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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 6. října 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: ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. Martin Hrubý, Eva 

Kordová, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Otakar Špetlík, František Zikuda, Ing. 

Tomáš Sláma, MSc., Karel Jiránek 

  

  

  

       

Hosté:  Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 
 

K bodu č. 1 

Sociální problematika - vyřazení majetku Dětského centra Turnov 

Návrh na vyřazení drobného hmotného majetku Dětského centra Turnov. Jedná se o majetek, který 

je nepoužitelný a neopravitelný (většinou se jedná o nábytek). Po schválení RM bude provedeno 

jeho zlikvidování Technickými službami Turnov. 
 

     Usnesení RM č. 399/2014 

RM souhlasí s vyřazením majetku Dětského centra Turnov dle předloženého seznamu. 

(Hlasování:7/0/0) 
 

Záležitosti městské policie a odboru dopravy 
K bodu č. 2 

Výběrové řízení na měření rychlosti 

Městská policie měří v Turnově a okolních obcích rychlost jízdy projíždějících vozidel.  Měření MP 

je určeno dopravní policii ČR v úsecích s vyšším pohybem chodců (školy, přechody atd.). Nájem 

tohoto zařízení by byl na dobu tří let formou měsíčních splátek. Předpokládaná cena zakázky je 1,3 

mil. Kč. Předpokládané zahájené plnění předmětu zakázky je 2.1.2015. RM se spíše přiklonila 

k nákupu zařízení, než jeho pronájmu. 
 

     Usnesení RM č. 400/2014 

RM schvaluje záměr výběrového řízení na nákup vozidla pro měření rychlosti vozidel s tím, že do 

příštího jednání RM budou předloženy další podklady. 

(Hlasování:6/0/1) 
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K bodu č. 3 

Pořízení služebního psa pro městskou policii 

Městská policie v roce 2015 provede organizační změny v činnosti pořádkových hlídek. Nastala 

nutnost posílení v nočních hodinách a v době víkendů, kdy dochází ke zvýšenému nápadu 

přestupkové a trestné činnosti. S tím souvisí poškozování majetku města i osob, fyzickému 

napadání osob i strážníků, projevuje se také zvýšená agresivita útočníků i s použitím zbraně. 

Městská policie má strážníka, který byl psovodem u jiné policie, takže můžeme využít jeho 

kvalifikaci. 
 

     Usnesení RM č. 401/2014 

RM schvaluje záměr městské policie pořídit služebního psa a ukládá pověřenému strážníkovi 

městské policie připravit potřebné podklady pro jeho pořízení v roce 2015. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 4 

Veřejnoprávní smlouva s obcí Příšovice - městská policie měření rychlosti pevným zařízením 

Město Turnov má s obcí Příšovice uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o plnění úkolů městské policie 

na území obce Příšovice. Rozsah činnosti Městskou policií je dosud omezen na měření rychlosti 

mobilním radarem a řešení běžných dopravních přestupků. Obec Příšovice má zájem doplnit 

zařízení na zpomalování dopravy (semafor) o pevné zařízení pro měření rychlosti, které bude, dle 

povolení Policie České republiky, měřit rychlost na výjezdu z obce. Za tímto účelem žádá obec 

město Turnov o rozšíření veřejnoprávní smlouvy a o příspěvek na pořízení tohoto zařízení. 

RM po projednání přesouvá tento bod k projednání v termínu po komunálních volbách 2014. 
 

K bodu č. 5 

Změna režimu parkování na autobusovém nádraží 

V loňském roce došlo k realizaci úprav parkování kolem centrálního parkoviště u autobusového 

nádraží. Na pozemku, který vlastní město, pan xxxxx a pan xxxxxx, bylo vyznačeno parkoviště pro 

osobní vozy. Na příjezdové komunikaci pak bylo vyznačeno 8 míst pro dlouhé nákladní vozy. 

V současné době jsou na všech hlavních příjezdových komunikacích do Turnova umístěny 

velkoplošné dopravní značky „Zóna“ začátek a konec, které omezují parkování autobusů, 

nákladních vozidel a traktorů v době od 20 hodin do 6 hodin mimo vyznačená místa a parkoviště u 

autobusového nádraží. Město nemá jiné vhodné prostory na parkování nákladních vozidel. Nabízí 

se prostor průmyslové zóny Vesecko, nicméně již v současné době tam neorganizované parkování 

kamionů způsobuje problémy a další vozy by zbytečně opotřebovávaly zchátralý povrch mezi 

skladovými halami. 

   

RM schvaluje nutné výdaje spojené s úpravou značení na centrálním parkovišti u autobusového 

nádraží ve výši 99 535 Kč 

(Hlasování:3/3/1) – usnesení nebylo přijato 
 

Záležitosti odboru správy majetku 
K bodu č. 6 

Plán zimní údržby pro období 2014-2015 

RM pro každé zimní období schvaluje plán zimní údržby. V letošním roce navazujeme na plán z 

předcházejícího roku.  

