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ZÁPIS  
z 3. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 10. února 2021 
 

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

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová (distančně), Mgr. Michal 
Loukota, PhDr. Hana Maierová (distančně), Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana 
Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

            
 

 
 
 

Mgr. Eva Honzáková  
 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právo stavby "Vodovodní přípojka pro novostavbu RD, p. č. 

401, k. ú. Bukovina u Turnova, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová  8:00 – 9:30     

2. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, Liberecký kraj, 

autobusová zastávka Mašov 

       

3. Smlouva o právu provést stavbu CETIN, Turnov II.        

4. ZŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní, schválení 

dodatku č. 2, vícepráce, méněpráce 

       

5. Dodatek č. 1 pro rok 2021 k základní smlouvě Technické 

služby Turnov, s. r. o. 

       

6. Pronájem částí pozemků na umístění bílých kontejnerů na 

textil 

       

7. Využití objektu č. p. 84, ul. Skálova, Turnov        

8. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace        

Záležitosti odboru rozvoje města 

9. Územní studie Turnov – Károvsko, podklad pro změnu 

územního plánu 

RNDr. Miroslav Varga  9:30 – 9:45      

Záležitosti odboru sociálních věcí 

10. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

čerpání rezervního fondu 

Mgr. Petra Houšková  9:45 – 10:00 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

11. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na 

základních školách 

Mgr. Martina Marková 10:00 – 10:20      

12. Úprava platu ředitelky Základní školy Turnov - Mašov        

13. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, 

Zborovská 914, p. o. pro školní rok 2020/2021 
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Ostatní 

14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu Mgr. Eva Honzáková  10:20 – 11:20      

15. 

16. 

 

17. 

Mediální pokrytí města v roce 2021 

Projednání architektonické studie Jezírka v parku U Letního 

kina 

Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – únor 

2021 

Ing. Tomáš Hocke       

Přestávka                                                                                                                                             11:20 – 11:40 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

   18.       Rozdělení  dotace  z Koncepce  programu  záchrany  (KPZ)   Mgr. Martina Marková 

               pro sportovní spolky a organizace - stupeň 1 a 2 11:40 – 12:00  

Záležitosti odboru životního prostředí 

19. Odbor životní prostředí - rozpis akcí na rok 2021 Mgr. Jana Svobodová 12:00 – 13:00      

20. Smlouvy s podnikateli (Smlouvy o využití systému 

zavedeného městem Turnov pro nakládání s komunálním 

odpadem) – přechod pod Turnovské odpadové služby s. r. o. 

            

21. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s. r. o. 

na rok 2021 - odpady 

            

Ostatní 

22. Turnov – hardware a software pro bezpečnostní a 

preventivní účely r. 2021 - podání žádosti o dotaci na 

MVČR 

Mgr. Jana Svobodová  13:00 – 15:00      

23. Prodloužení platnosti dokumentu "Koncepce prevence 

kriminality 2017 - 2020" 

  

24. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - strategie, studie SRA 

Maškova zahrada, výběrové řízení na úpravnu vody 

 

25. Přesun projednávání sportovní problematiky ze sportovní 

komise RM na systém tématických kulatých stolů 

věnovaných sportu v Turnově 

 

26. Naplňování koaličního prohlášení v letech 2018 – 2020 Ing. Tomáš Hocke      

Záležitosti odboru životního prostředí 

27.       Kácení  dřevin rostoucích mimo   les  na  pozemcích  Města     Mgr. Jana Svobodová 

            Turnov – přidaný bod                  

28.       Povolení kácení  dřevin  rostoucích  mimo  les  – 3  stromy,  

            beachvolejbalové hřiště II – přidaný bod        

 

 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo stavby 

"Vodovodní přípojka pro novostavbu RD, p. č. 401, k. ú. Bukovina u Turnova, 

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Investor manželé xxxxxxxxxx podali žádost o zřízení věcného břemene na stavbu „Vodovodní přípojky pro 

pozemek p. č. 401 k. ú. Bukovina u Turnova“. Jedná se o výstavbu nové přípojky k novému RD v obci Bukovina. 

Stavba povede přes pozemek p. č. 777/3 k. ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví města Turnova v délce 3 bm.  

 
 

Usnesení RM č. 57/2021 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 
777/3 k. ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví města Turnova v celkové délce 3 bm dotčený stavbou 
„Vodovodní přípojku pro pozemek p. č. 401 k. ú. Bukovina u Turnova“ ve prospěch manželů 
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xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 1.200 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových 
náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (400 Kč za započatý metr + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
 
 

2. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, Liberecký kraj, autobusová zastávka Mašov 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města k projednání převzetí nemovitého majetku, formou daru z vlastnictví 

Libereckého kraje. Jedná se o pozemky pod budoucí autobusovou zastávkou v Mašově, Mašovské ulici, po pravé 

straně směrem na Hlavatici. Nová autobusová zastávka je navržena částečně na pozemku ve vlastnictví Města 

Turnov (za tímto účelem byl pozemek získán v r. 2020) a částečně na pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje. 

Liberecký kraj převede po realizaci stavby do vlastnictví Města Turnov část pozemku parc. č. 1414/1, k. ú. Mašov u 

Turnova, o předpokládané výměře 135 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice. Po dokončení stavby bude 

pozemek geometricky zaměřen.   

