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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 4. srpna 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, ThMgr. Ondřej 

Halama, František Zikuda, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma, MUDr.  
      

   

Nepřítomni: MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek       

   

Omluveni: MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek       

 

Hosté:    Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

K bodu č. 1 Záležitosti OSM 

Smlouva o právu provést stavbu Flimex, Bezručova ul., Turnov 

 

  Usnesení RM č. 312/2014 

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

napojení vodovodní přípojky, telefonní přípojky, přípojky NN, sjezdu z místní komunikace pro 

novostavbu polyfunkčního domu na stavebním pozemku č. 2715 a pozemku parc.č. 2716, oba k.ú. 

Turnov, a zřízení nového parkovacího místa u místní komunikace na části pozemku parc.č. 2686/4 a 

2686/3, oba k.ú. Turnov.  

Parkovací místo u místní komunikace na části pozemku parc.č.2686/4 a 2686/3, oba k.ú. Turnov 

bude po provedení bezplatně převedeno na Město Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Smlouva o právu provést stavbu Amix Production, Turnov 

Přesun projednání bodu na zářijovou RM za předpokladu finančního příspěvku na dešťovou 

kanalizaci, v minulosti byla firma oslovena a neakceptovala možnost příspěvku. 

 

Smlouva o právu provést stavbu  xxxxxx, Turnov 

 

  Usnesení RM č. 313/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxxxx, Turnov pro napojení a 

uložení nové kanalizační přípojky na pozemku ve vlastnictví města Turnov parc.č. 3874/4,  k.ú. 

Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 
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Smlouva o právu provést stavbu xxxxxxx Mašov 

 

  Usnesení RM č. 314/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxx, Turnov pro napojení a 

uložení nové vodovodní, kanalizační a elektro přípojky a sjezdu na pozemcích ve vlastnictví města 

Turnov parc.č. 1314 a 784/4, k.ú. Mašov u Turnova. 

(Hlasování:5/0/2) 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu Reko Turnov-Kosmonautů+1 

Mediálně nutno vysvětlit obyvatelům – jedná se o zcela nově provedené povrchy v rámci 

revitalizace sídliště U Nádraží, důraz na kontrolu a harmonogram stavby - zábory, mělo by se 

realizovat v roce 2015. 

 

  Usnesení RM č. 315/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene a následně 

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

občanským zákoníkem na pozemcích parc.č. 2600/1 a č. 2600/34, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov dotčených stavbou „Reko MS Turnov – Kosmonautů+1“ v délce cca 493 bm ve prospěch 

RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou hodnotu ve výši 400,- Kč/bm v obytném území města podle 

funkčního uspořádání v územním plánu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu: Turnov, Mašov-kNN pro 11 RD xxxxx 

OSM prověří vlastnictví pozemků pod komunikací v části náves Mašov – RD xxxxx a následně 

zahájí jednání o majetkovém vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. 

 

Usnesení RM č. 316/2014 

RM schvaluje uzavření 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 a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a podle zákona č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník v platném znění na pozemku parc.č. 3552/27, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov v celkové délce 279 bm dotčeného stavbou „Turnov, Mašov - kNN pro 11 RD xxxxxxx“ ve 

prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400 Kč/bm + DPH. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu: Optotrasa - Markova-Diamantová, Turnov 

 

  Usnesení RM č. 317/2014 

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. 98, 1494, 1561/2, 1576, 

1615, 1644/1, 1654/2, 1657/3, 1658/2, 1658/5, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1659/9, 1660/36, 1660/38, 

1660/41, 1663/6, 1682/1, 1690, 1703, 1775, 1806/7, 3094, 3880/2, 3880/3, 3903/8  , vše v k.ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 1374 bm dotčených stavbou „Optotrasa - 

Markova-Diamantová, 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) 
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Schválení výsledku výběrového řízení: Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu 

V rámci projektu je řešena revitalizace celé zahrady (má cca 7.354m2) u MŠ a ZŠ Sluníčko. Škola 

vzdělává vice jak 140 dětí v MŠ a ZŠ. Cílem projektu je vytvořit zahradu v přírodním duchu u 

Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, prostor s herními a vzdělávacími prvky, které by děti 

vedly k poznání přírodních záležitostí, vlastní aktivitě, tvořivosti a zájmu o životní prostředí. Cílem 

paní ředitelky je přírodní zahrada, která bude pomáhat rozvíjet zdravé děti i děti s různými typy 

handicapu. Výzva k podání byla zaslána 7 firmám, byla vyvěšena na webu. Byly doručeny 3 

nabídky, cena dle projektu byla 1,9 mil. Kč vč. DPH. Realizace v srpnu-říjnu 2014. 