Navrhované úpravy stávajícího plánu: 

- do plánu  byla zařazena komunikace Na Piavě 

- chodníky v Bezručově ulici nebudou soleny (riziko dalšího poškození zámkové dlažby) 

-  chodník Hruborohozecká od podchodu až po křižovatku Bezručova nebude solen 
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Usnesení RM č. 402/2014 

RM schvaluje plán zimní údržby pro zimní období 11/2014-03/2015 

(Hlasování:7/0/0) 
 

K bodu č. 7 

Schválení kácení stromů rostoucích mimo les 

V souladu s usnesení RM č. 568/2012 ze dne 12.11.2012 předkládáme RM k projednání žádosti o 

kácení stromů rostoucích mimo les. Komise životního prostředí souhlasí s kácením těch stromů, 

které jsou uschlé nebo vykazující známky schnutí. Kácení břízy a sakury nebylo doporučeno komisí 

ani odborem životního prostředí. Komise ŽP se musí scházet každý měsíc, tak aby mohly být 

žádosti plynule vyřizovány. 

   

     Usnesení RM č. 403/2014 

RM schvaluje podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les: 

javor mléč na pozemku p.č. 763/1 k.ú. Daliměřice 

jeřáb obecný na pozemku p.č. 662/1 k.ú. Turnov 

javor mléč na pozemku p.č. 869/3,864/13 k.ú. Turnov 

borovice vejmutovka na pozemku p.č. 833/1 k.ú. Mašov u Turnova 

(Hlasování:7/0/0) 
 

     Usnesení RM č. 404/2014 

RM neschvaluje podání žádosti o povolení kácení stromu rostoucího mimo les: 

bříza na pozemku p.č. 1318 v k.ú. Mašov u Turnova u domu čp. 114 Pelešany 

(Hlasování:5/0/2) 
 

     Usnesení RM č. 405/2014 

RM neschvaluje podání žádosti o kácení stromu rostoucího mimo les: 

sakura na pozemku p.č.901/3  k. ú. Turnov u domu čp, 2093. 

(Hlasování:7/0/0) 
 

K bodu č. 8 

Prodej části pozemku parc.č. 1204/1, k.ú. Turnov pod Hruštickým kostelem 

Po schválení územního plánu předkládáme opětovně k projednání žádost pana xxxxxxxxx o 

odkoupení části pozemku parc.č. 1204/1 a pozemků parc.č. 1203/1 a 1222, k.ú. Turnov  v rozsahu, 

jak je vyznačeno na přiloženém snímku. xxxxxx žádá o nové zvážení prodeje jmenovaných  

pozemků  o výměře cca  1530 m2. Jedná se o  pozemky, které se nachází v sousedství nemovitostí, 

které xxxxxx již vlastní. Požadované pozemky jsou nyní v územním plánu zařazeny do ploch 

zeleně. Požadované pozemky jsou v současné době pronajaty jako zahrádky. Nájemce se o 

pozemek dlouhá léta řádně stará. Další zbývající větší část pozemku parc.č. 1204/1, k.ú. Turnov, 

přístupná z ul. 5. května, se stále ponechává jako rezerva a náhrada za znehodnocení  domu čp. 

1248, ul. B.Smetany, Turnov případnou realizací jižního sjezdu ze silnice I/35 do Fučíkovy ul., 

Turnov.  
 

     Usnesení RM č. 406/2014 

RM bere na vědomí informaci o stavu využití pozemků pod hruštickým hřbitovem a doporučuje 

pozemky parc.č. 1203/1, 1204/1 a 1222, k.ú. Turnov ponechat nadále ve vlastnictví Města Turnov. 

(Hlasování:8/0/0) 
 
 

 

 
 

 

 



4   Zápis Rady Města Turnov 6.10.2014 

K bodu č. 9 

Prodej částí pozemků parc.č. 385 a 762/5, k.ú. Daliměřice v Dolánkách 

Manželé xxxxxxxx mají zájem si odkoupit části pozemků parc.č. 385 a 762/5, k.ú. Daliměřice. 

Jedná se o travnaté pozemky, se kterými přes cestu k Jizeře sousedí jejich nemovitosti . Předmětné 

části pozemků žadatelé průběžně udržují a příležitostně užívají pro potřeby rodiny. Jde jim hlavně o 

část o výměře cca  350 m2 naproti jejich vratům po konec pozemku p.č. 385, k.ú. Daliměřice. 

Vzhledem k  tomu, že nyní ve schváleném územním plánu je tato lokalita zahrnuta do plochy 

trvalého travního porostu (Z), OSM doporučuje žádosti vyhovět a vyhlásit záměr prodeje st.p.č. 385 

a části p.p.č. 762/5, k.ú. Daliměřice o výměře cca 350 m2 za cenu 20,- Kč/m2 (tab.orient. cen 5/B 

(plochy zeleně, přístupné, záplavová oblast). RM se nepřiklání k prodeji, ale například dlouhodobé 

výpůjčce. 
 

     Usnesení RM č. 407/2014 

RM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemků st.p.č. 385 a p.p.č. 762/5, k.ú. Daliměřice 

o výměře cca 350 m2 za cenu 20 Kč/m2. 