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 58/2021 
RM doporučuje  
ZM schválení převzetí majetku formou daru na základě Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a Darovací 
smlouvy od Libereckého kraje. Po realizaci projektu "Autobusová zastávka, Mašov – náves, Turnov" bude 
převedena část pozemku p. č. 1414/1, o předpokládané výměře 135m2, ostatní plocha, způsob využití 
silnice, v obci Turnov a katastrálním území Mašov u Turnova do vlastnictví Města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 

3. Smlouva o právu provést stavbu CETIN, Turnov II. 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení dvě smlouvy o právu provést stavbu se společností 

CETIN, a. s., Praha, která je zastoupena firmou TOSAN Praha, s. r. o. Smlouvy se týkají realizace nového 

podzemního telekomunikačního vedení veřejné komunikační sítě - telekomunikační optický kabel, včetně 

příslušenství. Stavby budou realizovány v rámci modernizace telekomunikační sítě CETIN. 

První stavba je: 

1/ RVDSL1801_C_L_TURN142-TURN1HR_OK 

Jedná se o novou trasu v délce cca 133 bm. Cílem je propojení rozvaděče v ulici Nádražní a technologické místnosti 

v domě č. p. 1547. Druhá část této stavby je u ulici Kosmonautů od rohu mateřské školky na roh domu č. p. 1326 

(obě trasy jsou v situaci vyznačeny červeně).   
 

Druhá navazující a delší stavba je: 

2/ RVDSL1801_C_L_TURN215-TURN1HR_OK 

Jedná se o novou trasu v délce cca 600 bm. Od nové technologické skříně (včetně podzemní komory) u oplocení MŠ 

Kosmonautů bude trasa vedena převážně v souběhu se stávajícím metalickým vedením CETIN ve výkopu a protlaky 

pod komunikacemi. Konec nového vedení bude na rohu ulic Bezručova x Pekařova.  
 

Poznámky z diskuze: Stavba bude trvat 1 měsíc, etapizace zásypu u druhé smlouvy probrat. 

 
 

Usnesení RM č. 59/2021 
RM schvaluje  
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu se společností CETIN, a. s., Praha, zastoupené společností 
TOSAN Praha, s. r. o. na stavbu RVDSL1801_C_L_TURN142-TURN1HR_OK na pozemcích parc. č. 2600/1, 
2600/34, 1936/2, 1936/6 a 2600/216, vše k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 60/2021 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností CETIN, a. s., Praha, zastoupené společností 
TOSAN Praha, s. r. o. na stavbu RVDSL1801_C_L_TURN215-TURN1HR_OK na pozemcích parc. č. 2667/6, 
2642, 2641/6, 2640/3, 2638, 2637, 2636, 2600/22, 2600/171 a 2600/1, vše k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 

4. ZŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní, schválení dodatku č. 2, vícepráce, 

méněpráce 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma TASTE 

ONE s. r. o. Stav k 3. 2. 2021 je takový, že stavba je dokončena, dodatkem č. 2 budou vyřešeny vícepráce a 

méněpráce a čekáme na doklady k předání stavby. Nyní předkládáme RM ke schválení změny, které se vyskytly 

během stavby. 
 

Celková suma odpočtů je 308 671,75 Kč bez DPH. 

Celková suma přípočtů je 360 915,07 Kč bez DPH. 

Po započtení méněprací a víceprací se výsledná cena díla zvyšuje o 63 214,42 Kč s DPH.  
 

Poznámky z diskuze: doklady snad 10. 2. 2021, sankce k 10. 2. 2021 cca 0,87 mil. Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 61/2021 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou TASTE ONE s. r. o., IČ 01957465, na akci „ZŠ 28. října – 
stavební úpravy pro imobilní“. Nová cena díla bude 1 838 419,09 Kč bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 

5. Dodatek č. 1 pro rok 2021 k základní smlouvě Technické služby Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

 

Ze smlouvy č. 56/11-97/1-sekr.5 o zabezpečení prací a služeb, kterou uzavřelo Město Turnov s Technickými 

službami Turnov, s. r. o. dne 1. 1. 1997 vyplývá povinnost uzavřít nejpozději do konce února běžného kalendářního 

roku dodatky ke smlouvě, v kterých bude přesná specifikace činností pro daný rok.  

V příloze předkládáme rozpis činností a prací pro rok 2021, který je v souladu se schválenou 1. změnou rozpočtu 

města, tzn. v celkové výši 13.050.000 Kč. Úspora spočívá ve snížení činností u těchto prací: ruční a strojní úklid 

města, oprava výtluků na komunikací, výměna svítidel a stožárů veřejného osvětlení, sekání a úklid listí na 

hřbitovech, zimní údržba. 

 
 

Usnesení RM č. 62/2021 
RM schvaluje  
dodatek č. 1/2021 "Rozpis činností a prací pro rok 2021" smlouvy s Technickými službami Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

6. Pronájem částí pozemků na umístění bílých kontejnerů na textil 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov pronajalo v roce 2013 firmě Dimatex CS, spol. s r. o. části pozemků na umístění kontejnerů na sběr 

nepotřebných oděvů, textilu a párových bot. Jedná se o 13 stanovišť, na kterých je rozmístěno 20 kontejnerů. 

