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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 13. ledna 2014 
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, Mgr. Ondřej Halama 

František Zikuda, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma, MUDr. Martin Hrubý 

Omluveni: Karel Jiránek 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 
 
 

K bodu č. 1/Záležitosti OSM 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov 

Jedná se o výběrové řízení na koupaliště, zimní stadion a infrastrukturu s předpokládaným 

plněním do 150 mil. Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č.  1/2014 

RM ve funkci valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. jmenuje komisi pro 

otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Sportovní a rekreační areál Maškova 

zahrada Turnov ve složení: 

Členové komise: 

Ing. T. Hocke, Ing. J. Hájek, Ing. M. Šmiraus, Ing. P. Soudský, Ing. J. Pekař, RNDr. O. 

Jarolímek, P. Pýchová, Dis. 

Náhradníci: 

Ing. P. Chval, Ing. V. Meduna, K. Jiránek, Doc. PhDr. A. Svobodová, Mgr. O. Špetlík, T. Hudec, 

Ing. M. Bufková Rychecká. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Stavební úpravy střechy domů s pečovatelkou službou čp. 2032 a čp. 2047 

E. Kordová upozornila na nutnost zakoupení vysoušečů – havárie v kavárně DPS, bude řešeno 

letos z peněz pro krizové řízení. Stavby byly bohužel realizovány na začátku 90-tých let a jsou 

velmi nekvalitně provedeny. 

 

Usnesení RM č.  2/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na rekonstrukci střech v čp. 2032 a čp. 2047 v Žižkově 

ulici Turnov. RM jmenuje hodnotící komisi ve složení Ing. T. Hocke, Ing. J. Pekař, Doc. PhDr. 

A. Svobodová, Bc. J. Cimbál, Mgr. Bc. M. Féna 

(Hlasování:7/0/0) 
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Schválení výběrového řízení - Zahrada Waldorfské MŠ Turnov v přírodním stylu 

Jedná se o zahradu WMŠ, která bude realizována v rámci grantu s 10% spoluúčastí města a bude 

prováděna v souběhu se stavbou WMŠ. Úspora pro město cca 1 mil. Kč. 

 

Usnesení RM č.  3/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče 

Gardenline s.r.o., IČ 272 63 827 se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice na realizaci akce 

„Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu“ za cenu 686.973,99 Kč vč. DPH 

a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže – výběrové řízení na stavební práce a dodávku nábytku 

 

Nutnost stavebního povolení – posun realizace, nutnost dofinancování v závislosti na výsledku 

soutěže. Jedná se o stavební úpravy objektu Žluté ponorky v 1.np (zázemí velkého sálu) a 3.np 

(prostor pro provizorní ubytování) a dovybavení nábytku. Do objektu nebylo již dlouho 

investováno, rozpočtované náklady stavební části cca 1,150 mil. Kč vč. DPH, projekt kryje cca 

0,75 mil. Kč vč. DPH, rozpočtové náklady interiéru 0,375 mil. Kč vč. DPH, projekt kraje cca 

0,35 mil. Kč 

 

Usnesení RM č.  4/2014 

RM schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce „Stavební úpravy ve 

Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov“ v rámci česko-saského projektu „Společná cesta 

k přírodním vědám“ dle předložené výzvy a schvaluje dofinancování stavebních úprav z 

rozpočtu města ve výši max. 400.000 Kč vč. DPH.   

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 5 /2014 

RM schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce „Dodávka nábytku 

do Střediska pro volný čas dětí a mládeže Turnov“ v rámci česko-saského projektu „Společná 

cesta k přírodním vědám“ dle předložené výzvy.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení RM č.  6/2014 

RM schvaluje hodnotící komisi výběrového řízení na akci „Stavební úpravy ve Středisku pro 

volný čas dětí a mládeže Turnov“ a  „Dodávka nábytku do Střediska pro volný čas dětí a 

mládeže Turnov“ ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Ladislav Osička, Ing. 

Mgr. Tomáš Zakouřil, Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Ing. Eva Krsková. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

PD „Chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce přístupové komunikace do průmyslové zóny 

Vesecko“ 

Jedná se o návrh chodníku a opravu komunikace ve stupni studie v úseku od křižovatky 

k vrátnici firmy Ontex. Po schválení navážou další stupně dokumentace. 

 

Usnesení RM č. 7/2014 

RM bere na vědomí stav projektové dokumentace „Chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce 

přístupové komunikace do průmyslové zóny Vesecko“ a schvaluje navržené řešení. 

(Hlasování:8/0/0) 
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 

Legalizace přístupu ke kompostárně. 

