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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 9. června 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, Ing. Jaromír Pekař, František Zikuda, Karel Jiránek, Eva Kordová, 

MUDr. Martin Hrubý, ThMgr. Ondřej Halama  

Nepřítomni: Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Sláma 

Omluveni: Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Sláma 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu)  

 

 

K bodu č. 1 Záležitosti OSM 

 

Vykoupení pozemků v k. ú. Mašov u Turnova – p. p. č. 803, 804, 805 a 806 

Nabídka na vykoupení  pozemků  parc. č. 803/1, 804, 805 a 806 v k. ú. Mašov u Turnova o celkové 

výměře 15484 m2 za cenu 30 Kč/m2 byla projednána na jednání RM v prosinci 2013. Jedná se o 

pozemky, které se nacházejí v koridoru plánované kapacitní silnice S5 (I/35) na Jičín. Komise pro 

rozvoj a správu majetku vykoupení pozemků neschválila z důvodu, že v případě budování 

rychlostní komunikace bude akcí státu, proto budou pozemky vykupovány státem. 

 

Usnesení RM č. 213/2014 

RM nedoporučuje vykoupení pozemků parc. č. 803/1, 804, 805 a 806 v k. ú. Mašov u Turnova za 

cenu 20 Kč/m2 do vlastnictví města.  

(Hlasování:5/0/2) 
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Zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu – „Optotrasa – 5. května, Turnov“ ve prospěch 

spol. PAMICO CZECH, s. r. o.“. 

Jedná se o již vybudovanou síť. 

 

Usnesení RM č. 214/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parc. č. 685/3, 686/2, 687/2, 689/2, 

694/2, 696/5, 698/3, 699/1, 712/3, 714/2, 1213/1, 1213/2, 1213/4, 1216/1, 1217, 1238/2, 1238/3, 

1239/3, 1241/2, 1283/1, 1286, 1288, 1289, 1429, 1435, 1455/1, 3874/4, 3877/2, 3877/4, 3877/5, 

3877/8 a 3878/1,vše v k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov celkové délce 1500 bm dotčených 

stavbou „Optotrasa –5. května, Turnov“ ve prospěch PAMICO CZECH, s.r.o. za jednorázovou 

úhradu ve výši 1 Kč + DPH v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a 

společností PAMICO CZECH, s.r.o. ze dne 22. 11. 2007. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu – „Optrotrasa – Skálova-náměstí Českého ráje, 

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

Jedná se o již vybudovanou síť. 

 

Usnesení RM č. 215/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parc. č. 476/1, 477/2, 477/3, 484, 

545, 546, 838/2, 842/2, 842/4, 1480/1, 1494, 3873/1, 3873/2, 3873/3, 3877/2 a 3877/3, vše v k. ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov celkové délce 486 bm dotčených stavbou „Optotrasa –Skálova 

- náměstí Českého ráje, Turnov“ ve prospěch PAMICO CZECH, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve 

výši 1 Kč + DPH v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností 

PAMICO CZECH, s.r.o. ze dne 22. 11. 2007. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „Turnov, Skálova – úprava KNN pro čp. 466“ 

Jedná se o již vybudovanou síť. 

 

Usnesení RM č. 216/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na pozemky p. č. 611/1 

a 614, v k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou „Turnov, Skálova – úprava 

KNN pro čp. 466“, v celkové délce 9 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 

ve výši 400 Kč/bm ve smíšeném území města podle funkčního uspořádání v územním plánu + 

DPH. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Pronájem části pozemku p.č. 3 v k.ú. Mašov u Turnova pro MĚSTSKOU SPORTOVNÍ TURNOV, 

s. r. o.  

Vzhledem k připravovaným stavebních úpravám hřiště za restaurací a sokolovnou v Mašově 

požádala MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. o pronájem části pozemku p. č. 3 v k. ú. 

Mašov. Jedná se o část pozemku o výměře cca 600 m2. Pronájem byl vyhlášen pro MĚSTSKOU 

SPORTOVˇI TURNOV, s. r. o. za cenu 1 Kč/m2/rok, tedy 600 Kč za rok, za účelem opravy a 

provozování stávajícího hřiště. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 

lhůtou od 01. 07. 2014. 
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Usnesení RM č. 217/2014 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 3 v k. ú. Mašov o výměře cca 600  m2 za 1 Kč/m2/rok 

pro MĚSTSKOU  SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Pronájem NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení RM č. 218/2014 

RM schvaluje ukončení nájmu místnosti č. 418 v čp. 466 ve Skálově ulici s xxxxxxxxxxxxxxx 

dohodou k 30. 06. 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Kompostárna Turnov 

Změna ve složení komise vzhledem k posunu termínu otevírání obálek. 