Kontejnery jsou majetkem firmy a jejich vyvážení zajišťuje firma na vlastní náklady. Firma hradí za pronájem 

pozemků roční nájemné ve výši 1.500 Kč + DPH za každé stanoviště – tedy celkem částku 19.500 Kč + DPH, tj. 
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celkem 23.595 Kč/rok. Firma Dimatex CS, spol. s r. o. nám zaslala žádost o nastavení nových podmínek spolupráce, 

ve které popisuje vývoj situace na trhu a závěrem nás žádá o snížení nájemného na 500 Kč/stanoviště/rok + DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 63/2021 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu části pozemků p. č. 1660/36, 1663/9, 1986/1, 2236, 2600/1 (2 stanoviště), 2600/21, 
2928, 3412/7, 3905/34, 798, 864/4, vše k. ú. Turnov, p. č. 698/1, 711/28, 974/2, vše k. ú. Daliměřice a p. 
č. 292/1, k. ú. Mašov u Turnova s firmou Dimatex za nájemné ve výši 500 Kč/stanoviště/rok + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

7. Využití objektu č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Vedení města pověřilo odbor správy majetku o zpracování možností dalšího využití objektu čp. 84, ul. Skálova, 

Turnov. Součástí materiálu je rozvaha o budoucím využití objektu. V červnu 2021 se z objektu vystěhuje Fokus a 

informační centrum. Dále jsou v objektu pronajímané prostory pro ŠK Zikuda, ČSSZ, další soukromé subjekty. 

Součástí domu jsou i 3 bytové jednotky.  

 
 

Usnesení RM č. 64/2021 
RM projednala  
záměr Fokusu Turnov na využití č. p. 84 pro sociální službu Chráněného bydlení, Podporu samostatného 
bydlení a vytvoření zázemí pro sociální podnikání. RM pověřuje paní místostarostku Petru Houškovou 
dalším jednáním o tomto záměru s Fokusem Turnov (studie, finanční krytí nájmů, energetická náročnost 
objektu, dotační možnosti), zvažovat i další cesty např. sociálního bydlení, klasického bydlení a předložit 
k dalšímu projednání. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

8. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má možnost dle uzavřených nájemním smluv v nebytových prostorech upravovat nájemné dle inflace 

stanovené Českým statistickým úřadem. Dle nájemních smluv nastane úprava nájmu od počátku července roku 

následujícího po roce, kdy vznikl jeho důvod a za předpokladu, že nový výměr zašle pronajímatel doporučeným 

dopisem alespoň tři měsíce předem. 

Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen a služeb za 12 měsíců 

roku 2020 proti průměru 12 měsíců roku 2019 činila v České republice 3,2 %. V případě navýšení nájemného v 

nebytových prostorech o inflaci od 1. 7. 2021 by za rok představovalo navýšení příjmů o částku cca 100 tis. Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 65/2021 
RM schvaluje  
nezvyšování nájemného dle roční míry inflace pro období od 1. července 2021 a to především z důvodu 
pandemie Covid-19. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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9. Územní studie Turnov – Károvsko, podklad pro změnu územního plánu 
 

Rozprava: 

 

Károvsko za vodojemem, tj. budoucí ulice Gen. Aloise Lišky z ul. Zborovská včetně napojení na ul. Nad Farářstvím. 

V současné době je platný Územní plán Turnov a zároveň je Károvsko součástí území, pro které je platná Územní 

studie Turnov – Hruštice, Károvsko. Obě dokumentace vycházejí z předchozích územně plánovacích dokumentací a 

jsou vzájemně v souladu, stavební úřad tedy může v území rozhodovat. 

Během roku 2019 starosta Ing. Tomáš Hocke a městský architekt Ing. arch. Vladimír Kučera iniciovali prověření 

jiného uspořádání území na Károvsku. Odbor rozvoje města proto vyhotovil zadání studie a následně na jaře 2020 

byla uzavřena smlouva s Ing. arch. Vladimírem Kučerou (ARCHA – architektonický atelier) na zpracování územní 

studie ve smyslu podkladu pro změnu územního plánu. Účelem bylo především ekonomicky výhodněji využít 

městské pozemky pro výstavbu s přihlédnutím k vlastnickým vztahům a možnosti etapizace. Protože studie navrhuje 

rozšíření zastavitelných ploch nad rámec ploch v územním plánu, je nutná nejprve změna územního plánu a následně 

přepracování Územní studie Turnov – Hruštice, Károvsko ve smyslu podkladu pro rozhodování v území (uvést ji do 

souladu s územním plánem po změně, projednat, schválit, zapsat do evidence iLAS Ústavu územního rozvoje). 

Teprve pak by bylo možné realizovat výstavbu jinak, než je navrženo v současné době. Časově několik let. 

Zastupitelstvo města Turnov schválilo Zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov usnesením č. 252/2020 ze dne 

24. 9. 2020. Součástí zadání je i prověřit lokalitu Károvsko na základě zpracované studie. Prověřena bude především 

možnost rozšíření zastavitelných ploch. Proces pořizování a projednávání Změny č. 4 probíhá běžným postupem. S 

ohledem na množství požadavků a jejich charakter je nutné počítat s komplikovaným a časově dlouhodobějším 

procesem, při kterém nelze s jistotou předjímat, zda k rozšíření zastavitelných ploch dojde. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 66/2021 
RM doporučuje  
ZM schválit použití Územní studie Turnov – Károvsko zpracované Ing. arch. Vladimírem Kučerou (ARCHA 
– architektonický atelier) jako podkladu pro Změnu č. 4 Územního plánu Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

10. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - čerpání rezervního 

fondu 
 

Rozprava: 

 

Organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, předkládají v souladu s usneseními rady 

města č. 744/2020 a č. 745/2020 ze dne 2. 12. 2020 převod finančních prostředků z fondu investičního do fondu 

rezervního a následné čerpání tohoto rezervního fondu. Jedná se především o potřebné vybavení k zajištění provozu 

nového objektu (DZR24)a dále jsou to náklady na energie spojené s temperováním budovy v druhé polovině roku 

2020, tj. po kolaudaci. 