(Hlasování:5/0/3) 
 

K bodu č. 10 
Smlouva o právu provést stavbu Vodohospodářské sdružení Turnov, vodovod Výšinka 

Město Turnov uzavřelo 7.5.2014 s manželi xxxxxxxx, Turnov smlouvu o právu provést stavbu na 

realizaci vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 

3162/2, k.ú. Turnov. Pro realizaci stavby manželé xxxxxxx předali investorství na VHS Turnov. Při 

zaměření již realizované stavby bylo zjištěno, že je stavba částečně realizována v jiných pozemcích, 

než které byly uvedeny v původní smlouvě o právu provést stavbu.  

VHS požádalo o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města 

Turnov parc.č. 3161/5 a 3161/6, oba k.ú. Turnov. 
 

     Usnesení RM č. 408/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s VHS Turnov pro prodloužení vodovodu 

Výšinka na pozemcích ve vlastnictví města Turnov parc.č. 3161/5 a 3161/6, oba k.ú. Turnov. 

(Hlasování:7/0/1) 
 

K bodu č. 11 

Smlouva o právu provést stavbu xxxxxxxxxxxxxx 

Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu na vybudování 

nové elektrické přípojky pro dům č.p. 250 v Hluboké ulici, na pozemku parc.č. 199, k.ú. Turnov. 

Smlouva je uzavírána s manželi xxxxxxxx, xxxxxxx. Stavbou nové elektro přípojky bude dotčen 

pozemek ve vlastnictví města Turnov parc.č. 201/2, k.ú. Turnov. Délka nové přípojky v pozemku 

města bude cca 1bm . 
 

     Usnesení RM č. 409/2014 

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

uložení nové přípojky elektro na pozemku ve vlastnictví města Turnov parc.č. 201/2, k.ú. Turnov. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 12 

Smlouva o právu provést stavbu xxxxxxxxxxxx 

Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu na vybudování 

nové vodovodní přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 411/1, k.ú. Mašov u 

Turnova. Smlouva je uzavírána s manželi xxxxxxxxxx. Stavbou nové vodovodní přípojky budou 

dotčeny pozemky ve vlastnictví města Turnov parc.č. 1282/2 a 1291, oba k.ú. Mašov u Turnova. 

Délka nové vodovodní přípojky v pozemku města bude cca 25bm . 
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     Usnesení RM č. 410/2014 

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

nové vodovodní přípojky na pozemcích ve vlastnictví města Turnov parc.č. 1282/2 a 1291, oba k.ú. 

Mašov u Turnova. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 13 

Smlouva o právu provést stavbu xxxxxxxxxxxx 

Na jaře letošního roku požádal pan xxxxxxxxx za sdružení fyzických osob o pronájem pozemku na 

přístavbu kanceláře k výrobním a skladovacím prostorám na Vesecku. RM na svém jednání dne 

7.4.2014 usnesením č. 128/2014 schválila pronájem pozemku sdružení fyzických osob. 

Při kontrole pozemků na Vesecku, bylo zjištěno, že přístavba kanceláře již stojí, ale nájemní 

smlouva podepsána není a stavba není povolena. Zástupce fyzických osob smlouvu o pronájmu 

pozemku podepsal 24.9.2014 a nyní pro dodatečné povolení stavby žádá město Turnov ještě o 

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pronajatém pozemku. Město Turnov navrhuje uzavřít 

smlouvu pouze na dobu dočasnou dvou let, z důvodu možného dalšího rozvoje firmy Ontex v areálu 

Vesecka. 
 

     Usnesení RM č. 411/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se sdružením fyzických osob, zastoupeným 

panem xxxxxxxxxxxxxxxxx na přístavbu kanceláře k výrobní a skladovací hale na pozemku parc.č. 

698/33, k.ú. Daliměřice na dobu dočasnou - 2 roky, tj. do 6.10.2016. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 14 

Schválení nájemníka v domě čp. 2145 Máchova Turnov 

Město Turnov v roce 2005 dokončilo ve spolupráci s Bytovým družstvem Dubina II Na Dědince, 

Praha 8 sdruženými prostředky výstavbu 30 bj. v domě čp. 2144 - 2146 Máchova Turnov. Město 

Turnov je spoluvlastníkem těchto domů podílem 51% a při změně nájemníka v bytě je povinno dle 

podmínek dotace a z důvodu spoluvlastnictví projednat a případně schválit změnu nájemníka v 

bytě. Byt č. B 5 čp. 2145 Máchova Turnov nový nájemník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

původní nájemník xxxxxxxxxxxxxxx. 
 

