
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 9. září 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, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma, MUDr. Martin Hrubý 

Omluveni: Mgr. Ondřej Halama 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

 

K bodu č. 1/Záležitosti OSM 

Autobusové nádraží Na Lukách - nájem  

Starosta popsal vývoj jednání mezi BusLine, a.s. a Turnovem, do konce roku 2013 by měl být znám 

dodavatel veřejné autobusové dopravy v Libereckém kraji. 

 

Usnesení č. 416/2013 

RM bere na vědomí předloženou informaci o pronájmu pozemků na autobusovém nádraží Na 

Lukách, jednání o nájmu autobusového nádraží posunujeme na listopad 2013.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Pasáž – vyhlášení pronájmu 

Jedná se o principiální nasměrování osudu této městské nemovitosti, která je léta bez využití, jedná 

se o pokus o záchranu této stavby, nutno dát kritéria a omezení do soutěže. 

 

Usnesení č. 417/2013 

RM schvaluje vyhlášení dlouhodobého pronájmu prostoru objektu pasáže s následným odbydlením 

s povinností žadatele provést celkovou rekonstrukci objektu. 

(Hlasování:6/0/2) 

 

Pronájem hvězdárny 

Společnost Sundisk oslovila město s nabídkou provozování tohoto objektu pro hvězdářské aktivity, 

objekt je v této chvíli svěřen do majetku Žluté ponorky, konkretizovaná nájemní smlouva bude 

předložena RM, obecným principem bude financování opravy ze strany Města a ze strany Sundisku 

dobrovolnická práce jak v oblasti astronomie, tak údržby objektu, vybavení a provozní náklady. 

 

Usnesení č. 418/2013 

RM bere na vědomí informaci o možném využití hvězdárny na Vrchůře ve spolupráci se společností 

Sundisk s.r.o. a ukládá řediteli Střediska pro volný čas dětí a mládeže připravit s touto společností 

smlouvu o nájmu hvězdárny.  

(Hlasování:8/0/0) 



Projektová dokumentace kompostárna Malý Rohozec Turnov 
Zdůvodnění výjimky: 

Na projekt kompostárny a sběrného dvora byla vypracována projektová dokumentace společnosti 
PROFES PROJEKT spol. s r.o. Turnov. Na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení, které je v 

právní moci. Dnešní záměr kompostování vyžaduje úpravu této dokumentace a zúžení jejího rozsahu 

pouze na pozemky ve vlastnictví města. Zároveň musí být provedena úprava projektu z důvodu změny 

technologie kompostování, kvůli nezbytnému snížení investičních nákladů. V této souvislosti 

navrhujeme, aby úpravu projektu provedla společnost Profes projekt s.r.o. Turnov především z důvodu, 

že danou lokalitu má zmapovánu z předchozí projektové dokumentace a částečně tuto dokumentaci 

využije pro náš nový záměr.  

Po jednání OSM byla dohodnuta smluvní cena projektových prací na 163 350,-Kč včetně DPH. 
Stávající stav: při najíždění do žlabu se přejíždí odtok odvádějící vody z tlejícího materiálu, 

zapáchají auta, nutno vyřešit. 

 

Usnesení č. 419/2013 

RM schvaluje udělení výjimky ze směrnice č. 49.09 „Zásady a postupy zadávání zakázek Městem 

Turnov“ na uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci „Kompostárna Turnov“ se 

společností PROFES PROJEKT spol. s r.o. Turnov za cenu ve výši 163 350,-Kč včetně DPH. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

Prouskova ul. Turnov, nové povrchy 

Plynaři mají problém vejít se s vedením plynu do chodníku, bude zasažena rovněž komunikace, 

jedná se o určitý kompromis (hrozí opravy v režimu havárie, při kterých bychom nedosáhli 

ucelených oprav povrchů. 