 

Usnesení RM č.  8/2014 

RM schvaluje zřízení služebnosti práva chůze a jízdy na části pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Malý 

Rohozec ve prospěch města Turnova za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč a nákladů spojených se 

zřízením služebnosti 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Pronájem v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení RM č.  9/2014 

RM schvaluje pronájem místnosti č. 412 ve IV. nadzemním podlaží objektu čp. 466 Skálova o 

výměře 18,27 m2 za 900,- Kč/m2/rok za nájem, energie a služby spojené s pronájmem pro 

občanské sdružení D.R.A.K.  Liberec.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Směna pozemků v k.ú. Daliměřice  (p. Zikuda) 

Jedná se o směnu pozemků v zástavbové lokalitě, kde mezi pozemky pana Zikudy je včleněn 

pozemek Města. Záměrem je výměna a scelení vlastnictví. Pozemky ke směně jsou skoro stejně 

veliké. Ve smlouvě bude zohledněn mechanismus výkupu pozemků pro komunikace. 

 

Usnesení RM č. 10/2014 

RM ukládá OSM zajistit ve spolupráci s p. Zikudou podklady pro směnu pozemků v k.ú. 

Daliměřice dle navržené územní studie a na březnové jednání RM předložit návrh směnné 

smlouvy. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

Směna pozemků v k.ú. Daliměřice  (Václav a Josef Pekařovi) 

U tohoto bodu nebyla rada města schopna přijmout usnesení. OSM doporučoval výkup pozemků 

s komunikacemi za cenu vyhláškovou 97Kč/m2 a následné vyhlášení prodeje požadovaného 

pozemku (předpoklad 5Kč/m2) tak, abychom udrželi stávající převažující přístup k vlastníkům 

pozemků pod komunikacemi. Žadatelé naopak požadují směnu. Odůvodňují svůj požadavek 

vstřícným jednáním a příslibem na výměnu v době před realizací komunikace I/10, dlouhodobě 

neřešenou problematikou v rámci OSM, zaplacením dvojnásobných poplatků za vklad na katastr 

a daně z prodeje pozemků. Při vyhlášení prodeje by také mohl vstoupit do vztahu další zájemce. 

Pozemky s obecní cestou jsou ve výměře 252m2, pozemky požadované jsou ve výměře 1561m2. 

 

RM nedoporučuje směnu pozemků parc.č. 1010/1, 870/11 a 870/12, k.ú. Daliměřice dle návrhu 

žadatelů, ale doporučuje ZM schválit vykoupení pozemků parc.č. 1010/1, 870/11 a 870/12, k.ú. 

Daliměřice od soukromých spoluvlastníků jako komunikaci, za cenu obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem. 

(Hlasování:4/2/0) – usnesení nebylo přijato 

 

RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice za cenu 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. 

(Hlasování:4/2/0) – usnesení nebylo přijato 
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Nájemní smlouvy na byty 

Jedná se o schválení nových vzorových smluv v rámci nového občanského zákoníku. 

 

Usnesení RM č.  11/2014 

RM schvaluje znění nájemní smlouvy včetně příloh pro byty v domě čp. 2144, čp. 2145, čp. 

2146 Máchova ulice Turnov. 

RM schvaluje znění nájemní smlouvy pro byty a nájemní smlouvy pro byty se zvláštním 

určením včetně příloh ve výlučném vlastnictví města Turnova. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Výsledek výběrového řízení „Zpevnění cesty podél Stebénky“ 

Nutno zřídit řádný dozor, cena byla vysoutěžena velmi nízká. Bylo doručeno 6 nabídek 

v rozmezí 966 tis. Kč až 438 tis. Kč.  

 

Usnesení RM č.  12/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče 

1.jizerskohorská stavební, s.r.o., Hodkovice n. M. na realizaci stavby „Zpevnění cesty podél 

Stebénky, Turnov“ za cenu 438.016,-Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s 

vybraným uchazečem. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Kácení stromů rostoucích na městských pozemcích na Vesecku u kompostárny 

Jedná se o projednání záměru profilace koryta Odolenovického potoka v úseku od pivovarského 

rybníka k propustku pod cestou do Ohrazenic. Dochází k ucpávání propustku pod cestou a 

následnou degradaci cesty. Se správcem toku jsme se dohodli, že Město jako vlastník zajistí 

kácení a vybourání starých technologických zařízení a Lesy ČR jako správce toku provede 

profilaci. Komise životního prostředí však s kácením stromů a křovin nesouhlasí. RM se 

přiklonila proto pouze k čištění koryta a propustku. 