 

Usnesení RM č. 219/2014 

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek výběrového řízení na dodavatele stavby „Kompostárna 

Turnov“ ve složení Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Miloslav Široký, Ing. Zuzana Sedláková. Jako 

náhradníky členů komise pro otevírání obálek jmenuje RM pana Františka Zikudu, Ing. Miloslavu 

Šípošovou, paní Stanislavu Syrotiukovou. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Pozemek p. č. 711/181 v k. ú. Daliměřice 

Pozemek p. č.711/181 užívají xxxxxxx, pozemky p. č. 717/16, 717/15 užívá xxxxxx. Na těchto 

pozemcích je oplocení mezi pozemky, okrasná zahrada se skalkou, záhony s betonovými obrubami, 

pařník, zpevněný vjezd z žulových kostek a v přístupové části od ulice U Lip je hlavní sloup 

elektrického vedení. Na obnovení propojení průmyslové zóny s ulicí U Lip byla zpracovaná 

projektová dokumentace. 

 

Usnesení RM č. 220/2014 

RM schvaluje pronájem pozemků p. č. 717/16, 717/15 a 711/181 v k. ú. Daliměřice jejich 

uživatelům jako zahrádku za cenu 2,50 Kč/m2/rok. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Schválení přijetí dotace z OPŽP na projekt „Zahrada Waldorsfské mateřské školky Turnov 

v přírodním stylu“ 

Město Turnov podalo žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní 

osy 7, v termínu do 28. 02. 2013 na projekt „Zahrada Waldorfské mateřské školky Turnov v 

přírodním stylu“. Žádost byla akceptována a projekt byl vysoutěžen na začátku roku 2014 dodavatel 

na realizaci zahrady – Gardenline s.r.o.  

Podle rozhodnutí je financování projektu následovné: 

Částka ze státního rozpočtu: 649.189,78 Kč 

Částka z rozpočtu obce: 72.132,21 Kč 

Celkem projekt: 721.321,99 Kč 
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 Usnesení RM č. 221/2014 

RM projednala přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zahrada 

Waldorfské mateřské školky Turnov v přírodním stylu“, seznámila se se všemi závazky a 

podmínkami, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí 

dotace ze dne 22. 04. 2014, a vyjadřuje souhlas s přijetím dotace. Pověřuje tímto starostu podepsat 

dokument Potvrzení o přijetí dotace. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Komunikace Na Sboře, dohoda s RWE GasNet, s. r. o.  

RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako investor a budoucí provozovatel přípojky plynu pro 

novostavbu kavárny v ul. Na Sboře dostal do podmínek pro dokončení stavby nového řadu a 

přípojky zaasfaltování komunikace v celé své šířce a délce výkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

komunikaci v centru města, bylo dohodnuto, že by komunikace měla být od Skálovy ul. až ke 

vstupu do parku vydlážděna. Vypočítaná částka příspěvku RWE GasNet, s.r.o. je 58.766,40 Kč. 

Zároveň město vyvolalo jednání s majitelem kavárny o poskytnutí příspěvku na opravu komunikace 

ul. Na Sboře. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že na opravu komunikace poskytne příspěvek ve 

výši 70 tis. Kč. Město Turnov má v rozpočtu pro rok 2014 na opravu komunikace Na Sboře 

vyčleněnou částku 330 tis. Kč, stavba je rozpočtována na částku 491 tis. Kč vč. DPH. 

 

Usnesení RM č. 222/2014 
RM schvaluje uzavření dohody s RWE GasNet, s.r.o., Ústí n. Labem o poskytnutí příspěvku na 

rekonstrukci komunikace ul. Na Sboře v Turnově. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Výpůjčka pozemků na Hruštici 

xxxxxx požádal o možnost uzavření dodatku k této smlouvě, kterým by byl oprávněn dát dotčené 

pozemky bezplatně do užívání své dceři xxxxxxxxxx, která provozuje činnost soukromého 

zemědělce. 

 

Usnesení RM č. 223/2014 
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce pozemků p.č. 1004/12, 1004/13, 1007/3, 

2898/2, 2915/1, 2915/10, 2915/32, 2915/49, 2915/71, 2921/27, 2921/41, 2934/1, 2934/38, 2934/39, 

2940/1, 2940/2, 2940/3 a  2961/4 v k. ú. Turnov na bezplatné užívání těchto pozemků pro 

xxxxxxxx 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Umístění bankomatu v čp. 26 Náměstí Českého ráje, Turnov a rozšíření platebního automatu v čp. 

72 o možnost bezhotovostních plateb 

Do pokladního automatu je možné umístit pouze zařízení Komerční banky a.s. Pokud bychom 

uvažovali o doplnění stroje o zařízení na bezhotovostní platby včetně bezkontaktních, musíme 

oslovit dodavatele tj. společnost CROSS Zlín a.s., která musí zařízení implementovat, a musíme 

počítat s následujícími náklady:  

- Cena za instalaci je 60.469 Kč jednorázově  

- Údržba zařízení každý rok 6.940 Kč (rozsah servisních služeb je v rozpisu pod návrhem usnesení)  

- Poplatek 1,9 % z objemu bezhotovostních plateb jako odměna bance, která zprostředkovává 

transakce. Tento poplatek jde mimo dodavatele zařízení a jeho výše se může změnit. V praxi to 

znamená, že město může s bankou vyjednat nižší poplatek. Poplatek 1,9 % je kalkulován jako 

maximální.  
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Usnesení RM č. 224/2014 
RM schvaluje nákup zařízení pro bezhotovostní platby k pokladnímu automatu do čp. 72 a ukládá 

finančnímu odboru jednat s bankou o snížení transakčního poplatku.  