     Usnesení RM č. 412/2014 

RM schvaluje nájemníka bytu č.B5 v domě čp. 2145 Máchova Turnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 15 

Podnájem části pozemku p.č.14 v k.ú. Bukovina u Turnova pro Město Turnov 

Vlastníkem pozemku p.č.14 v k.ú. Bukovina je  paní xxxxxxxxxxxxxxx. Tento pozemek  na 

základě uzavřené nájemní smlouvy má v užívání  nájemce pan xxxxxxxxxxxx. Město Turnov má 

uzavřenou podnájemní smlouvu na užívání části pozemku p.č.14 v k.ú. Bukovina  s panem 

xxxxxxxxxxx. Jedná se o část  o výměře 10 m2  na umístění nádob na třídění odpadu. Nájemné je 

dle dohody smluvních stran stanoveno na 200,- Kč za rok. Z důvodu úmrtí pana xxxxxxxxxxx 

předkládá OSM ke schválení uzavření nové podnájemní smlouvy za shodných podmínek s 

xxxxxxxxxxx, která je novým nájemcem výše uvedeného pozemku. 
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     Usnesení RM č. 413/2014 

RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na užívání části pozemku p.č.14 v 

k.ú. Bukovina o výměře 10 m2 na umístění nádob na třídění odpadu za částku 200,- Kč za rok. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 16 

Pronájem části pozemku p.č.702/3 v k.ú. Daliměřice 

Město Turnov má uzavřenou smlouvu o výpůjčce na část pozemku p.č.702/3 v k.ú. Daliměřice o 

výměře cca 1 000 m2 s firmou  ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. Platnost této 

výpůjčky končí 30.10.2014. Firma ZIKUDA užívá v současné době část tohoto pozemku  o výměře  

cca 400 m2 pro potřeby  zařízení staveniště.  Z tohoto důvodu požádala o uzavření smlouvy o 

pronájmu pozemku  na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce. Dle tabulky orientačních cen 

je pro zařízení staveniště stanovena sazba u pozemků přístupných, částečně se sítěmi v částce 20,- 

Kč/m2/rok. OSM navrhuje uzavření smlouvy za cenu 20,- Kč/m2/rok, což představuje  při pronájmu 

pozemku o výměře 400   m2 částku 8000,- Kč za rok na dobu neurčitou. 
 

     Usnesení RM č. 414/2014 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.702/3 v k.ú. Daliměřice o výměře 400 m2  pro firmu 

ZIKUDA - vodohospodářské stavby, spol. s r.o. za cenu pronájmu 20,- Kč/m2/rok na dobu 

neurčitou. 

(Hlasování:7/0/1) 
 

K bodu č. 17 

Pronájem nebytových prostor v čp.184 Palackého, Turnov 

Město Turnov má volné  nebytové prostory v čp.184 v Palackého ulici v Turnově.  Jedná se o 

prostory v přízemí objektu o podlahové  ploše 48,35 m2. Částka nájemné je zde vyhlášena ve výši 

1 385,- Kč/m2/rok, tedy 67 tis. Kč za rok. O pronájem těchto prostor požádal pan xxxxxxxxxxxxx. 

Prostory bude využívat k provozování internetového obchodu. 
 

     Usnesení RM č. 415/2014 

RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 184 v Palackého ulici v Turnově  o podlahové 

ploše 48,35 m2 pro xxxxxxxxxxxxxxxxx  za cenu nájemného  1 385,- Kč/m2/rok. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 18 

Výpůjčka pozemku p.č.589 v k.ú. Malý Rohozec 

Město Turnov má  ve vlastnictví pozemek p.č.589 v k.ú. Malý Rohozec.  Jedná se o pozemek  o 

výměře 1 969 m2,  druh pozemku orná půda, dle územního plánu orná půda, trvale travní porost. O 

výpůjčku tohoto pozemku požádal Rohozecký Okrašlovací Spolek - R.O.S. pro volnočasové využití 

dětí a ostatních obyvatel na dobu určitou do 31.12.2019 - viz žádost R.O.S. Město Turnov 

poskytuje výpůjčky za předpokladu celkové údržby pozemku. Pro orientaci   - klasické sekání trávy 

představuje částku 1,20 - 1,30 Kč za m2, což při výměře pozemku 1969 m2 představuje částku cca 

2 500,- za jedno posekání, částku 7 500,- Kč za požadované posekání 3x ročně. Rohozecký 

Okrašlovací Spolek má v rozpočtu města vyčleněné finanční prostředky na dětské hřiště, na 

umístění herních prvků, které měly být na pozemku p.č.97/1 v k.ú. Malý Rohozec. Jelikož je na 

tomto pozemku ochranné pásmo vysokého napětí a ČEZ nesouhlasí s umístěním herních prvků v 

ochranném pásmu, muselo být vyhledáno jiné místo na jejich umístění. Část herních prvků navrhují 

umístit na pozemku p.č.589 v k.ú. Malý Rohozec, na který  žádají o poskytnutí výpůjčky. 
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Usnesení RM č. 416/2014 

RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 589 v k.ú. Malý Rohozec o výměře 1 969 m2 pro Rohozecký 

Okrašlovací Spolek na dobu určitou do 31.12.2019 a zároveň závazek Města Turnov 3x ročně 

zajistit posekání trávy. 

(Hlasování:7/0/1) 
 

K bodu č. 19 

Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 3266/1 v k.ú. Turnov 

Pan xxxxxxxxxxxx  má s Městem Turnov uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 3266/1 

v k.ú.  Smlouva byla uzavřena na 3 roky a  skončila  30.9.2014. Pan xxxxxxxxxx  požádal o 

pokračování výpůjčky pozemku na další 3 roky. Jedná se o pozemek o výměře 19 507 m2,  který je 

využíván užívá k zemědělským účelům a jako přístup na další pozemky. V dolní části pozemku má 

od roku 2011 umístěna včelstva pan xxxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxx nemá námitek. 
 