 
 

Usnesení RM č. 67/2021 
RM bere na vědomí  
informaci organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, o čerpání rezervního 
fondu k zajištění provozu nového objektu Domova se zvláštním režimem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

11. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 
 

Rozprava: 

 

Pro rok 2021 byla po schválení RO č. 1 vyčleněna z rozpočtu města na režii odboru školství, kultury a sportu a 

příspěvek Dítě v tísni částka v celkové výši 41 tis. Kč, z čehož po obdržení vyúčtování za rok 2020 a po projednání 

požadavků na rok 2021 navrhujeme vyčlenit příspěvek na Dítě v tísni ve výši 30 tis. Kč. V předchozích letech byla 

rozdělována mezi jednotlivé základní školy částka ve výši 25 tis. Kč, v roce 2020 byla navýšena na 30 tis. Kč, a to 
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na základě informací o potřebnosti těchto finančních prostředků pro žáky škol. Prostředky byly použity k zaplacení 

obědů v rámci školního stravování pro sociálně slabší žáky, kteří díky tomu mohli docházet na obědy s ostatními 

spolužáky. V letošním roce byli opět osloveni ředitelé základních škol v Turnově, aby uvedli, kolik mají žáků ze 

sociálně slabších rodin, kteří docházejí na obědy nepravidelně či nedocházejí na obědy vůbec, a u nichž by mohly 

být zaplaceny obědy alespoň částečně touto formou. Na základě údajů získaných ze základních škol v Turnově, 

navrhujeme celkovou částku 30 tis. Kč rozdělit mezi pět turnovských základních škol, a to dle přiložených smluv. 

Celkově se jedná o podporu cca 35 dětí, náklady na stravování pro 1 dítě na 1 měsíc jsou cca 500 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 68/2021 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace na celkovou 
částku 3 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 69/2021 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace na celkovou 
částku 3 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 70/2021 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na celkovou 
částku 15 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 71/2021 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace na 
celkovou částku 5 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 72/2021 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov - Mašov, příspěvková organizace na celkovou 
částku 4 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

12. Úprava platu ředitelky Základní školy Turnov - Mašov 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh na úpravu platu ředitelky Základní školy Turnov – Mašov, Mgr. Renaty Šulcové.  

 
 

Usnesení RM č. 73/2021 
RM schvaluje  
úpravu platu ředitelky organizace Základní škola Turnov – Mašov dle návrhu s účinností od 1. 2. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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13. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, p. o. pro 

školní rok 2020/2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, 

příspěvková organizace. V mateřské škole jsou tři běžné třídy, paní ředitelka žádá o navýšení o 1 místo v jedné ze 

tříd, tj. zvýšení počtu dětí z 25 na 26. Celkem bude v mateřské škole 102 dětí, celková možná kapacita mateřské 

školy je od 1. 9. 2020 až 108 dětí. 

 
 

Usnesení RM č. 74/2021 
RM schvaluje  
pro školní rok 2020/2021 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, na 26 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
 

Rozprava: 

 

Zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo s účinností od 

1. 1. 2021 ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o místních poplatcích“). Touto změnou byla dotčena právní úprava místního poplatku z pobytu, který je v současné 

době na území města zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu, ze dne 30. 4. 

2020, a proto je předkládána nová obecně závazná vyhláška (dále jen „OZV"), která tyto změny reflektuje. Oproti 

stávající obecně závazné vyhlášce se mění vymezení předmětu poplatku, podle nové právní úpravy poplatku 

nepodléhá pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a dále pobyt ve zdravotnickém 

zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího 

veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí (viz čl. 2 návrhu OZV). V návaznosti na tuto změnu dochází 

k úpravě okruhu osob, které jsou od poplatku ze zákona osvobozeny. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 75/2021 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu v 
předloženém znění. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

15. Mediální pokrytí města v roce 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám aktuální přehled mediálního pokrytí z Turnova, které je hrazeno z rozpočtu města. Celkově jsme 

na média vynakládali 850.000 Kč ročně. Tato částka byla dlouhodobě konstantní a léta se již nenavyšovala. V rámci 

letošních škrtů máme k dispozici řádek Televize, ostatní média (522) 585.000 Kč a v řádku Hlasy a ohlasy (512) 

180.000 Kč.  

- S RTM + ponechat 2 zprávy měsíčně  

- s paní Štrauchovou natáčet videa a pořizovat tiskové zprávy ze stavebních věcí ve městě, zástup tiskové 

mluvčí při nemoci či ošetřování dítěte 

- S panem Matysem nadále mít 1x měsíčně dvojstranu v časopise Turnovsko 

- S panem Charouskem placený prostor v TvA 

-  rádio RCL, měsíční vstup 

-  Mobilní rozhlas zasílat každý týden, případně i příležitostně 

-   zrušit HOTy vydávané Kulturním centrem Turnov 

-  Instagram zřídit ve spojení s fotokronikou města 
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-  web města 