 

 

  Usnesení RM č. 318/2014 

RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko 

Turnov v přírodním stylu“ firmu TR Antoš, s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587, 

která předložila nejnižší nabídkovou cenu 1.511.782 Kč bez DPH (1.829.256 Kč včetně DPH) a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Schválení výsledku výběrového řízení: Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce 

Nádražní ulice Turnov“ 

Výzva byla zaslána 7 uchazečům a zveřejněna na webu. 

 

 

 

  Usnesení RM č. 319/2014 

RM schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, nabídku uchazeče PUDIS a.s. na 

zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce Nádražní ul., Turnov, II. etapa“ za cenu 

867 026,- Kč vč. DPH, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování:6/0/0) 
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Schválení výsledku výběrového řízení: Průchod Františkánskou zahradou a rekonstrukce 

komunikace Na Sboře 

 

  Usnesení RM č. 320/2014 

RM bere na vědomí, že do výběrového řízení na stavbu „Průchod Františkánskou zahradou a 

rekonstrukce komunikace Na Sboře“ nebyla podána žádná nabídka.  

RM schvaluje nová výběrová řízení (každá stavba zvlášť) na stavbu „Průchod Františkánskou 

zahradou“ a na stavbu „Rekonstrukce komunikace Na Sboře“ s realizací do konce listopadu 2014. 

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zůstávají ve stávajícím složení. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Projekt záměru fotbalového hřiště s umělou trávou 

Z důvodu možnosti získání dotace (12-13 mil. Kč) na realizaci fotbalového hřiště s umělým 

povrchem zadalo vedení města studii na prověření lokalit na umístění tohoto hřiště. Byly 

vytipovány tři lokality, které byly prověřovány studií se záměrem možnosti realizace fotbalového 

hřiště s umělým povrchem. Jedná se o lokality travnaté hřiště v ulici 1. máje, travnaté hřiště v ulici 

Koškova (za železniční tratí), volný pozemek v Maškově zahradě. 

  

Usnesení RM č. 321/2014 

RM bere na vědomí informace o zpracované studii na umístění fotbalového hřiště s umělou trávou. 

RM ukládá OSM zadat studii odtokových poměrů (hydrologickou studii) za účelem prověření 

možnosti realizace fotbalového hřiště s umělým povrchem v lokalitě Koškova ulice Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Podnájem v čp. 519,  Zborovská, pro Základní školu Turnov, Sobotecká 242 

Město Turnov pronajímá objekt čp. 519 ve Zborovské ulici Obchodní akademii, Hotelové škole a 

Střední odborné škole, Turnov. Vedení školy požádalo o souhlas k podnájmu volných nebytových 

prostor pro Základní školu Turnov, Sobotecká 242, příspěvkovou organizaci od 1. září 2014. Jedná 

se o prostory ve 3. a 4. podlaží zčásti po Waldorfské MŠ.  

 

Usnesení RM č. 322/2014 

RM schvaluje podnájem nebytových prostor v objektu čp. 519, Zborovská, Turnov pro Základní 

školu Turnov, Sobotecká 242, příspěvkovou organizaci od 1. září 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Pronájem plynárenského zařízení - úprava smluv 

Na základě účinnosti změny vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.140/2009 Sb., a platnosti 

nového občanského zákoníku dochází ke změnám a RWE GasNet, s.r.o. předkládá ke schválení 

nové nájemní smlouvy, které budou uzavřené na dobu neurčitou. Výše nájemného je stanovena na 5 

let dle délky plynárenského zařízení a skutečného odběru plynu. U smlouvy na bytové domy v ul. 1. 

Máje je odběr v plné výši, a proto je nájemné stanoveno na částku 13 596,- Kč + DPH. U smlouvy 

na Malém Rohozci se vzhledem k tomu, že není odběr žádný, mění částka nájmu na 1,- Kč + DPH. 

 

Usnesení RM č. 323/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou RWE GasNet, s.r.o. na pronájem plynárenského zařízení - 

STL plynovod a přípojky pro bytové domy v ul. 1. Máje, Turnov na dobu neurčitou za částku 13 

596,- Kč + DPH za rok. 