     Usnesení RM č. 417/2014 

RM schvaluje pokračování smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 3266/1 v k.ú. Turnov s panem 

xxxxxxxxxxxxx na dobu určitou tří let do 30.9.2017. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu: SM, Turnov, M.Rohozec - p.č. 129/1-4, 

xxxxxxxxxx - knn 

V současné době je pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na 

rozšíření distribuční sítě nn v k.ú. obce Malý Rohozec. Majitelka pozemku pí xxxxxxxxxx zažádala 

o zřízení nového odběrního místa. Z tohoto nového přípojkového pilíře bude provedeno připojení 

nového elektroměrového rozvaděče na náklady odběratele. Touto stavbou bude dotčena parcela 

č.130/6 kabelovým vedením nn o délce 3bm. Tento pozemek je dle výpisu z KN veden na LV 

10001 v majetku města Turnov. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí 

geometrický plán. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 500 Kč za 

každý započatý bm (území průmyslové výroby) + DPH za umístění kabelového vedení. 
 

     Usnesení RM č. 418/2014 

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

o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a 

podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek  parc. č.130/6 

v katastrálním území Malý Rohozec ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 3bm 

dotčených stavbou „SM, Turnov, Malý Rohozec - p.č.129/1-4, xxxxxxxxxx - knn“ ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 500,-/bm + DPH. 

(Hlasování:7/0/1) 
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K bodu č. 21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu: Turnov, Kadeřavec - č.p.1 - kNN 

Společnost SUDOP PRAHA a.s. připravuje pro ČEZ Distribuce, a.s. projekt na stavbu „ Turnov, 

Kadeřavec - čp.1 - kNN“. Stavba řeší výměnu stávajícího vrchního vedení za nové kabelové a dále 

rekonstrukci vrchního vedení ve stávající trase. Uvedenou stavbou budou dotčeny parcely č. 338/2, 

323/6 a 1272, k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov. Na dotčené pozemky žádá ČEZ 

Distribuce, a.s. ve smyslu občanského zákoníku v platném znění a stavebního zákona o uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného 

břemene v souladu s ust. § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).Pro tento  

případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 400 Kč za každý započatý bm (smíšené 

území ) + DPH za umístění kabelového vedení. 

     Usnesení RM č. 419/2014 

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

o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a 

podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky  parc. č. 338/2, 323/6 a 

1272, k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 27 bm dotčených 

stavbou „SM, Turnov, Kadeřavec - čp .1 - kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 

úhradu 400,-/bm + DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 22 

Dodatek dohody s RWE, komunikace Na Sboře 

RM na svém jednání 9.6.2014 usneseném č. 222/2014 schválila uzavření dohody s RWE GasNet, 

s.r.o., Ústí n. Labem o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci komunikace ulice Na Sboře s termínem 

plnění 11/2014. Odbor správy majetku vypsal 3x výběrové řízení na dodavatele, ale ani v jednom 

výběrovém řízení nebyl dodavatel vybrán. Odbor správy majetku má nyní za úkol vypsat další 

výběrové řízení s termínem realizace 04-05/2015. Vzhledem k tomu, že stavba není dosud 

realizována, mělo by město Turnov s RWE GasNet, s.r.o., Ústí n. Labem uzavřít dodatek č.1 s 

předpokládaným termínem plnění 05/2015. 
   

Usnesení RM č. 420/2014 

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 dohody o spoluzainvestování komunikace Turnov, Na Sboře dle 

předloženého materiálu. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 23 

SFS - přístupová komunikace, Vesecko 

Společnost SFS připravuje další rozvoj výroby a s tím související výstavbu nové výrobní haly na 

pozemku parc.č. 695/13, k.ú. Daliměřice, který je v jejich vlastnictví za současnou výrobní halou. 

OSM zatím nezná rozsah (cenu) ani termín realizace. Předpokládáme, že by na komunikaci měla 

být vypracována projektová dokumentace a měla by mít řádné stavební povolení.  

Zástupce společnosti  SFS na osobní schůzce přislíbil součinnost při plánované výstavbě nové 

dešťové kanalizace v průmyslové zóně (trasa po pozemku SFS) a zároveň zástupce SFS přislíbil i 

finanční spoluúčast při její výstavbě společně s ostatními firmami, které by novou dešťovou 

kanalizaci využívaly.   
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     Usnesení RM č. 421/2014 

RM projednala žádost společnosti SFS, s.r.o., Turnov o možném využití pozemku parc.č. 695/123, 

k.ú. Daliměřice a souhlasí s jeho využitím na přístupovou komunikaci k novému výrobnímu 

závodu. Projektová příprava a realizace komunikace bude v režii SFS, s.r.o., projekt bude 

konzultován s odborem správy majetku. Po realizaci je město Turnov ochotno tuto komunikaci 

převzít.  