-  FB města 

-      příležitostné reportáže 

 
 

Usnesení RM č. 76/2021 
RM projednala  
aktuální situaci v oblasti mediálního zpravodajství z Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

16. Projednání architektonické studie Jezírka v parku U Letního kina 
 

Rozprava: 

 

V létě roku 2020 se nám podařilo společně zrealizovat „malý zázrak“ a to přivedení užitkového vodovodu od 

Alzheimer centra, přes Komenského ulici do městského parku U Letního kina. Akce stála realizačně 1,293 mil. Kč 

vč. DPH a z toho 0,9 mil. Kč jsme získali z dotačního titulu Libereckého kraje na zadržení vody v krajině. Hned jak 

jsme projekt dodělali, zaznamenal jsem mnoho pozitivních reakcí a zároveň i výzev od občanů a zastupitelů 

k pokračování projektu. Proto jsme na podzim roku 2020 zadali architektům z AND, z kterými dlouhodobě park 

kultivujeme studii vodní plochy – jezera v parku U Letního kina. Součástí studie je samotné jezero, akumulační 

nádrž pro závlahový systém parku a rozvod závlahy po celém území parku. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 77/2021 
RM projednala  
po připomínkách (rozdělení do etap, průzkum dotačních zdrojů a zohlednění v etapách, bezpečnost dětí 
– ošetření, hloubka) architektonickou studii Městský park Turnov – Etapa 4 – Jezírko a zavlažovací 
systém parku a doporučuje ZM s touto studií souhlasit. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

17. Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – únor 2021 
 

Rozprava: 

 

První jednání k novým stanovám proběhlo v rámci rady sdružení VHS 18. prosince 2020 proběhlo v rámci 

jednání RS VHS, první jednání o nových stanovách sdružení. 
 

Výstupem jednání v tématu nových stanov bylo: 

- Termín pracovního jednání o stanovách 21. ledna 2021 

- Usnesení RS VHS o právním posouzení vkladu vodohospodářského majetku Turnova v rámci 

privatizačního projektu z Fondu národního majetku a jeho případného bezúplatného převodu zpět na 

město v případě vystoupení 
 

Druhé, tentokrát pracovní jednání RS VHS, proběhlo 21. ledna 2021.  

Třetí jednání je naplánováno rovněž jako pracovní RS VHS na 9. ledna 2021.  
 

Průběžné výsledky jsou následující: 

- Téma majetkového vyrovnání v případě vystoupení některého z členů či zániku svazku 

Předložili jsme principiální řešení, oproštěné o daňové dopady, nebylo vyřešeno, prověřuje se právní názor na 

majetek vložený v rámci privatizace ze strany VHS (předběžný termín konec ledna 2021, Ing. Hejduk poptává 

nabídky na oponentní posudek a navrhuje celé řešit až v závěru, rád by rovněž zanechal ve stanovách obecný popis 

vypořádání majetku, navrhuje jít cestou žalob na určení vlastnictví. T+S nesouhlasí právě z důvodu vkládaných 

velkých finančních prostředků, složitosti a nutnosti se v čase posunout. Na RS VHS 16. 2. 2021 pan RNDr. Uchytil 

bude opět prezentovat model vypořádání, aby byl pokud možno pro všechny srozumitelný. 
 

- Téma zastoupení v RS VHS Turnov, hlasovací práva, systém hlasování a principiální otázky, 

Po jednání z více návrhů se došlo ke kompromisnímu návrhu zachování počtu v RS VHS Turnov na 28 (3+2+1) 

členech, s nutností kvóra ¾ (tedy 21 hlasů) na principiální otázky směřování VHS: 



10  Zápis Rady Města Turnov 10. 2. 2021 

- rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů svazku obcí nebo o úhradě ztráty svazku 

- obcí, dojde-li k vytvoření zisku nebo ztráty; 

- rozhodnutí o zrušení svazku obcí s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; 

- vyhrazení k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy, a to s 

výjimkou změny stanov 

- udělení souhlasu s uzavřením, změnou nebo ukončením smlouvy o provozování vodohospodářského majetku 

svazku obcí; 

- schvalování převodu, vkladu, zastavení, pronájmu či pachtu závodu svazku obcí nebo jeho části; 

- schvalování založení či rušení dceřiných společností svazku obcí; 

- schvalování nabývání a pozbývání majetkové účasti svazku obcí v jiných právnických osobách a spojení s 

jinými právnickými osobami. 

- výši zadlužení 

- roční rozpočet VHS Turnov 

-       stanovení výše vodného a stočného 

 
 

Usnesení RM č. 78/2021 
RM bere na vědomí  
materiál Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – únor 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

18. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) pro sportovní spolky a 

organizace - stupeň 1 a 2 
 

Rozprava: 

 

Z rozpočtu města je každoročně vyčleňována částka pro programovou dotaci na podporu činnosti sportovních spolků 

a organizací. Pro rok 2021 byly sníženy všechny předpokládané finanční prostředky z rozpočtu města do dotačních 

programů města o 20 %. Pro oblast dotací na sportovní činnost to znamená ponížení částky z původních 7.750 tis. 