(Hlasování:5/0/1) 

 

V roce 2013 požádala Komerční banka a.s. o možnost umístit svůj bankomat v prostorách 

informačního střediska na náměstí Českého ráje.  

 

Usnesení RM č. 225/2014 
RM neschvaluje umístění bankomatu Komerční banky a.s. v prostorách informačního střediska 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce – „Demolice jatek Turnov“ 

Členové komise otevřeli 21 došlých zapečetěných obálek. Pět uchazečů bylo požádáno o dodatečné 

informace - upřesnění postupu demolice, jak bude nakládáno s demolovaným materiálem, jeho 

likvidace, případné další jeho využití ve vztahu k nabídnuté ceně. Nabídnuté ceny se pohybovaly od 

352.324 Kč do 5.179.242 Kč, rozpočtovaná cena byla přes 4 mil. Kč. 

 

Usnesení RM č. 226/2014 
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy. 

PMPS Liberec s.r.o., Žitná 136, 460 06 Liberec 6 na realizaci stavby „Demolice jatek Turnov“ za 

nabídkovou cenu 352.324 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Vyhodnocení výběrového řízení „Stavební úpravy – náves Mašov“ 

Bylo obesláno 8 firem a zakázka vyvěšena na webu města. Doručeny byly 3 nabídky, jedna nabídka 

vyloučena, v rozmezí 4.470.162 Kč až 5.184.956 Kč včetně DPH. Rozpočtovaná cena projektem 

byla 7,1 mil. Kč. Letos bude z městského rozpočtu uhrazena částka minimálně 1,5 mil.Kč. 

 

Usnesení RM č. 227/2014 
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy - 

náves Mašov“ firmu S a M silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094, 

která předložila nejnižší nabídkovou cenu 4.470.162,00 Kč bez DPH (5.408.897,00 Kč včetně 

DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

„MŠ Zborovská – rekonstrukce sociálního zařízení“ 

Z rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele 

akce. Z důvodu finanční náročnosti celé akce (rozpočet projektu cca 3 mil) a nutnosti zachovat o 

prázdninách omezený provoz školky bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci jedné poloviny 

sociálního zařízení. Bylo obesláno 15 firem a zakázka vyvěšena na webu města. Doručeno bylo 5 

nabídek, v rozmezí 1.332.960 Kč až 1.713.923 Kč včetně DPH. 
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Usnesení RM č. 228/2014 
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy. 

Lomnická stavební spol. s r.o. na realizaci stavby „MŠ Zborovská – rekonstrukce sociálního 

zařízení“ za cenu 1.332.960 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s 

vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

„MŠ Zborovská – venkovní úpravy“ 

Z rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele 

akce. Bylo obesláno 19 firem a zakázka vyvěšena na webu města. Doručeno bylo 5 nabídek, 

v rozmezí 532.715 Kč až 738.832 Kč včetně DPH. 

 

Usnesení RM č. 229/2014 
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy. 

ESCO stavební společnost s.r.o., Jičín na realizaci stavby „MŠ Zborovská – venkovní úpravy“ za 

cenu 532.715 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 

a pověřuje starostu jejím podpisem. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Výsledek výběrového řízení „Průchod Františkánskou zahradou Turnov“ 

Z rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele 

akce. Bylo obesláno 5 firem a zakázka vyvěšena na webu města.  

 

Usnesení RM č. 230/2014 
RM bere na vědomí, že do výběrového řízení na realizaci stavby “Průchod Františkánskou 

zahradou, Turnov“ nebyla podána žádná nabídka.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Výsledek výběrového řízení „Rekonstrukce komunikace Na Sboře, Turnov“ 

Z rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele 

akce. Bylo obesláno 5 firem a zakázka vyvěšena na webu města. Dorazila pouze jedna nabídka za 

projektově rozpočtovanou cenu. 

 

Usnesení RM č. 231/2014 
RM ruší soutěž na realizaci stavby “Rekonstrukce komunikace ul. Na Sboře, Turnov“. 

RM zároveň schvaluje vypsání nového výběrového řízení na dodavatele stavby „Průchod 

Františkánskou zahradou, Turnov“ a “Rekonstrukce komunikace ul. Na Sboře, Turnov“ (společná 

soutěž) včetně úseku komunikace Na Sboře (směrem k letnímu kinu). 

(Hlasování:7/0/0) 

 

„Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059 – jednacího řízení bez uveřejnění“ 

Jedná se o legalizaci víceprací. Po odečtení méněprací a přičtení víceprací bude předpokládaná 

úspora okolo 200 tis. Kč z hodnoty díla cca 5,7 mil. Kč. 

 

Usnesení RM č. 232/2014 
RM schvaluje vypsání jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce neobsažené ve 

smlouvě pro akci „Realizace úspor Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059“ a 

schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková. 