Hlasování:7/0/0) 
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Usnesení RM č. 324/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou RWE GasNet, s.r.o. na pronájem plynárenského zařízení - 

Turnov, Malý Rohozec – parc. č. 145/3 na dobu neurčitou za částku 1,- Kč + DPH za rok. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Prodej pozemku Na Kamenci - část pozemku parc.č. 3294/1, k.ú. Turnov 

Majitel sousedních nemovitostí, tj. pozemků parc.č. 3292 a 3293, k.ú. Turnov má zájem si odkoupit 

část pozemku parc.č. 3294/1 ost. plocha o výměře cca 50 m2, k.ú. Turnov z vlastnictví Města 

Turnov. Jedná se o část pozemku navazující na severní stranu soukromého pozemku p.p.č. 3293, na 

levé straně v rozšíření o cca 3 m a na pravé straně do ztracena. Zájemce nabízí kupní cenu v max. 

výši 300,- Kč/m2. V novém územním plánu je pozemek parc.č. 3294/1 veden v ploše místní 

komunikace (MK). Dle skutečného stavu není v této části komunikace nutná, všechny sousední 

nemovitosti mají přístupy z ul. Luční nebo ul. Třešňová a vzhledem k svažitému terénu by byla 

komunikace i těžko proveditelná. Uvedený pozemek jako komunikace neslouží, jedná se o 

travnatou plochu ve svahu. 

 

  Usnesení RM č. 325/2014 

RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje a doporučuje ZM schválit prodej  části pozemku parc.č. 

3294/1 o výměře cca 50 m2, k.ú. Turnov za cenu obvyklou pro tento druh pozemku, tj. ve výši 

300,- Kč/m2  a všech nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Prodej pozemku v Mašově - p.p.č. 697/2, k.ú. Mašov u Turnova 

 

Zájemci, majitelé nemovitostí v Mašově, tj. pozemků parc.č. st. 626 a 706/1, k.ú. Mašov u Turnova 

mají zájem si odkoupit pozemek parc.č. 697/2 ost. plocha o výměře 498 m2, k.ú. Mašov u Turnova 

z vlastnictví Města Turnov. O uvedený pozemek se starají, sekají ho, neboť jim zároveň slouží jako 

jediný možný přístup na veřejnou komunikaci od jejích nemovitostí. Pozemek nelze jinak využít. 

Pro město nemá žádný jiný význam ani jiné využití. V novém územním plánu je pozemek parc.č. 

697/2, k.ú. Mašov u Turnova zahrnutý do zeleně sídelní a přírodního charakteru (ZSP) a  

bezprostředně na něj navazuje sesuvné území, jako v celém okolí Hlavatice. Zájemci o odkoupení 

uvedeného pozemku nabízejí celkovou kupní cenu ve výši 20.000 Kč, tj. 40,16 Kč/m2 (obdobný 

případ prodeje zbytkového pozemku v zelené ploše byl řešen v k.ú. Bukovina u Turnova - taktéž za 

cenu 40 Kč/m2).  

 

  Usnesení RM č. 326/2014 

RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje a doporučuje ZM schválit prodej  pozemku parc.č. 697/2, 

k.ú. Mašov u Turnova za celkovou kupní cenu ve výši 90,- Kč/m2, jako cenu obvyklou pro tento 

druh pozemku a všech nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Rozšíření pronájmu NP pro Zdravotně sociální služby Turnov 

V objektu čp.1897 Granátová a čp.2032 Žižkova, objektech Zdravotně sociálních služeb Turnov, 

jsou prostory, které využívají kadeřnice a pedikérky. Docházejí průměrně 1x za 14 dní na 3 - 4 

hodiny a poskytují služby pro seniory, kteří bydlí v penzionech v Žižkově ulici a na Výšince. Pro 

většinu seniorů je to velmi vítaná pomoc, protože nemají možnost se za těmito službami dopravit. 
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Usnesení RM č. 327/2014 

RM schvaluje rozšíření pronájmu nebytových prostor - místnosti v čp. 1897 Granátová o výměře 

21,24 a místnosti v čp. 2032 Žižkova o výměře 30 m2 pro Zdravotně sociální služby Turnov a 

navýšení nájmu na částku 90 168,- Kč za rok. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Změna dodavatele na akci MŠ Zborovská - rekonstrukce sociálního zařízení 
Dopisem ze dne 25.7.2014 Lomnická stavební spol. s r.o. sděluje, že k tomuto datu je nucena odstoupit 

od smlouvy z ekonomických důvodů. Jako důvod uvádí uvalení exekuce na firmu - má zablokované 

účty. Zároveň Město Turnov obdrželo příkaz od exekutora nevyplácet žádné platby této firmě za tuto 

akci. Z tohoto důvodu je potřeba s touto firmou uzavřít dodatek s vyčíslením již provedených prací a 

termínem ukončení smluvního vztahu. Na základě této situace bylo urychleně poptáno 5 stavebních 

firem, zda mají kapacitu na dokončení akce v termínu do 22.8.2014. Z poptaných firem projevila zájem 

a má volnou kapacitu pouze firma APM stavební s.r.o., Praha 3, provoz Košťálov. Tato firma přislíbila 

dodržet termín i původní nabídkovou cenu firmy Lomnická stavební spol. s r.o. 
 