Kč na 6.200 tis. Kč. Rozdělení částky pro rok 2021 bylo výjimečně odsouhlaseno podle stupňů podpory Koncepce 

programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím, o vyhlášení prvních dvou stupňů podpory bylo 

rozhodnuto na jednání Zastupitelstva města Turnov dne 18. 12. 2020. Snížením částky došlo k nemožnosti dodržet 

navrhované stupně podpory v původní předpokládané výši. Toto bude řešeno na základě návrhu sportovního výboru 

ZM takto: 

Stupeň 1 a 2 bude vyplacen dle původního předpokladu, tj. z částek roku 2020. Další stupně podpory 3 – 8 budou 

kráceny dle zbývající částky k rozdělení. Konkrétně: stupeň 1 a 2 – bude rozděleno 2.447 tis. Kč, stupeň 3 – 8 bude 

krácen o cca 29 % (tj. bude rozdělena zbývající částka vyčleněná v rozpočtu města pro rok 2021). 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 79/2021 
RM souhlasí  
s návrhem rozdělení dotací z Koncepce programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím – 
stupeň 1 a 2 z rozpočtu města Turnov pro rok 2021 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov 
rozhodnout o poskytnutí dotací dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

19. Rozpis akcí na rok 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám následující rozpis akcí na rok  2021: 

1. Organizace 2300000222 Veřejná zeleň - konkrétní akce (ř. 306) – 1.000.000,- Kč: 

Výsadba s následnou péčí – závěsné nádoby na letničky (nasmlouváno)                         360.000  Kč       

(Nám. Českého ráje, Antonína Dvořáka, Sobotecká, Skálova, Trávnice, B. J. Horáčka, starý most přes Jizeru), 

celkem 70 nádob + 5  dalších nádob přidáno v r. 2019 (ul. Palackého).   
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Nové výsadby zeleně                                                                                                           80. 000 Kč     

 Výsadby dle aktuálních požadavků vedení města           

Alzheimer centrum-násl. péče o zeleň                                                                                 30.000 Kč    

Městské sady Hruštice-násl. péče                                                                                        20.000 Kč    

Dosadby zeleně                                                                                                                    50.000 Kč 

 dosadby  - doplnění výsadeb v ul. Nádražní,  vánoční strom u Billy, nová plocha zeleně v ul. Zborovské, u 

Mariánského kostela, aj. 

Hnojení trávníků (park u let. kina, Metelkovy sady)                20.000 Kč 

Zálivka stromů, keřů a trvalek                                                                                           200.000 Kč 

Aktuální objednávky                                                                                                         150.000 Kč 

Drobné úpravy na pozemcích města, sekání pozemků mimo smlouvu, instalace a likvidace vánočního stromu, ván. 

výzdoba MěÚ, náměstí, opravy kotvení, likvidace invazních druhů rostlin, cesta pod Hlavaticí, úprava zeleně 

Vesecko,  atd. 

Sekání podél cyklostezek                                                                                                    90.000 Kč 

(sekání podél cyklostezek, naučných stezek a částečně podél turistických stezek bude zajišťováno 3x ročně). 

2. Organizace 2300000229 Publikace, posudky, tahové zkoušky (ř. 313) –  180 000 Kč:                          

 požadavky vedení                 50.000 Kč 

 tahové zkoušky                               40.000 Kč 

 znalecké posudky                 40.000 Kč  

 geometrické zaměření hranic pozemků                  20.000 Kč 

 vytýčení inženýrských sítí                      10.000 Kč 

 objednávky dle aktuální potřeby                20.000 Kč 

3. Organizace 2300000248 – Nová projekt. dokumentace zeleně  (ř. 323) - 400.000,- Kč:   

     park u letního kina – jezírko a zavlažovací systém                                      400.000 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 80/2021 
RM schvaluje  
rozpis akcí odboru životního prostředí na rok 2021 dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

20. Smlouvy s podnikateli (Smlouvy o využití systému zavedeného městem Turnov 

pro nakládání s komunálním odpadem) – přechod pod Turnovské odpadové služby 

s. r. o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme návrh na změnu smluv s podnikateli v oblasti odpadového hospodářství. Navrhujeme ukončení smluv 

mezi podnikatelskými subjekty a Městem Turnov a uzavření smluv nově s Turnovskými odpadovými službami s. r. 

o. V tuto chvíli máme uzavřeno 198 smluv. Z hlediska rozpočtu je situace vyrovnaná. V příjmech máme předpoklad 

2.000.000 Kč za zaplacené faktury (platby podnikatelů Městu Turnov). Tu stejnou částku máme ve výdajích na 

zaplacení faktur, vystavených Technickými službami Turnov s. r. o. (platba Města Turnov Technickým službám 

Turnov s. r. o.). 

Změna by měla proběhnout od pololetí 2021. Informaci bychom rozeslali podnikatelům při fakturaci za 1. čtvrtletí 

(počátek dubna 2021), abychom rušení původních smluv a uzavírání nových smluv zvládli do 30. 6. 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 81/2021 
RM schvaluje  
návrh na ukončování smluv mezi podnikateli a Městem Turnov o využití systému zavedeného městem 
Turnov pro nakládání s komunálním odpadem a souhlasí s jejich přechodem pod Turnovské odpadové 
služby s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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21. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s. r. o. na rok 2021 - odpady 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání dodatek ke smlouvě s Technickými službami Turnov, s. r. o. na provedení činností 

v oblasti svozu odpadů a provozu sběrného dvora. Původní požadavek OŽP na rozpočet pro rok 2021byl ve výši 

16.750.000 Kč. V roce 2020 byly skutečné náklady za odpady vy výši 16.127.000 Kč.  

V rozpočtu na rok 2021 byla nakonec schválena celková částka 16.000.000,- Kč. Na základě tohoto rozhodnutí 

zastupitelstva musí dojít ke změnám v rozpisu prováděných prací, abychom mohli splnit rozpočtem danou částku. 