 

Usnesení RM č.  13/2014 

RM schvaluje vyčištění koryta Odolenovického potoka od větví, biologického aj. materiálu a 

stavebních  torz na pozemcích ve vlastnictví města Turnov p.č. 107/4 a 106, oba k.ú. Malý 

Rohozec a na pozemcích parc.č. 692/3, 695/119 a 691/1, vše k.ú. Daliměřice. Stromy a keře 

nebudou káceny. 

(Hlasování:8/0/0) 

 
Kácení stromů rostoucích na městském pozemku parc.č. 837/4, k.ú. Mašov u Turnova 

Jedná se o 8 lip rostoucích před hřbitovem v Pelešanech. Stromy jsou dožilé a svými kořeny 

narušují hřbitovní zeď, která je v havarijním stavu. 

 

Usnesení RM č.  14/2014 

RM schvaluje žádost o kácení 8 ks lip rostoucích na pozemku města Turnov p.č. 837/4 v k.ú. 

Mašov u Turnova. 

(Hlasování:8/0/0) 
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Zastoupení Města Turnov ve výběrové komisi na vedení turnovské nemocnice – lékařský 

náměstek 

Na základě informace od generálního ředitele pana MUDr. Luďka Nečesaného a předsedy  

dozorčí rady  Prof. Josefa Šedlbauera se vedení nemocnice společně s hlavním akcionářem 

rozhodlo vypsat výběrové řízení na lékařského náměstka turnovské nemocnice, který bude mít 

na starosti její vedení a rovněž bude členem představenstva společnosti. Komise bude mít 6 

členů. 

 

Usnesení RM č.  15/2014 
RM schvaluje zástupce do výběrové komise na nové vedení turnovské nemocnice v pozici 

lékařského náměstka ve složení Tomáš Hocke, Lumír Mitáček, Petr Saudský, náhradník Karel 

Jiránek. 
(Hlasování:7/0/1) 

 

K bodu č. 2/VHS 

Problematika vodného a stočného 

Radní města byli seznámeni s problematikou vodného a stočného, fungováním VHS, výstupy 

z koncesní smlouvy se SčVAK. V obecné rovině byly diskutovány možné způsoby řešení 

vzniklé situace. Ve své podstatě jde o tři problematiky: možnost chránit zájmy Města vzhledem 

k velikosti majetku vloženého do VHS, ovlivnění ceny vodného a stočného v rámci nastavených 

mechanismů, možnost vystoupení z VHS. 

Možná řešení: přidání městských a obecních peněz do VHS (umoření části dluhů a následné 

uvolnění peněz na investice, přidání peněz na běžné opravy, převzetí části finanční odpovědnosti 

z občanů na města a obce), úprava stanov, obsahové a personální změny, výstup Turnova z VHS 

(velmi komplikované a drahé řešení). Bude dále řešeno na pracovních ZM a únorovém veřejném 

ZM. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 3/Záležitosti OŽP 

Kácení stromů pod Hlavaticí 

U opatření na lípě se RM shodla s komisí životního prostředí, u vrby (před restaurací Hlavatice) 

doporučení nerespektovala, převládla odpovědnost – navrhovaná opatření by nenávratně 

poškodila strom a nezaručila by zcela bezpečnost. 

 

Usnesení RM č.  16/2014 

RM souhlasí s provedenými opatřeními na lípě srdčité (strom č. 32), rostoucí na pozemku p. č. 

1393/4 v k. ú. Mašov u Turnova, a ukládá OŽP pravidelně sledovat a vyhodnocovat zdravotní 

stav stromu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č.  17/2014 

RM souhlasí s pokácením vrby náhrobní (strom č. 37), rostoucí na pozemku p. č. 697/5 v k. ú. 

Mašov u Turnova. 

(Hlasování:7/0/0) 
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K bodu č.4/Záležitosti OŠKS 

ZŠ Skálova ul. - pokuta za první VŘ na techniku v rámci projektu z EU 

V rámci výběrového řízení byly příliš podrobně definovány požadavky na výpočetní techniku, 

což vedlo k rozporování hodnocení komise kontrolním orgánem.  

 

Usnesení RM č.  18/2014 

RM bere na vědomí výši odvodu vyměřeného Finančním úřadem pro Liberecký kraj a následné 

rozhodnutí o částečném prominutí daně a penále ve výši 191.976,- Kč Základní škole Turnov, 

Skálova 600, okres Semily. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č.  19/2014 

RM ukládá finančnímu odboru zahrnout výše uvedenou sumu do provozního příspěvku Základní 

škole Turnov, Skálova 600, okres Semily v návrhu rozpočtu města Turnova na rok 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Revitalizace školních hřišť na území LBC - II. etapa - schválení smlouvy v důsledku zániku 

právního subjektu - MŠ Kosmonautů 

 

Usnesení RM č.  20/2014 

RM schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o partnerství č. OLP/133/2009 dle předloženého návrhu 

(Hlasování:5/0/0) 

 

K bodu č.5/Záležitosti odboru vnitřních věcí 

Vyhlášení VŘ na dodávku úklidových a domovnických prací 

Výběrové řízení se vyhlašuje na období dvou let. 