 

Usnesení č. 420/2013 

RM souhlasí se změnou vyjádření ke stavbě „REKO NTL Turnov – Prouskova ul“ a s konečnou 

úpravou povrchu v Prouskově ulici v polovině šířky komunikace v celé délce výkopu a úpravě celé 

šířky chodníku v celé délce výkopu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Optotrasa – Nádražní, sídliště Nádražní, U Nádraží, Turnov“ 

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

 

Usnesení č. 421/2013 

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. 1872/4, 1872/6, 1923/12, 1925/1, 1927, 

1936/1, 1936/2, 1936/6, 1939/1, 1939/2, 1940/1, 2544/1, 2600/1, 2600/20, 2600/34, 2600/35, 

2600/109, 2600/161, 2600/216, 2601/3, 2601/4, 2608/1, 2608/2, 2609/1, 2623/1, 2623/2, 2623/3, 

3881/9, 3881/15, 3888/96, 3888/110, vše v k.ú., k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 

délce  2570  bm dotčených stavbou „Optotrasa – Nádražní, sídliště Nádražní, U Nádraží, 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 „Turnov, Pelešany, čp. 4, Porcalová – knn, Kabelové vedení 

NN“ 

 

Usnesení č. 422/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. 

a občanským zákoníkem na pozemcích  p.p.č. 713/4, 714/4, 732/2, 1323, k.ú. Mašov u Turnova ve 

vlastnictví Města Turnov v délce 75,71 bm dotčené stavbou „Turnov, Pelešany, čp. 4, Porcalová – 

knn, Kabelové vedení NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 1500,- Kč + 

DPH. Toto usnesení doplňuje a upřesňuje usnesení RM č. 383/2007. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Věcné břemeno pro MTT s.r.o. – kotelna v ul. Žižkova, Turnov 

 

Usnesení č. 423/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v uchycení kouřovodu na 

vnější stěnu objektu – budovy bez čp/če – technické vybavení na pozemku parc. č. 855/3, k.ú. 

Turnov ve prospěch Městské teplárenské Turnov, s.r.o., vlastníka budovy bez čp/če se st.p.č. 

855/12, k.ú. Turnov a případně každého dalšího vlastníka této nemovitosti za jednorázovou úhradu 

ve výši 3.000,- Kč. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Sklad zahradní techniky Vildovi, Zborovská ul. 

RM obecně řešila povolovací proces s ohledem na sousedské vztahy. Vyslechla komentář Ing. 

Zakouřilové. 

 

Usnesení č. 424/2013 

RM nesouhlasí s dodatečným povolením stavby skladu zahradní techniky na pozemku parc.č. 

2921/12 k.ú. Turnov přesahující na pozemek města Turnov parc.č.2921/41, k.ú. Turnov. 

(Hlasování:6/0/2) 

 

Turnov, Daliměřice, zasíťování pozemků pro 2 RD 

Projednávání tohoto bodu bylo odloženo na říjnovou RM po projednání s dalšími vlastníky – p. 

Cigla, p.Zikuda. Jednání svolá starosta. 

 

Financování  bytové  zóny Malý Rohozec 
Ve svém vyjádření JUDr. Velíšková uvádí, že město Turnov nemá velkou šanci se právní cestou domoci 

svých investovaných peněz do sítí a komunikace od soukromých vlastníků pozemků. Je to pouze na 

morální zodpovědnosti zúčastněných, aby celou záležitost řešili. 

Nezávisle na tomto posouzení proběhlo jednání mezi OSM a Ing. Pekařem, kde byla nabídnuta dohoda 

o finančním vypořádání. Jedná se o vyřešení městské investice do plynovodního řadu, která byla ve výši 

520 tis. Kč bez DPH, tj. 34.600,-Kč na 1 parcelu. 

Jelikož je možné, že v době kdy bude na pozemcích realizována výstavba rodinných domů, budou 

plynárny ochotny od města Turnov plynovodní řad odkoupit, navrhují obě strany, tj. OSM a Ing. Pekař 

stanovit doplatek dohodou ve výši 25 tis. Kč/1 parcelu od každého soukromého vlastníka. Celková výše 

doplatku 250 tis. Kč bude městu Turnov uhrazena do 31. 12. 2013. Ing. Pekař převezme garanci za tento 

doplatek od všech vlastníků a bude je vůči městu v této záležitosti zastupovat. 
 