Proto tímto dodatkem nastavujeme následující: 

 Nové popelnice na směsný komunální odpad jsme museli do smlouvy doplnit (celkem 27 nových popelnic 

120 litrů a 2 nové popelnice o objemu 240 litrů) 

 Snížen počet pytlů na směsný odpad pro chalupáře a do špatně dostupných lokalit - to by mělo odpovídat 

skutečnosti 

 Úprava sběrných míst, doplněna nová separační místa. Celkem 11 sběrných míst přeřazeno do nižší 

 frekvence svozů během zimního období – po konzultaci s TST vybrána místa, kde by tato úprava nemusela 

znamenat velký problém s úklidem kolem sběrných míst. 

 Snížení svozu biopopelnic – listopad svoz 2x, březen 1x a duben 3x (celkově méně o 3 svozy ročně) 

 Snížení úklidu u sběrných míst s podzemními kontejnery (Billa a Střelnice) a snížení počtu sběrných míst s 

úklidem 2x týdně 

 Omezení svozu odpadkových košů v sobotu – vracíme se ke svozu v sobotu pouze během letních prázdnin 

(červenec a srpen) 

 Stanovení limitu pro umísťování pytlíků na psí exkrementy k odpadkovým košům 

 Změna provozní doby sběrného dvora (původní provozní doba po – pá 9:00-17:00 /v zimě do 16:00/ a so 

8:00-12:00 /v zimě 9:00-12:00/) – změna – úterý a středa provoz od 12:00 do 17:00 (v zimě do 16:00) … 

 tzn. týdně o 6 hodin kratší provozní doba … celková provozní doba byla …léto 44 hodin týdně, zima 38  

hodin týdně …. celková nová provozní doba … léto 38 hodin, zima 32 hodin. 

 Nastaveno množství odpadů odebraných na sběrném dvoře podle skutečnosti minulého roku – velký nárůst 

 Nastaveno množství odpadů předaných ke zpracovateli (za které v současnosti platíme) dle skutečnosti 

minulého roku 

 V tuto chvíli nemáme žádnou rezervu pro případné úpravy počtu kontejnerů na sběrných místech nebo 

změny ve frekvenci svozů 

 
 

Usnesení RM č. 82/2021 
RM schvaluje  
dodatek č. 2/2021 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými službami 
Turnov, s. r. o. a Městem Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

22. Turnov – hardware a software pro bezpečnostní a preventivní účely r. 2021 - 

podání žádosti o dotaci na MVČR 
 

Rozprava: 

 

Bod byl stažen z jednání. 

 
 

23. Prodloužení platnosti dokumentu "Koncepce prevence kriminality 2017 - 2020" 
 

Rozprava: 

 

Žádáme o prodloužení platnosti strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality města Turnova na období 

2017 - 2020 do prosince roku 2021, kdy bude vypracována a předána ke schválení nová Koncepce prevence 

kriminality na víceleté období. Zpracování nové koncepce bylo odloženo pro nedostatek vstupních dat vzhledem k 

probíhající koronavirové epidemii. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 83/2021 
RM doporučuje  
ZM schválit prodloužení platnosti strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality města 
Turnova na období 2017 - 2020 do prosince roku 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

24. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - strategie, studie SRA Maškova zahrada, 

výběrové řízení na úpravnu vody 
 

Rozprava: 

 

Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA Vám předkládáme materiál 

týkající se prezentace vize dostavby Sportovního a rekreačního materiálu Maškova zahrada a informaci o činnosti 

společnosti v době covidové uzávěry sportovišť.  

 
 

Usnesení RM č. 84/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí koncepční studii – vizi dostavby Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada jako 
strategický dlouhodobý materiál ve fázi pro další projednání a ukládá dopracovat Ing. Veselkovi po 
technické a ekonomické stránce zatraktivnění koupaliště, Bike skill centrum, kemp pro obytné vozy, 
arboretum v souladu s návrhy v důvodové zprávě a předložit do konce roku 2021 valné hromadě k 
projednání v souladu se schválenými investičními prioritami zastupitelstva. VH ukládá jednateli MST Ing. 
Veselkovi připravit informační materiál pro zastupitelstvo města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
 
  

Usnesení RM č. 85/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci o předběžném výsledku hospodaření společnosti za rok 2020 a informaci k 
stávající činnosti v době uzavírky sportovišť a postupu prací na dlouhodobém rozvoji společnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

25. Přesun projednávání sportovní problematiky ze sportovní komise RM na systém 

tématických kulatých stolů věnovaných sportu v Turnově 
 

Rozprava: 

 

Komise pro sport RM, kterou vede předseda Zbyněk Miklík, bude od března 2021 nahrazena novou formou kulatých 

stolů věnovaných jednotlivým tématům sportu v Turnově. Jednání budou 4x ročně. Organizováním navrhuji pověřit 

paní místostarostku Jana Svobodovou. Okruhy možných témat: práce trenérů, školní sport, sportovní dotace, zázemí 

pro sport - připravované opravy a novostavby sportovišť, projednávání koncepčních materiálů, připravované 

sportovní akce a další. Důvodem této navrhované změny je zájem o větší zapojení sportovní veřejnosti do diskuzí o 

směřování sportu v Turnově a to nejen po linii sportovních funkcionářů. 
 