(Hlasování:7/0/0) 
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Waldorfská mateřská škola Turnov – jednacího řízení bez uveřejnění“ 

Jedná se o legalizaci víceprací. Po odečtení méněprací a přičtení víceprací bude navýšení ceny 

okolo 100 tis. Kč z hodnoty díla 21 mil. Kč. 

 

Usnesení RM č. 233/2014 

RM schvaluje vypsání jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a dodávky 

neobsažené ve smlouvě pro akci „Waldorfská mateřská škola Turnov“ a schvaluje hodnotící komisi 

ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Smlouva o právu provést stavbu Flimex, s.r.o., Turnov 

Stavba nového bytového domu v ul. Bezručově. 

 

Usnesení RM č. 234/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností FLIMEX, s.r.o., Turnov pro 

napojení a uložení nové vodovodní a telefonní přípojky, přípojky NN a sjezdu z místní komunikace 

realizovaných na pozemcích ve vlastnictví města Turnov parc. č. 2686/3 a 2686/4, oba k. ú. Turnov 

s kompenzací za zrušení parkovacího stání v ul. Bezručově v hodnotě 50 tis. Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Smlouva o právu provést stavbu xxxxx, Budovcova ul. 

 

Usnesení RM č. 235/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxx, xxxxx pro napojení a uložení nové 

vodovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví města Turnov parc. č. 2230, k. ú. Turnov a zaslepení 

stávající vodovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví města Turnov parc. č. 2235, k .ú. Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Smlouva o právu provést stavbu xxxxx, Nádražní 

 

Usnesení RM č. 236/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxx pro napojení a uložení nové 

plynové přípojky na pozemku ve vlastnictví města Turnov parc. č. 3881/5, k. ú. Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Smlouva o právu provést stavbu xxxxx, Malý Rohozec 

 

Usnesení RM č. 237/2014 
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxxxx pro napojení a uložení nové 

kanalizační přípojky a sjezdu pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 36/2 k. ú. Malý 

Rohozec. Stavbou bude provedena na pozemku ve vlastnictví města Turnov parc. č. 460/1 k. ú. Malý 

Rohozec. 

(Hlasování:7/0/0) 
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Dodatek smlouvy Technické služby Turnov, údržba terminálu 

Jedná se o akceptaci nových jednotkových cen za úklid, které jsou od začátku roku 2014 v platnosti. 

 

Usnesení RM č. 238/2014 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 s Technickými službami Turnov, s.r.o., Turnov na provádění 

údržby teminálu veřejné dopravy v Turnově dle předložených jednotkových cen a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 
(Hlasování:7/0/0) 

 

Sociální zázemí pro terminál veřejné dopravy Turnov 

Otázka dalšího přístupu k terminálu: 

- Zděná stavba WC/buňky ve dvoře 

- Zděná stavba WC a čekárny vedle ordinací lékařů 

- Prodloužit nájem a vyčkat na ČD 

- Zkusit koupit část nádraží a udělat si zázemí tam 

Více vyřešíme na ZM. Vše vyžaduje finance, které nejsou zatím zahrnuty v rozpočtu města a čas na 

projekční přípravu. Je nutné řešit koncepčně. 

 

Usnesení RM č. 239/2014 
RM schvaluje prodloužení smlouvy s panem Janem Jandíkem zajišťující právo bezplatného přístupu k 

sociálnímu zázemí umístěnému v domě č. p. 2124 (restaurace Albion) pro cestující veřejné dopravy –

autobusového terminálu v Turnově do 31. 12. 2014 s úhradou ve výši ½ dohodnuté ceny, tj. 175.000 Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 
 

Pronájem parkovacích stání v Jiráskově ulici, Turnov 
Město Turnov pronajímá pro hotel Korunní Princ 6 parkovacích stání na parkovišti v Jiráskově ulici. 

Parkoviště využívají různě dle sezony. V zimních měsících využívají méně parkovacích míst, ale 

naopak v sezóně je kapacita nedostatečná - zejména o víkendech a ve večerních hodinách. Z tohoto 

důvodu požádal pan xxxxx o možnost využívat další dvě parkovací stání o víkendech v sezoně od 

května do září.  

 

Usnesení RM č. 240/2014 
RM schvaluje pronájem dvou parkovacích stání v Jiráskově ulici pro xxxxxxx o víkendech v období 

květen – září za cenu 2670 Kč bez DPH. 
(Hlasování:6/0/0) 

 

Převod pozemků od Tělocvičné jednoty Sokol Turnov do vlastnictví města 

Byla shrnuta problematika dosavadního jednání a nastíněn další postup vedoucí k vykoupení 

nemovitostí. 