Usnesení č. 425/2013 

RM bere na vědomí předložené vyúčtování výstavby plynovodního řadu a ukládá odboru správy 

majetku na příští jednání RM předložit dohodu o finančním vypořádání plynovodního řadu mezi 

městem Turnov a soukromými vlastníky pozemků parc.č. 145/14, 145/13, 145/12, 145/11, 145/10, 

145/9, 145/8, 145/7, 145/5 a 145/4, vše k.ú. Malý Rohozec s termínem splatnosti do 31.12.2013. 

(Hlasování:7/0/1) 



Vyhláška o zákazu kouření na dětských hřištích 

Do ZM bude prověřen i zákaz konzumace alkoholu a drog. 

 

Usnesení č. 426/2013 

RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o zákazu kouření na dětských hřištích a 

ukládá OSM připravit návrh této vyhlášky. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov 

Prováděcí projektová dokumentace pro venkovní kluziště bude dokončena do 20. 10. 2013 a měla 

by stát 250 tis. Kč bez DPH, součástí bude jak dokumentace k provedení stavby, tak dokumentace 

změny stavby před dokončením tak, abychom měli změněné stavební povolení před podpisem 

smlouvy s dodavatelem. Oznámení bude viset 45 dnů a následně bude vypsáno výběrové řízení.  

Důvodem pro výběr (z volné ruky) Compet Consult, s.r.o. je vysoká míra spolehlivosti, zakázky, 

které v minulosti administrovali, procházely dobře odvolacími řízeními, jsou vysoce flexibilní, 

spolupracují rovněž s VHS, kde mají dobré renomé. 

 

Usnesení č. 427/2013 

RM ve funkci valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. schvaluje uzavření Mandátní 

smlouvy na odborné a organizační zajištění otevřeného zadávacího řízení pro významnou 

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada 

Turnov“ v rozsahu dle usnesení ZM č. 154/2013 se společností Compet Consult s.r.o. za cenu ve 

výši 99 000,- Kč bez DPH a pověřuje jednatele společnosti jejím podpisem. 

(Hlasování: 5/0/3) 

 

Objekt kina Bio Ráj – návrh dalšího postupu 

Bod byl přesunut na říjnovou RM, do té doby bude provedena prohlídka objektu a konzultace 

s jednatelem KCT. 

 

K bodu č. 2/Záležitosti OŽP a OSM 

Byl vypuštěn, duplikace s body OSM. 

 

K bodu č. 3/Záležitosti OD 

Dodatek smlouvy s AŽD Praha s.r.o. – měřiče rychlosti 

AŽD Praha, s.r.o. stále nemá plně funkční systém měření rychlosti, měl být funkční do 1. května. 

Hlavním smyslem dodatku je převedení měřících míst (stožárů + el. přípojek) do vlastnictví města 

výměnou za penále a dohoda o měřícím místu ve Ktové. 

 

Usnesení č. 428/2013 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu zařízení, o dílo a o poskytování služeb se 

společností AŽD Praha s.r.o. a ukládá starostovi města podepsat tento dodatek. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Dopravní výchova dětí předškolního věku pro rok 2014 

Jedná se o případnou úhradu spoluúčasti na projektu ve výši 30% celkových nákladů, což je cca 25 

tis. Kč. Projekt pomáhá financovat mateřským školám v ORP autobusovou dopravu na dopravní 

hřiště v Turnově. 

 

  



Usnesení č. 429/2013 

RM schvaluje pořádání akce „Dopravní výchova dětí předškolního věku v roce 2014“ s podporou 

grantového programu Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních 

komunikacích. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 4/Záležitosti MTT, s. r. o. 

Vyúčtování, schválení ceny tepla 

 

Usnesení č. 430/2013 

RM jako valná hromada Městské teplárenské Turnov, s.r.o. schvaluje  

cenu tepelné energie za období 9/2012 – 8/2013 ve výši 559,- Kč/GJ (bez DPH)  

RM jako valná hromada Městské teplárenské Turnov, s.r.o. schvaluje  

plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie na období 9/2013 – 8/2014 ve výši 555,- Kč/GJ (bez DPH) 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

 

K bodu č. 5/Záležitosti PNT, s. r. o.  

Plnění úkolů zadaných dozorčí radou 

Jednatelem nemocnice byla prezentována modelace úhrady pro rok 2013, řešení úbytku pacientek 

na gynekologické ambulanci, výsledky jednání o rozporování srážek z vyúčtování roku 2013. 