Plán činnosti kulatých stolů:  

Březen – vysvětlení rozdělení dotací města, připravený informativní seminář, možné další dotační příležitosti (kraj, 

NSA)  

Duben – zázemí pro sport - připravované opravy a novostavby sportovišť  

Září – kulatý stůl věnovaný trenérům  

Listopad - plánované sportovní akce, sportovní fond města, plán na rok 2022 (spojeno s výročím 750 let města) 
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Usnesení RM č. 86/2021 
RM bere na vědomí a souhlasí  
s přesunem projednávání sportovní problematiky ze sportovní komise RM na systém tématických 
kulatých stolů věnovaných sportu v Turnově. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 87/2021 
RM ruší  
komisi pro sport rady města a nahrazuje ji systémem kulatých stolů věnovaných sportu v Turnově. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

26. Naplňování koaličního prohlášení v letech 2018 - 2020 
 

Rozprava: 

 

Po projednání na RM 13. 1. 2021 Vám opět předkládám k projednání naplňování koaličního prohlášení v letech 

2018 – 2020. Dále v příloze přikládám seznam investičních priorit a jejich plnění. Doplnili jsme i dodatek koaliční 

smlouvy. V mezičase byl materiál projednán v rámci jednotlivých politických stran a hnutí spojených v koalici. 

Na ZM bude projednáno naplňování investičních priorit ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 88/2021 
RM bere na vědomí a souhlasí  
s informacemi o naplňování koaličního prohlášení v letech 2018 – 2020 a naplňování seznamu 
investičních priorit. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 

27. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

 

V prosinci roku 2020 bylo zpracováno dendrologické a biologické zhodnocení aktuálního stavu vybraných buků 

lesních v Rývových a Metelkových sadech, včetně detailního fytopatologického posouzení těchto dřevin a návrhu 

ošetření. Zadavatelem posudku, tj. odborem životního prostředí, bylo v těchto parcích vybráno k hodnocení 45 ks 

buků lesních, které byly vyhodnoceny jako rizikové z hlediska provozní bezpečnosti osob a majetku nacházejícího 

se v jejich dopadové vzdálenosti. V rámci hodnocení bylo nalezeno 7 dřevin, u nichž byly zjištěny zásadní problémy 

z pohledu provozní bezpečnosti a bylo doporučeno provést navržená opatření či kácení v nejbližší možné době, 

nejdéle do konce března 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 89/2021 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 5 ks buků lesních, a to 1 ks o obvodu kmene 290 cm (č. 20), rostoucího 
na pozemku p. č. 2808 v kat. území Turnov a 4 ks o obvodu kmene 242 cm, 211 cm, 239 cm, 268 cm (č. 
32, 33, 35, 43), rostoucích na pozemku p. č. 2802 v kat. území Turnov (Metelkovy a Rývovy sady). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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28. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 3 stromy, beachvolejbalové hřiště 

II 
 

Rozprava: 

 

Níže Vám opětovně předkládám žádost o podání žádosti k pokácení 3 stromů, které v současné době rostou na 

zahradě ZŠ Skálova. Ke kácení by muselo dojít v případě, že zde mají být vybudovány dvě hřiště na plážový 

volejbal. Již jsme tuto žádost projednávali na RM 13. 1. 2021.  K předmětnému kácení se vyjádřila komise pro 

životní prostředí RM ve smyslu, že rozhodnutí o žádosti o případné kácení stromů je na RM a souhlasu RM se 

záměrem TJ Turnov, z. s. Komise konstatuje, že kácení jako takové není třeba ani ze zdravotních či statických 

důvodů.  

Ve školní zahradě se nachází 3 památné stromy. Jedná se o dub letní a javor klen, které byly vyhlášeny v roce 2011 a 

dále modřín opadavý, který byl vyhlášen v roce 2013. Památné stromy je dle § 46 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. V souladu s § 46 odst. 3. zákona 

č. 114/1992 Sb. má každý památný strom vymezené ochranné pásmo, ve kterém není dovolena žádná pro památný 

strom škodlivá činnost, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Veškeré stanovené činnosti, zásahy 

a opatření v ochranném pásmu památných stromů lze provádět pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany 

přírody, tj. Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí. 

 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o zrušení ochrany památného stromu modřínu opadavého o obvodu kmenu 276 cm 
rostoucího na pozemku p. č. 610/1 k. ú. Turnov (zahrada ZŠ Skálova). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/4/1] – usnesení nebylo přijato 
 
  

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks jedle o obvodu kmene 130 cm, 1 ks modřínu opadavého o obvodu 
kmenu 276 cm, 1 ks ořechu o obvod kmene 250 cm, rostoucích na pozemku p. č. 610/1 k. ú. Turnov 
(zahrada ZŠ Skálova), konktrétně popsáno v žádosti o povolení kácení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/4/1] – usnesení nebylo přijato 
  

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 15. února 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….  ……………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

       starosta          místostarostka 

 