 

Usnesení RM č. 241/2014 
RM bere na vědomí informaci o možnostech majetkových převodů pozemků mezi Tělocvičnou 

jednotou Sokol Turnov a Městem Turnov. 
(Hlasování:6/0/0) 
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Nové pronájmy v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení RM č. 242/2014 
RM schvaluje pronájem místností ve IV. nadzemním podlaží objektu čp. 466 Skálova č. 407 a 408 o 

výměře 38,5 m2 pro xxxxxxxx,  místnosti č. 409 o výměře 22 m2 pro AV Servis s.r.o. Praha a místnosti 

č. 413 o výměře 22,7 m2 pro xxxxxxxx za 300,-Kč/m2/rok za nájem, 250 Kč/m2/rok za energie a služby 

spojené s pronájmem a 350 Kč/m2/rok  na zálohy na topení. 
(Hlasování:6/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene (služebnosti) na stavbu: „Turnov, Nad Perchtou, p. č. 3888/111 – knn“ 

 

Usnesení RM č. 243/2014 
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů (energetický 

zákon) a podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemcích parc. č. 1860/1, 

1860/2, 1860/3, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnova celkové délce 24 bm dotčeného stavbou 

„Turnov, Nad Perchtou, p. č. 3888/111-knn“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 

ve výši 400 Kč/bm + DPH. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Komise pro výběrové řízení chodník J. Palacha 

 

Usnesení RM č. 244/2014 
RM schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení „Oprava chodníku v ul. J. Palacha v Turnově“ ve 

složení Ing. Hocke, p. Vele, Ing. Šmiraus, pí. Těhníková, pí. Syrotiuková. 
(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 2 Záležitosti FO 

Limity pracovníků a mezd měst 
Limit hrubých mezd do rozpočtu roku 2014 ve výši 26284 tis. Kč. Kč. Tyto mzdy jsou vždy za prosinec 

předcházejícího roku a leden až listopad běžného roku, jelikož Město Turnov účtuje až na základě 

vyplacených mezd. Limit na občerstvení na rok 2014 ve výši 130 tis. Kč je rozdělen takto:  

25 tis. Kč - starosta Ing. Tomáš Hocke, 17,5 tis. Kč - místostarosta Ing. Pekař Jaromír, 17,5 tis. Kč - 

místostarosta Mgr. Špetlík Otakar, 10 tis. Kč - tajemník Ing. Šmiraus Miroslav, 30 tis. Kč - rada města, 

zastupitelstvo města a sekretariát, 30 tis. Kč – školení vedení, vedoucích, ředitelů a jednatelů městských 

organizacím, limit na dary na rok 2014 je navržen ve výši 50 tis. Kč, limit hrubých mezd (radary) na rok 

2014 ve výši 2088 tis. Kč, limit hrubých mezd sociálně-právní ochrana dětí na rok 2014 ve výši 2082 

tis. Kč. 

Usnesení RM č. 245/2014 

RM schvaluje limit hrubých mezd, limit na občerstvení a dary na rok 2014 pro město Turnov. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Přehled pohledávek z veřejnoprávních vztahů 
Jedná se o pohledávky vymáhané finančním odborem v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. pokut a nákladů řízení uložených ve správním řízení a místních 

poplatků. Vymáhání pohledávek z minulých let je zajišťováno ve spolupráci s Exekutorským úřadem 

Plzeň a Mladá Boleslav. V průběhu roku 2013 a 2014 bylo Exekutorskému úřadu předáno k vymáhání 

251 ks rozhodnutí, kde celková částka nedoplatku činí Kč 1.148.676 Kč. Jinak Město má k 31. 03. 2014 

cca 11,5 mil. Kč. 
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Usnesení RM č. 246/2014 

RM bere na vědomí přehled o stavu pohledávek z veřejnoprávních vztahů města Turnov k 31. 03. 

2014. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Záležitosti příspěvkových organizací 

 

Usnesení RM č. 247/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV 

úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu na rok 2014, a to takto: navýšení účtu 672 - výnosy 

(příspěvek od zřizovatele na činnost) – navýšení o 76,5 tis. Kč, navýšení účtu 501 – všeobecný 

spotřební materiál – o 6,5 tis. Kč a navýšení účtu 518 – ostatní služby – o 70 tis. Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 248/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, 

okres Semily použití investičního fondu do výše 630.000 Kč na nákup nového vybavení do 

mateřské školy.  

(Hlasování:6/0/0) 

Usnesení RM č. 249/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily změnu 

odpisového plánu dle návrhu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 250/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily 

změnu odpisového plánu dle návrhu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 251/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily změnu 

odpisového plánu dle návrhu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 252/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace úpravu 

sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu na rok 2014, a to takto: navýšení účtu 672 - výnosy 

(příspěvek od zřizovatele na činnost) – o 144 tis. Kč, navýšení účtu 501 – všeobecný spotřební 

materiál – o 66 tis. Kč, navýšení účtu 511 – opravy a udržování – o 20 tis. Kč, navýšení účtu 521 – 

mzdové náklady – o 10 tis. Kč a navýšení účtu 518 – ostatní služby – o 48 tis. Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Zápis škodní a likvidační komise 

 

Usnesení RM č. 253/2014  

RM schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (nábytku, kancelářských potřeb 

a výpočetní techniky) z důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh 

škodní a likvidační komise ze dne 28. 05 2014. 