 

Usnesení RM č.  21/2014 

RM schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro 

MÚ Turnov na období 3/2014-2/2016. Složení hodnotící komise: Bc. Jan Zárybnický, Ludmila 

Těhníková, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Miroslav Šmiraus, Bc. Martin Kořínek. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

K bodu č.6/Záležitosti MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 

Jednatel společnosti prezentoval jednání o umělé trávníkové ploše, představil investiční priority 

roku 2014 a uvedl provozní údaje o bazénu a kluzišti v období vánočních prázdnin. 

Investiční priority MST 2014 (v rozpočtu 2014 zatím alokováno 1,1 mil. Kč): 

- rozpočtovaná cena 1 mil. Kč stavební úpravy objektu fotbalového stadionu – toalety, kiosek, 

úpravy tribuny 

- rozpočtovaná cena 0,5 mil. Kč hřiště Mašov 

- rozpočtovaná cena 0,38 mil. Kč nátěr střechy sokolovny Mašov 

- rozpočtovaná cena 0,25 mil. Kč chodník okolo atletického stadionu, oprava zdi 

 

Usnesení RM č. 22/2014 

RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje 

jednatelem předložený návrh na vypsání studie na umělé trávníkové hřiště pro fotbal a pověřuje 

OSM (MST) zadat vypracování této studie. 

(Hlasování:5/0/1) 
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Usnesení RM č.  23/2014 

RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. bere na vědomí 

předložené provozní informace a informace o opravách, investicích a vykoupených pozemcích v 

roce 2013. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č.  24/2014 

RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje pořadí 

investičních priorit pro rok 2014 dle předloženého seznamu 

(Hlasování:5/0/1) 

 

Usnesení RM č.  25/2014 

RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje vypsání 

výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci: „Stavební úpravy sociálního zařízení a 

kiosku na fotbalovém stadionu – vnitřní stavební úpravy“, a to dle platné směrnice města 

„Zásady a postupy k zadávání zakázek obchodní společností nebo příspěvkovou organizací, 

zřízenou Městem Turnov“. 

(Hlasování:5/0/1) 

 

Usnesení RM č. 26 /2014 

RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje vypsání 

výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci: „Oprava tribuny fotbalového 

stadionu“, a to dle platné směrnice města „Zásady a postupy k zadávání zakázek obchodní 

společností nebo příspěvkovou organizací, zřízenou Městem Turnov“. 

(Hlasování:5/0/1) 

 

K bodu č.7/Záležitosti ZSST 

Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku 

Jedná se o drobné záležitosti typu mobilních telefonů a mobiliáře. 

 

Usnesení RM č.  27/2014 

RM souhlasí s vyřazením majetku příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov dle 

předloženého seznamu. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

K bodu č. 8/Ostatní 

Smlouva o výkonu jednatele obchodní společnosti dle nového zákona o obchodních korporacích 

a další 

 

Usnesení RM č.  28/2014 

RM v působnosti valné hromady společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. 

schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 

2014. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č.  29/2014 

RM v působnosti valné hromady společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r.o. 

schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 

2014 . 

(Hlasování:6/0/0) 
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Usnesení RM č.  30/2014 

RM v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, s.r.o. schvaluje 

Smlouvu o výkonu funkce jednatele dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2014 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č.  31/2014 

RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje Smlouvu 

o výkonu funkce jednatele dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2014. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č.  32/2014 

RM schvaluje plat řediteli příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov dle 

předloženého návrhu s účinností od 1. 2. 2014. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Městská policie - výsledek výběrového řízení na automobil 

Jde o výměnu stávajícího vozidla Renault (špatný technický stav) za nové vozidlo Škoda Yeti1,2 

TSI za cenu 330 tis. Kč vč. DPH. Byly poptány tři firmy a dodána jedna nabídka.  

 

Usnesení RM č.  33/2014 

RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na nákup vozu Škoda Yeti pro městskou policii 

od firmy HAVEX – auto Semily, Pod Černým mostem 577, Semily za cenu 330 tis. Kč vč. DPH 

(Hlasování:6/0/0) 
 
 

 

 

 

V Turnově 15.1.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