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 24 

WC terminál, projektová příprava 

OSM předložil radě města i zastupitelstvu města zpracované propočty nákladů na výstavbu ve dvou 

variantách, třetí byla ještě doplněna: 

1) dřevěná konstrukce sociálního zařízení, která je cca 15 let uskladněna na Vesecku - propočet 

nákladů včetně přípojek 855 tis. Kč vč. DPH 

2) osazení mobilních buněk (možno přesunout jinam, pokud dojde k realizaci sociálního zázemí v 

objektu Českých drah) - propočet nákladů, včetně přípojek 816 tis. Kč vč. DPH 

3) zděná konstrukce - propočet nákladů, včetně přípojek 1.478 tis. Kč vč. DPH 

ZM nerozhodlo o technologii, která má být na výstavbu nového sociálního zázemí použita, proto je 

radě města předkládán tento materiál k diskuzi a rozhodnutí. 
 

     Usnesení RM č. 422/2014 

RM rozhodla o použití technologie výstavby nového sociálního zázemí pro teminál veřejné dopravy 

na pozemcích parc.č.3888/64 a 3888/96, k.ú. Turnov, a to osazením mobilních buněk, vč. obsluhy 

bez čekárny. 

(Hlasování:7/0/1) 
 

K bodu č. 25 

Nákup publikací v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost – zrušení usnesení, 

vyhlášení nové VZ 

Do uvedeného projektu je zapojeno celkem 13 obcí regionu Turnovska a 16 základních škol a bude 

realizován do června 2015. Na realizaci projektu byla získána dotace ve výši téměř 7,5 mil. Kč, což 

pokryje veškeré náklady. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a software (16 ks notebooků, 

80 ks a SW na tablety - výukový program). To je předmětem jiné veřejné zakázky. Vše bude 

rozděleno mezi zapojené školy. Nákup didaktických a kompenzačních pomůcek, učebnic a textů 

v rámci projektu byl původně plánován v rámci jedné veřejné zakázky s max. hodnotou 785 124 Kč 

bez DPH. Mělo být nakoupeno: 16 ks pomůcka Klokanův kufr - určeno do každé zapojené školy, 

16 ks „balíčků pomůcek“ na doporučení speciálních pedagogů a psychologů dle konkrétních potřeb 

zapojených žáků. Bohužel se ukázalo jako nereálné vysoutěžit tak rozdílný předmět zakázky. 
 

     Usnesení RM č. 423/2014 

RM ruší Usnesení RM č. 397/2014  

(Hlasování:8/0/0) 
 

     Usnesení RM č. 424/2014 

RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup publikací v rámci projektu 

Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Otakar 

Špetlík, Mgr. Martin Féna, Mgr. Jan Voňavka, Mgr. Martina Melíšková, Ing. Tomáš Kysilka. 

(Hlasování:8/0/0) 
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K bodu č. 26 

Nákup didaktických a kompenzačních pomůcek v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní 

úspěšnost – zrušení výběrového řízení 

Termín pro doručení nabídek byl stanoven do 29.9.2014. Do tohoto data nebyla  doručena žádná 

nabídka. V rámci zakázky na nákup didaktických a kompenzačních pomůcek bylo osloveno 

emailem 6 firem. Hodnotící komise se sešla dne 29.9.2014 a konstatovala, že doporučí zadavateli 

veřejnou zakázku zrušit.  
 

Usnesení RM č. 425/2014 

RM ruší zadávací řízení vypsané jako veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup didaktických a 

kompenzačních pomůcek v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ z důvodu, že 

nepodal nabídku žádný uchazeč. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

Záležitosti finančního odboru 
K bodu č. 27 

Odpis pohledávek 

Odbor správy majetku žádá o odpis nedobytných pohledávek za dlužné nájemné + příslušenství 

(poplatky z prodlení) + soudní poplatky po lhůtě splatnosti v celkové výši 75528 Kč + příslušenství. 

„POHLEDÁVKY NAVRŽENÉ K VZDÁNÍ SE PRÁVA A PROMINUTÍ POHLEDÁVKY. Dle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů má zastupitelstvo vyhrazeno v § 85 

rozhodovat o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20000,-Kč.“ Návrh je na odpis 

nedobytných pohledávek po lhůtě splatnosti za soudní poplatky za soudní spory, které jsou už před 

více než 10 lety ukončené. Protože se jedná o malé částky a již marně proběhla promlčecí lhůta, 

jsou již nevymahatelné v celkové výši 28189 Kč. 
 

     Usnesení RM č. 426/2014 

RM schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávek vzniklých při poskytování dávek dle zákona 

o pomoci v hmotné nouzi v celkové výši 37 299 Kč z důvodu jejich nevymahatelnosti. 

Přepsat jednotlivé dlužníky s částkami. 

panu xxxxxxxxxx ve výši 500 Kč  

paní xxxxxxxxxxxx ve výši 4345 Kč 

panu xxxxxxxxxxx ve výši 2020 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 2828 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxx ve výši 1237 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 2764 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 2040 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 3085 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxx ve výši 2905 Kč 

panu xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 364 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxx ve výši 158 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxx ve výši 11366 Kč 

panu xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1412 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 2275 Kč 

(Hlasování:8/0/0) 
 

     Usnesení RM č. 427/2014  

RM schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávek v celkové výši 75 528 Kč z titulu dlužného 

nájemného a soudních poplatků včetně příslušenství z důvodu jejich nevymahatelnosti. 