(Hlasování:6/0/0) 
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Usnesení RM č. 254/2014 

RM schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku (pasport zeleně) z důvodu nového 

pasportu, který město Turnov získalo bezúplatně, na návrh škodní a likvidační komise ze dne 28. 

05. 2014 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 3 Záležitosti OŠKS 

Vyřazení majetku příspěvkových organizací 

 

Usnesení RM č. 255/2014 

RM bere na vědomí vyřazení drobného hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného 

majetku Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, okres Semily  – laminovačka pořizovací cena 3.929 

Kč, ponorný mixér pořizovací cena 505 Kč, koš do myčky 1.134 Kč a zároveň schvaluje vyřazení 

drobného dlouhodobého hmotného majetku:  

 PC Duron  – pořizovací cena 16.499 Kč, rok pořízení 2003 

 Monitor k PC Samsung – pořizovací cena 5.721 Kč, rok pořízení 2003  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 256/2014 

RM bere na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Turnov, 

28. října 757, Turnov, okres Semily – silnice osmička pořizovací cena 1.350 Kč, silnice s mostem 

pořizovací cena 1.037 Kč a zároveň schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku: 

 Laserová kopírka Minolta DI 151 – pořizovací cena 18.400 Kč, rok pořízení 2003 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 257/2014  
RM bere na vědomí vyřazení drobného hmotného majetku Mateřské školy Turnov – Mašov, U 

Školy 85, okres Semily – zrcadlo komplet s konzolou pořizovací cena 250 Kč a zároveň schvaluje 

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku: 

 Chladnička Vestfrost KS 315 – pořizovací cena 6.200 Kč, rok pořízení 1994 

 Monitor Acer AL 1717 – pořizovací cena 7.881 Kč, rok pořízení 2006 

 Počítač – pořizovací cena 14.143 Kč, rok pořízení 2005 

 El. robot Bosh MUM 655 EV – pořizovací cena 7.590 Kč, rok pořízení 2003 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 258/2014  
RM schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Základní umělecké školy 

Turnov, náměstí Českého ráje 5: 

 Mixážní pult Beringer PMH 3000 – pořizovací cena 14.802 Kč, rok pořízení 2005 

 Počítač – LG GSA-AH22L – pořizovací cena 13.779 Kč, rok pořízení 2006 

(Hlasování:6/0/0) 
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Usnesení RM č. 259/2014  
RM bere na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Turnov, 

28. října 18, okres Semily – kancelářské židle s pořizovací cenou 1.463 Kč za ks – celkem 

k vyřazení 7 ks, radiomagnetofon s pořizovací cenou 3.200 Kč za ks – celkem k vyřazení 2 ks a 

zároveň schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku:  

 Křovinořez F 3055 – pořizovací cena 6.990 Kč, rok pořízení 2005 

 Vysavač Miele – pořizovací cena 4.500 Kč, rok pořízení 2004 

 PC AC OfficePro 2000N – pořizovací cena 14.169 Kč, rok pořízení 2006 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 260/2014  
RM bere na vědomí vyřazení  drobného dlouhodobého hmotného majetku   Základní školy Turnov, 

Skálova 600, okres Semily – regál dřevěný s pořizovací cenou 1.430 Kč (rok pořízení 1995), 

servírovací vozík s pořizovací cenou 3.432 Kč za kus – celkem k vyřazení 3 ks, Počítač C 15 s přísl. 

s pořizovací cenou 2.000 Kč (rok pořízení 2006), Ginerva s podr. s pořizovací cenou 3.080 Kč (rok 

pořízení 2000), skříň s pořizovací cenou 1.490 Kč (rok pořízení 1995), skříň s pořizovací cenou 

1.240 (rok pořízení 1995), videokaz. magnetofon s pořizovací cenou 1.936 Kč za ks (rok pořízení 

1996) – celkem k vyřazení 3 ks, tabule F 200 s pořizovací cenou 3.805 Kč za ks (rok pořízení 1996) 

– celkem k vyřazení 2 ks, šicí stroj Efekt s pořizovací cenou 1.200 Kč (rok pořízení 1995), šicí stroj 

Veritas s pořizovací cenou 2.800 Kč (rok pořízení 1995), žehlička Philips s pořizovací cenou 1.183 

Kč (rok pořízení 2004), dětské rytm. nástroje s pořizovací cenou 2.540 Kč (rok pořízení 1995), el. 

minivarhany s pořizovací cenou 3.450 Kč (rok pořízení 1995), stůl učitel. s pořizovací cenou 3.715 

Kč  (rok pořízení 1997), CD ROM počítač s pořizovací cenou 1.615 Kč (rok pořízení 2004), 

televizor s pořizovací cenou 3.300 Kč (rok pořízení 2001), počítač s pořizovací cenou 1.500 Kč za 

ks (rok pořízení 2009) – celkem k vyřazení 5 ks, stojan k CCD s pořizovací cenou 3.221 Kč (rok 

pořízení 1996 Kč), dell optilex s pořizovací cenou 2.000 Kč za ks  (rok pořízení 2006) -  celkem 

k vyřazení 6 ks, stoly s pořizovací cenou 1.988 Kč za ks (rok pořízení 1997) – celkem k vyřazení 15 

ks, model kryst. struktur s pořizovací cenou 2.950 Kč (rok pořízení 1995), RMG Philips 

s pořizovací cenou 2.850 Kč (rok pořízení 2007)   

a zároveň schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku: 