  Usnesení RM č. 328/2014 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 o ukončení smlouvy o dílo na akci „MŠ Zborovská – 

rekonstrukce sociálního zařízení“ s firmou Lomnická stavební spol. s r.o. a pověřuje starostu jeho 

podpisem.  

Dále RM schvaluje uzavření smlouvy na dokončení akce „MŠ  Zborovská – rekonstrukce 

sociálního zařízení“ s firmou APM stavební s.r.o. s původním termínem dokončení 22.8.2014 a za 

původní cenu 1 332 960,-Kč včetně DPH, poníženou o cenu již provedených a vyúčtovaných prací, 

a pověřuje starostu podpisem této  smlouvy. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Centrální park - otázka příjezdu k nemovitostem 

Na základě obhlídky parku v jarních měsících roku 2014, při které bylo zjištěno velké poškození 

parku, došlo vedení města k rozhodnutí o fyzickém omezení průjezdu parkem. Na základě tohoto 

rozhodnutí byly v prostoru u Žluté ponorky instalovány ocelové sloupky a jeden sloupek sklopný se 

zámkem. V prostoru od náměstíčka Na Sboře je tato zábrana instalována již delší dobu, kromě toho 

v této chvíli brání průjezdu i dva betonové květníky.  

 

Usnesení RM č. 329/2014 

RM souhlasí s omezením vjezdu do centrálního parku a pověřuje místostarostu Ing. Jaromíra Pekaře 

zpracováním pravidel o placeném vjezdu, které budou tuto problematiku řešit. 
(Hlasování:6/0/1) 

 

Waldorfská mateřská škola  

 

Usnesení RM č. 330/2014 

RM souhlasí s provedením epoxidových podlahových stěrek v celkové výši 75 tis. Kč bez DPH, 

které umožní rychlejší pokládku podlahových krytin dle předloženého stanoviska TDI. 

(Hlasování:6/0/1) 
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K bodu č. 2 Záležitosti OD 

Omezení parkování nákladních vozů v prostoru autobusového nádraží Na Lukách 

Bod je přesunut na další jednání RM. 

 

K bodu č. 3 Záležitosti OVV 

Schválení zadávací dokumentace k výběrovému řízení na energie 

Jedná se o zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodávku energií (elektřina, plyn) pro 

město a jeho organizace pro roky 2015-2016. 

 

Usnesení RM č. 331/2014 

RM schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodávku elektrické energie a plynu na 

období 2015-2016 dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 4 Záležitosti MP 

Prodej služebního vozu 

Prodej výše uvedeného vozu byl vyvěšen na úřední desce od 18.6.2014 do 4.7.2014. 

 

  Usnesení RM č. 332/2014 

RM schvaluje vyřazení a prodej vozidla Renault Megane za cenu 11 700,-Kč (cena byla stanovena  

na základě znaleckého posudku) xxxxxxx, a ukládá veliteli Městské policie, aby provedl nezbytné 

administrativní záležitosti spojené s prodejem a vyřazením vozidla. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

K bodu č. 5 Záležitosti OŠKS  

Městská knihovna Antonína Marka Turnov - žádost o změnu počtu pracovních úvazků se vznikem 

míst z příspěvku úřadu práce 

V období 2009-2012 jsme v MKAMT využívali práce konané dlouhodobě nezaměstnanými v rámci 

jejich výkonu veřejné služby nejprve přes Město Turnov, posléze přímo od úřadu práce. Zároveň  

jsme využili již u 7 osob možnosti vytvoření pracovního místa za finančního příspěvku úřadu práce, 

a to na různé typy pracovních úvazků i různě dlouhou dobu trvání. Tato praxe se velmi osvědčila. 

Pracovníci jsou využíváni na práce úklidové, třídění a značení knihovního fondu. 

Usnesení RM č. 333/2014 

RM schvaluje dočasné navýšení limitu počtu plných pracovních úvazků Městské knihovny 

Antonína Marka Turnov ze 7 na 10 1/8  od 1. října 2014 do 31. prosince 2015 dle předloženého 

návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov - vyřazování majetku - knih 

Knihy jsou buď opotřebené (166 titulů), duplicitní, nebo nebyly dlouhodobě půjčeny (3.744 titulů). 