 

Usnesení č. 431/2013 
RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. bere na vědomí informaci o plnění 

úkolů zadaných Dozorčí radou Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. a informaci o vývoji hospodaření 

v roce 2013. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 6/Záležitosti KCT, s. r. o. 

Zajištění přenosů ze zastupitelstva Města 

 

Usnesení č. /2013 
Zajištění přenosů ze zastupitelstev měst se stává již běžnou službou občanům měst a obcí. I občané 

Turnova v diskuzích poukazují na tento chybějící segment v informování. 

Důvody pro zavedení této služby jsou následující: 

- jednání zastupitelstva města probíhají často ve večerních a nočních hodinách, a proto se jednání 

nemůže zúčastnit některý segment občanů (maminky s dětmi, senioři, nemocní, ….) 

- ne vždy se dá přesně dodržet časový program jednání, někteří by tak mohli přijít na jednání podle 

vývoje situace zachycené v přímém přenosu 

- do zápisu se nedá shrnout celé názorové spektrum v diskuzi zastupitelů 

Proto navrhuji RM a následně ZM řešení této situace: 

Ve spolupráci s KULTURNÍM CENTREM TURNOV s.r.o. jsme připravili možné varianty 

přenosů. V této první chvíli se domnívám, že bychom mohli jít pouze cestou základní. Tou bychom 

zajistili základní servis a dle následných ohlasů bychom případně přistoupili ke zlepšení, archivaci 

apod. Tato základní varianta v sobě skrývá jednu kameru (využije i KCT pro kulturní pořady), základní 

kabeláž a přenos přes síť Pamico. Relace by se v této chvíli nearchivovaly, neupravovaly. Šlo by 

pouze o přímý přenos. Cena je kalkulována na 26 900,-Kč za zřízení a 13900,-Kč za provozování 

ročně. 

 

RM nepřijala usnesení. Bod bude postoupen na zářijové ZM. 

 

 

 

 



K bodu č. 7/Ostatní 

Organizační záležitosti Městského úřadu 

Změnou zákonů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je nutno navýšit počet úředníků. 

 

Usnesení č. 432/2013 

RM zřizuje na OSV 1 pracovní místo k 1.10.2013. 

RM na základě výše uvedeného usnesení č.1 stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do 

MěÚ na 122 od 1. 10. 2013. Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření 

zařazených v městském úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, 

OSM 9, FO 11, ORM 9, OŽP 8, OCR 5, OPŘ 3, OS 10, OD 25, OSV 12, OŠKS 4, ŽÚ 6. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Zdravotně sociální služby Turnov -  nákup laterální postele za přispění finančního daru 

 

Usnesení č. 433/2013 

RM souhlasí s návrhem Zdravotně sociálních služeb Turnov na zakoupení laterální postele. 

RM souhlasí s převodem 25 tis. Kč z rezervního fondu Zdravotně sociálních služeb Turnov do 

fondu investičního. Tím bude čerpání investičního fondu v celkové výši 87 tis. Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Zdravotně sociální služby Turnov  - nákup sušičky na prádlo 

 

Usnesení č. 434/2013 

RM souhlasí s nákupem nové sušičky pro Zdravotně sociální služby Turnov za navrženou cenu a 

zároveň souhlasí s čerpáním investičního fondu Zdravotně sociálních služeb Turnov do výše 82 tis. 

Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Personální změna v kulturní komisi RM 

 

Usnesení č. 435/2013 

RM jmenuje členem kulturní komise nového jednatele KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o. 

pana Mgr. Davida Peška. 

(Hlasování:6/0/0) 
 
Odstoupení z pozice člena DR PNT, s.r.o. 

Pan Karel Jiránek oznámil svůj záměr odstoupit z Dozorčí rady Panochovy nemocnice Turnov s.r.o.  

Upozornil na dlouhodobou neexistenci předsedy Dozorčí rady Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. a vyjádřil 

svůj nesouhlas s fúzí nemocnice s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

V Turnově 9. 9. 2013 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Hocke      Ověřil: Mgr. Otakar Špetlík 

 

 
 