 Plyn. kotel 150 l, pořizovací cena 12.100 Kč, rok pořízení 2001 

 Switch, pořizovací cena 5.714 Kč, rok pořízení 2006 

 Monitor 17 LCD, pořizovací cena 7.199 Kč, rok pořízení 2005 

 Počítač AC OFFICE, pořizovací cena 18.921 Kč, rok pořízení 2005 

 PC Komponenta, pořizovací cena 5.355 Kč, rok pořízení 2007 

 Šicí stroj Hobby, pořizovací cena 7.060 Kč, rok pořízení 1996 

 Žebřík hliníkový, pořizovací cena 6.077 Kč, rok pořízení  1995 

 Sekačka MAX 53, pořizovací cena 19.252 Kč, rok pořízení 2009 

 Televize Panasonic, pořizovací cena 9.495 Kč, rok pořízení 2003 

 Fotoaparát, pořizovací cena 9.920 Kč, rok pořízení 1996 

 Videomagnetofon, pořizovací cena 4.200 Kč, rok pořízení 2001 

 Compaq D-530, pořizovací cena 8.180 Kč, rok pořízení 2005 

 Compaq DeskTop, pořizovací cena 25.547 Kč, rok pořízení 2000 – celkem 11 ks 

 Dompaq DeskTop, pořizovací cena 27.261 Kč, rok pořízení 2000 – celkem 5 ks 

 Kamera 631, pořizovací cena 19.508 Kč, rok pořízení 1996 

 Kabely + adaptér, pořizovací cena 9.040 Kč, rok pořízení 1996 

 Monitor LCD 19, pořizovací cena 4.943 Kč, rok pořízení 2007 

 TV SHARP, pořizovací cena 11.190 Kč, rok pořízení 2009 
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 Monitor LCD 17, pořizovací cena 7.199 Kč, rok pořízení 2005 

 Televize Daiwo, pořizovací cena 9.990 Kč, rok pořízení 1995 

 Kamera Canon, pořizovací cena 8.800 Kč, rok pořízení 2006 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Plat ředitele Mgr. Michala Loukoty – ZŠ Turnov, Skálova 

Přesun bodu do další RM. 

 

Příspěvek na vybavení pro žáky 1. ročníků ZŠ Turnov 

Toto usnesení musí příště přejít přes finanční odbor MÚ Turnov. 

 

Usnesení RM č. 261/2014  
RM schvaluje čerpání z rezervního fondu za účelem poskytnutí příspěvku na vybavení žáků prvních 

ročníků ve výši 400,-Kč na jednoho žáka 1. třídy: 

Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily  

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily  

Základní škola Turnov – Mašov, U Školy 56, okres Semily  

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 4 Záležitosti odboru dopravy a městské policie 

 

Výběrové řízení na měření rychlosti mobilním zařízením 

Městská policie měří v Turnově a okolních obcích rychlost jízdy projíždějících vozidel. Vzhledem k 

legislativním změnám týkajících se objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za dodržování 

pravidel provozu (odstranění výmluv na osobu blízkou) je možnost využít mobilní zařízení (auto) 

také jako stacionární měřič. Auto s radarem poté funguje v automatickém režimu bez obsluhy, 

zaznamenává přestupky a měření rychlosti není dále závislé na hlídce, která jinak zastavuje vozidla. 

Naměřené přestupky se poté předají na odbor dopravní, který zašle provozovatelům zaznamenaných 

vozidel příslušnou výzvu k zaplacení a vede další řízení. Zařízení bude pořízeno formou nájmu s 

měsíčním splácením po dobu 2 let, příjmy pokut jsou příjmem rozpočtu města. 
 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na nájem zařízení pro měření rychlosti vozidel dle 

předložených podkladů a schvaluje výběrovou komisi ve složení Ing. Pekař, Ing. Šmiraus, Luboš 

Trucka, Mgr. Vaňátko. Náhradnící Ing. Hocke, Mgr. Špetlík. 

(Hlasování:4/1/1) – usnesení nebylo přijato 

 

Prodej vyřazeného automobilu 

Prodej prosím zveřejnit na úřední desku, web města, rozeslat e-mail zaměstnancům úřadu. 

Minimální částka je 11 700 Kč. Kdo nabídne více, ten automobil získá. Usnesení přesunout na další 

RM. 

 

Parkování kamionů na příjezdu k autobusovému nádraží 

Diskuze o parkování kamionů na území města a v prostoru autobusového nádraží. Znovu projednat 

na dopravní komisi, zjistit náklady na přeznačení, analyzovat důsledky rozhodnutí. 