Knihy budou dále bezplatně nabídnuty městskou knihovnou dalším institucím (Národní knihovně v 

Praze, KVK Liberec, Oblastnímu archivu v Semilech a dalším), a až poté antikvariátům a 

soukromým zájemcům. Těm budou knihy prodávány v ceně 5,- Kč za titul, plus případné poštovné. 
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Usnesení RM č. 334/2014 

RM souhlasí s vyřazením knih dle dílčího úbytkového seznamu 1/2014 z vlastnictví Městské 

knihovny Antonína Marka Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Městská knihovna - žádost  o schválení změny sledovaného ukazatele - počet pracovních úvazků v 

návaznosti na zvýšení rozpočtu Městské knihovny Antonína Marka 

Důvody pro navýšení stálých pracovních úvazků ze 7 na 8 zaměstnanců: 

- generační obměna pracovníků knihovny 

- avizované odchody do penze v přepočteném rozsahu 1,5-2 pracovních úvazků 

- postupné předávání - plného zaškolení bývá dosaženo až během 2 let praxe 

- v souvislosti s tím i návrh na rozšíření otevírací doby 

 

  Usnesení RM č. 335/2014 

RM schvaluje navýšení limitu počtu stálých plných pracovních úvazků Městské knihovny Antonína 

Marka Turnov ze 7 na 8 od 1. ledna 2015 a zahrnutí této položky do návrhu rozpočtu pro rok 2015. 

Toto se netýká případných dalších dočasných úvazků pro pracovníky dotované úřadem práce. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově – existence pobočky na Turnově 2 

Dnes prostory kvalitně plní pouze funkci pro vlastní výuku, významně „pokulhává“ prostor pro 

stravování a školní družinu, velmi omezeně jsou uspokojovány funkce knihovny a zcela nejsou 

uspokojeny možnosti volnočasové (Žlutá ponorka a ZUŠ). RM rozhodovala o míře a rozsahu, v 

jakém nechá „proniknout“ knihovnu do prostor, které do dnešní doby užívá základní škola.  

S pohledu střednědobého horizontu je zřejmé, že současné prostory jsou nedostatečné a je třeba 

nedostatek městských prostor (občanské vybavenosti) v této části města, ve které žije 46% všech 

obyvatel, řešit a vyřešit, ať již přístavbou, či novým objektem. 

 

RM souhlasí s rozšířením prostor pro knihovnu v objektu ZŠ Alešova za předpokladu společného 

využívání těchto prostor se školní družinou.  

(Hlasování:2/0/5) – Usnesení nebylo přijato  

 

RM souhlasí s přesunem dvou kmenových tříd ze ZŠ Alešova na ZŠ Skálova a využití uvolněných 

prostor pro pobočku knihovny a školní družinu  s účinností do 1.9.2015. 

(Hlasování:3/2/2) – Usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení RM č. 336/2014 
RM ukládá OŠKS do května 2015 připravit materiál pro ZM, který bude podkladem pro rozhodnutí 

o dalším směřování občanské vybavenosti v oblasti Turnova 2. 

(Hlasování:7/0/0) 
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K bodu č. 6 Ostatní  

Stížnost - poškození soukromého majetku při terénní úpravě pozemku v Turnově – v lokalitě 

Bukovina 

 

  Usnesení RM č. 337/2014 

RM souhlasí s odpovědí starosty na stížnost xxxxxxxx z 4.7.2014, týkající se údajného poškození 

soukromého majetku při terénní úpravě pozemku v Turnově – lokalita Bukovina, a údajné účelové 

manipulace s územním plánem města. RM nevyžaduje osobní účast xxxxxxx na projednávání 

stížnosti. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. – výběrové řízení na dodavatele akce Opravy hřiště v Mašově 

Na základě předešlých usnesení a zahájených stavebních úprav návsi v Mašově, předkládá jednatel 

MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. návrh na vypsání výběrového řízení na dodavatele akce 

„Rekonstrukce hřiště v Mašově“. V rámci přípravných prací byl upraven stávající projekt na tuto 

akci, předpokládané náklady činí 1,1 mil. Kč bez DPH. Finanční náročnost byla snížena volbou 

skladeb podkladních vrstev, odstraněním stavby opěrné zdi (písemná dohoda s vlastníky sousedních 

nemovitostí), sadových úprav a úprav okolních zpevněných ploch. Povrch hřiště bude tvořit umělá 

tráva. 

Usnesení RM č. 338/2014 

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

výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce hřiště v Mašově“. 

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

otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Bc. Jindřich Kořínek, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. 

Tomáš Hocke, Jiří Vocásek, Tomáš Hudec. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

 

V Turnově dne 8. srpna 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Otakar Špetlík      Ing. Jaromír Pekař 

     místostarosta              místostarosta 