Přepsat jednotlivé dlužníky s částkami. 
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panu xxxxxxxxxxxx ve výši 632 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 2113 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1481 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 3604 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxx ve výši příslušenství 5267 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 532 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxx ve výši příslušenství 976 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxxx ve výši příslušenství 19067 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxx ve výši příslušenství 11659 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši příslušenství 2008 Kč  
 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 400 Kč  

panu xxxxxxxxxxxx ve výši 600 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 4302 Kč  

paní xxxxxxxxxxxx ve výši 500 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 300 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1000 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1090 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxx ve výši 4068 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxx ve výši 589 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 6392 Kč 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1000 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 804 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 596 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1000 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxx ve výši 1000 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 648 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1000 Kč  

paní xxxxxxxxxxxxxx ve výši 1000 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxx ve výši 900 Kč  

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1000 Kč 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 28 

Žádost o změnu čerpání rezervního fondu – Mateřská škola, ul. Jana Palacha 

Žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, okres Semily o použití rezervního 

fondu organizace do výše 47.000 Kč na nákup stolního nádobí, 15 ks dětských židliček, dětského 

nábytku, počítače do školní jídelny, hraček a učebních pomůcek. Zároveň ředitelka žádá o zrušení 

usnesení č. 93/2014 z ledna letošního roku, kdy jí bylo schváleno na základě její žádosti čerpání 

rezervního fondu do výše 49.000 Kč na jiné účely. Rezervní fond PO k 30.9.2014 je ve výši 

244.481,09 Kč, povinná rezerva na energie je 17.250,- Kč, rezervní fond k použití je 227.231,- Kč. 
 

     Usnesení RM č. 428/2014 

RM ruší usnesení RM č. 93/2014 o použití rezervního fondu organizace do výše 49 tis. Kč. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

     Usnesení RM č. 429/2014 
RM schvaluje čerpání rezervního fondu organizace do výše 47 tis. Kč na nákup nádobí do školní 

jídelny, dětských židliček, dětského nábytku, počítače do školní jídelny, hraček a učebních 

pomůcek. 

(Hlasování:8/0/0) 
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K bodu č. 29 

Žádost o navýšení rozpočtu Mateřské škoky, ul. Bezručova Turnov 

Žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, okres Semily o: 

- schválení změny sledovaného ukazatele účtu 602 - výnosy z prodeje služeb - snížení o 10 tis. Kč  

- navýšení příspěvku na provoz MŠ o 10 tis. Kč. 

Důvodem nižšího zisku z prodeje služeb (školkovné) je zvýšení počtu neplatících předškoláků od 

září 2014. 
 

     Usnesení RM č. 430/2014 

RM schvaluje snížení sledovaného ukazatele účtu 602 - výnosy z prodeje služeb o 10.000 Kč a 

navýšení rozpočtu Mateřské škole Turnov, Bezručova 590, okres Semily o 10.000 Kč. Celková 

výše příspěvku na provoz po navýšení činí 674 tis. Kč.  

RM doporučuje ZM zvýšit příspěvek na činnost školky (zvýšení počtu neplatících předškoláků) 

Mateřská škola, Bezručova 590, okres Semily. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 30 

Žádost o rozpočtovou změnu Mateřská škola Mašov 

Žádost ředitelky Mateřské školy Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily o: 

- snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - energie - o 15.000 Kč 

- převedení těchto finančních prostředků na účet 501 - spotřeba materiálu na nákup učebních 

pomůcek a hraček pro děti. 

RM nesouhlasí s uvedeným návrhem, ale povoluje čerpání rezervního fondu. 
 

     Usnesení RM č. 431/2014 

RM schvaluje čerpání rezervního fondu Mateřské školy Mašov, ve výši 15 000 Kč na nákup 

učebních pomůcek a hraček pro děti. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
K bodu č. 31 

Plat ředitele Mgr. Michala Loukoty - Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov 

Návrh na  zvýšení  platu ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - 

Mgr. Michala Loukoty. Jmenovaný nastoupil do funkce dne 1.8.2013 a byla mu stanovena zkušební 

doba v délce trvání tří měsíců. V této době se ve své funkci osvědčil a proto mu byl přiznán od 

1.11.2013 osobní příplatek ve výši 50% osobního hodnocení bývalého ředitele. Po jednom roce ve 

funkci byla jeho práce s ohledem na výše uvedené pozitivně zhodnocena, a proto navrhujeme 

osobní příplatek zvýšit. 
 

     Usnesení RM č. 432/2014 

RM schvaluje řediteli  Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily, Mgr. Michalu Loukotovi 

plat dle předloženého návrhu, s účinností od 1.10.2014. 