 

Usnesení RM č. 262/2014  
RM schvaluje vymístění parkování pro kamionovou dopravu z příjezdu k autobusovému nádraží a 

nahrazení parkováním pro osobní automobily. 

(Hlasování:5/0/1) 



14   

  Usnesení – Rada Města Turnov 09. 06. 2014 

 

K bodu č. 5 Záležitosti Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. 
 

Předměty k vyřazení 

Jedná se o 2 informační tabule, nefunkční modem a skříň. 

 

Usnesení RM č. 263/2014  
RM schvaluje vyřazení majetku dle přílohy.  

(Hlasování:6/0/0) 

 
Nájemní smlouva 

Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce. Zájemce prodává regionální produkty. 

 

Usnesení RM č. 264/2014  
RM schvaluje Nájemní Smlouvu pro nájemce prostoru kočárovny na hradě Valdštejně v měsících červen, 

červenec, srpen za cenu 2.000 Kč na měsíc.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 6 Ostatní 

 

Rozklikávací rozpočet GINIS 

Diskuze o potřebě systému a množství informací, které může poskytnout občanům. Bude 

zorganizována prezentace systému. 

 

Usnesení RM č. 265/2014  
RM vzala na vědomí informace o možnosti doplnění systému Ginis o modul rozklikávacího 

rozpočtu za cenu 47.100 Kč bez DPH. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Přehled dosažených úspor Města Turnova a jeho organizací díky e-aukci v roce 2012 

Ve srovnání spotřeby roku 2013 a cen obvyklých na trhu v témže roce vychází úspora u:  

Elektrické energie – 890 238,50 Kč  

Plynu – 1 042 342,40 Kč 

 

Usnesení RM č. 266/2014  
RM bere na vědomí zprávu o úsporách dosažených díky cenám vysoutěženým e-aukcí v roce 2012. 

(Hlasování:6/0/0) 
 

Rekonstrukce hřiště Mašov 

Hřiště v Mašově je v současnosti městské „sportoviště“, které je v havarijním stavu a již ho není 

možné delší dobu využívat – havarijní opěrná zeď, nevyhovující povrch apod. V situaci, kdy bude 

probíhat rekonstrukce návsi, považuji za smysluplné, vynaložit úsilí na rekonstrukci hřiště, o které 

se debatuje již několik let a je v investičních prioritách společnosti a jistě i v zájmu města. Tento 

nestandartní postup není optimální a nechci v žádném případě „rozebírat“ prostředky určené na 

Maškovu zahradu, ale vzhledem k souslednosti a dlouhodobému řešení této problematiky se mi zdá 

tento postup jako vhodný. 

Finanční náklady: předpokládané náklady na terénní úpravy hřiště se pohybují okolo 500 tis. Kč, 

předpokládané náklady na umělý povrch se pohybují okolo 500 tis. Kč 

Případný následující postup: převedení stavebního povolení na MST, s.r.o., úprava projektu, 

vytvoření výkazu výměru a splnění veškerých náležitostí pro vypsání následné soutěže, dle 

příslušných směrnic města. 
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Finanční prostředky: navrhuji prostředky získat uvolněním 1 mil. Kč z prostředků na Maškovu 

zahradu, MST, s.r.o. by v roce 2015 i 2016 vždy splatila po jedné polovině z investičních 

prostředků určených na Maškovu zahradu, MST, s.r.o. by finanční prostředky na splátku použila z 

pravidelného investičního příspěvku. 

 

Usnesení RM č. 267/2014  
RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje jednatelem 

předložený návrh postupu při realizaci rekonstrukce hřiště v Mašově i návrh finančního krytí 

rekonstrukce hřiště v Mašově a ukládá jednateli realizovat rekonstrukci hřiště v Mašově při 

maximální výši 1 mil. Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Toalety Sundisk, s.r.o. na parkoviště v Dolánkách 

Firma Sundisk, s.r.o. nabízí výstavbu buňkových toalet a sprch na parkovišti v Dolánkách a jejich 

bezplatné provozování do roku 2018 a požaduje finanční příspěvek na vybudování kanalizační a 

vodovodní přípojky. 

 

Usnesení RM č. 268/2014  
RM doporučuje ZM schválit příspěvek 50 tis. Kč na toalety Sundisk na parkoviště v Dolánkách a 

pověřuje OSM připravit smlouvu o příspěvku a vzájemné spolupráci s firmou Sundisk, s.r.o. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Situace v MŠ na území Turnova 

 

Usnesení RM č. 269/2014  
RM pověřuje místostarostu Mgr. Otakara Špetlíka ve spolupráci s OŠKS podrobnou analýzu 

důvodu nepřijetí 115 dětí do školek, s důrazem na počet nepřijatých dětí z Turnova, počet přijatých 

dětí, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené, analýza stavu na další 3 roky (narozené děti jsou 

již známé), možné akutní prostorové řešení a náklady pro řešení tohoto neuspokojivého stavu 

s termínem červencové RM. 

(Hlasování:6/0/0) 
 

 

 

 

V Turnově 18. Června 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Ing. Jaromír Pekař 

   starosta   místostarosta 