(Hlasování:6/0/2) 
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Záležitosti odboru životního prostředí 
K bodu č. 32 

Závěsné nádoby na letničky 

Na základě skutečnosti, že firma pana xxxxxxx zajišťuje péči o nádoby od začátku, práce jsou 

prováděny odborně a péče je zajištěna po celé vegetační období odpovídajícím způsobem a 

s ohledem na to, že pan xxxxxxxxxx hodlá zachovat stejné jednotkové ceny i nadále a v předešlých 

výběrových řízeních (kromě pana xxxxxxxx) nepodal žádný další uchazeč nabídku, žádáme Radu 

města o udělení výjimky ze směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov“, dle 

článku III., bodu 3 a 4 a přidělení zakázky bez nutnosti zajištění nabídek minimálně od tří firem. 
 

Usnesení RM č. 433/2014 

RM schvaluje udělení výjimky ze směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem 

Turnov“ na realizaci akce „Péče o závěsné nádoby s letničkami v roce 2015“ za jednotkovou cenu  

1 980,- Kč bez DPH (jednostranná nádoba), 3 780,- Kč bez DPH (oboustranná nádoba) a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na osázení 14 

ks jednostranných a 56 ks oboustranných nádob v roce 2015 za celkovou cenu 288 149,40 Kč 

včetně DPH  

(Hlasování:8/0/0)  
 

Ostatní 
K bodu č. 33 

Ocenění Medaile starosty 2014 

Na základě pravidel pro ocenění Medaile starosty předkložil starosta města radě města na vědomí 

své rozhodnutí. V letošním roce se budou udělovat medaile starosty u příležitosti 28. října a 17. 

listopadu. Udělování medailí 28. října a 17. listopadu bude vždy v rámci slavnostního večera 

v divadle. 
 

     Usnesení RM č. 434/2014 

RM bere na vědomí rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty 28. října a 17. listopadu 

2014. 

(Hlasování:8/0/0) 
 

K bodu č. 34 

Nominace člena řídícího výboru KNL 

Krajská nemocnice v Liberci žádá Město Turnov o nominaci člena řídícího výboru na  "Projektový 

záměr modernizace KNL". 
 

     Usnesení RM č. 435/2014 

RM schvaluje Ing. Tomáše Hockeho za člena řídícího výboru "Projektový záměr modernizace 

Krajské nemocnice Liberec". 

(Hlasování:8/0/0) 
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K bodu č. 35 

Vyhodnocení činnosti sportovní komise 

Sportovní komise se scházela pravidelně v plánovaných termínech k projednání sportovní 

problematiky. Hlavní náplní činnosti sportovní komise za uplynulé funkční období bylo zpracování 

a odsouhlasení Koncepce sportu Města Turnova, odsouhlasení Rozpočtových pravidel sportovní 

komise a založení Sportovního fondu Města Turnova. Po počátečních nejasnostech ve výkladu  byla 

upravena Rozpočtová pravidla sportovní komise tak, aby finanční příspěvky města směřovaly 

skutečně na sport, sportoviště a sportovní činnost. Za velké plus činnosti považuji značné vylepšení 

vztahů mezi vedením města a jednotlivými subjekty sportovní komise. Problémy pro novou komisi 

i vedení města zůstanou u ORLA a SOKOLA Turnov, kteří požadují na minimální sportovní 

činnost značně velké finanční prostředky na úkor jiných sportovních subjektů.   
 

     Usnesení RM č. 436/2014 

RM bere na vědomí zprávu předsedy sportovní komise. 

(Hlasování:7/0/1) 
 

K bodu č. 36 

Vyhodnocení činnosti dopravní komise 

Dopravní komise se scházela pravidelně v plánovaných termínech k projednání dopravní 

problematiky uloženou RM nebo vedením města a k projednání připomínek občanů. Z konkrétní 

problematiky zůstávají k dořešení hlavně následující úkoly:  

- deformace předmostí u mostu na Malý Rohozec nad I/10 

- přechod pro chodce na křižovatce Husova, Komenského u Žluté ponorky 

- úprava vyhlášky města o poplatku za zábor veřejného prostranství 

- řešení křižovatky Výšinka - Svobodova pro odbočení z Výšinky vpravo a zpět 

- zkapacitnění příjezdové komunikace k lokalitě Na Pískách a na Mokřiny, s ohledem na 

plánovanou zástavbu je stávající stav naprosto nedostačující a velmi nebezpečný pro provoz 

- oprava komunikace II/610 pod viaduktem Přepeřská 

- nedostatečná kapacita parkoviště u nemocnice - projednat možnost zpoplatněného parkování 

v areálu nemocnice  

- parkování nákladních automobilů v různých částech Turnova v rozporu s dopravním značením  

- parkování osobních automobilů na zelených plochách na sídlištích  

- parkování osobních automobilů v prostoru chodníků na Výšince před firmou Granát 

- parkování u MŠ Bezručova 
 

     Usnesení RM č. 437/2014 

RM bere na vědomí zprávu předsedy dopravní komise 

(Hlasování:7/0/1) 
 

 

 

V Turnově dne 10. října 2014 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Otakar Špetlík 

      starosta              místostarosta 


