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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 29. 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, Karel 

Jiránek, Eva Kordová, Ing. Jaromír Pekař, MSc., Mgr. Otakar Špetlík, 

František Zikuda 

  

Nepřítomni: Ing. Tomáš Sláma,     

  

Omluveni: Ing. Tomáš Sláma,  

 

Hosté:    Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

 

 

Záležitosti odboru správního 
K bodu č. 1 

Schválení výběrové komise dotačního fondu LK na nákup vyprošťovacího zařízení 

Město Turnov uspělo se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 

v podprogramu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na projekt 

„Nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení“  pro jednotku SHM Turnov, která je předurčena na 

zásahy v souvislosti s odstraňováním následků dopravních nehod dle nařízení Libereckého kraje o 

plošném pokrytí území Libereckého kraje jednotkami PO. Celková hodnota cca 550 tis.Kč vč.DPH, 

podíl města cca 250 tis. Kč (bude pokryt již z alokované částky pro hasiče Turnov v rozpočtu 

města). 

 

     Usnesení RM č. 438/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele hydraulického vyprošťovacího zařízení pro 

JPO města a pověřuje odbor správní jeho realizací. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 439/2014 

RM jmenuje výběrovou komisi na dodavatele hydraulického vyprošťovacího zařízení ve složení 

Arnošt Černý, Karel Jiránek, Zdeněk Hovorka, Martin Bartoníček, Luboš Mrklas. 

(Hlasování:6/0/0) 
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Záležitosti odboru finančního 
K bodu č. 2 

Škodní a likvidační komise - návrh na vyřazení majetku 

Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 13. 10. 2014 návrh na vyřazení 

majetku.  

 

     Usnesení RM č. 440/2014 

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 13.10.2014. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 441/2014 

RM schvaluje na návrh škodní a likvidační komise předání nalezených věcí - SandDisk Ultra 8GB, 

SIM karty na odbor vnitřních věcí k zařazení do majetku města, vyřazení ostatních nalezených 

předmětů likvidací v Technických službách Turnov, s.r.o. a nalezený peněžní obnos ve výši 226 Kč 

vložit na účet města. Jízdní kola nabídnout pěstounům, Boudě, Žluté ponorce, promítací plátno 

předat hasičům Daliměřice. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 442/2014 

RM schvaluje vyřazení 3 ks parkovacích automatů pro nefunkčnost z důvodu značného opotřebení 

z náměstí Českého ráje a Havlíčkova náměstí (na základě usnesení RM již byla provedena obměna 

těchto parkovacích automatů). 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Záležitosti odboru dopravy a městské policie 
K bodu č. 3 

Měření rychlosti mobilním zařízením – vypsání výběrového řízení 

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.) 

Rada města na svém zasedání 6.10. 2014 schválila záměr nákupu vozu na měření rychlosti. 

Následovala rozsáhlá diskuze nad koupí nového vozu a případným nájmem s ohledem na 

ekonomiku provozu, legislativní zajištění, poruchovost apod. 

 

     Usnesení RM č. 443/2014 

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

předložených podkladů a schvaluje výběrovou komisi ve složení Tomáš Hocke, Luboš Trucka, 

Pavel Vaňátko. Náhradníci Miroslav Šmiraus, František Zikuda, V. Hladík. 

(Hlasování:6/0/2) 

 

Záležitosti odboru správy majetku 
K bodu č. 4 

Schválení kácení stromů rostoucích mimo les 

Jedná se o stromy rostoucí mimo les, a to: 

- borovice vejmutovka obvod kmene 120 cm. na pozemku p.č. 2600/1 k.ú. Turnov sídliště u 

nádraží 

- borovice obvod kmene 95 cm na pozemku p.č. 450 k.ú. Turnov - u divadla 
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Návrh na kácení byl předán k projednání komisi pro životní prostředí. Nebyl doručen zápis 

z komise pro životní prostředí, nicméně komise souhlasí. Po projednání s odborem životního 

prostředí odbor správy majetku navrhuje povolit kácení  v plném rozsahu. 

Podnět pana Zikudy: kácení bříz v sídlišti u nádraží – odbor správy majetku zajistí podklady pro 

projednání v komisi životního prostředí. 

 

Usnesení RM č. 444/2014 

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

- borovice vejmutovka na pozemku p.č. 2600/1 v k.ú. Turnov 

- borovice na pozemku p.č. 450 v k.ú. Turnov 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 5 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu: Turnov, Bukovina - Čistá Jizera - kabel nn - 

upřesnění 

V souladu s usnesením RM č. 75/2010 byla na akci "Turnov, Bukovina - Čistá Jizera – kabel nn" 

uzavřena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dne 23.2.2010. Po 

realizaci uvedené stavby bylo vyhotoveno geometrické zaměření skutečného rozsahu věcného 

břemene na dotčených pozemcích. Z tohoto zaměření je zřejmé, že stavba zasáhla oproti 

schváleným pozemkům parc.č. 812, 813, 819/1 a 832/1 ještě na další pozemek a to parc.č. 810, k.ú. 

Bukovina u Turnova, který je také ve vlastnictví Města Turnov. A zároveň oproti předpokládanému 

rozsahu věcného břemene v celkové délce 148 bm je dle geometrického zaměření rozsah věcného 

břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov upřesněn na 259 bm. 

 

     Usnesení RM č. 445/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu s energetickým 

zákonem  č. 458/2000 sb. a  občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, na pozemcích 

parc.č. 810, 812, 813, 819/1 a 832/1, k.ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví Města Turnov 

dotčených stavbou " Turnov, Bukovina - Čistá Jizera - kabel nn" v celkové délce 259 bm ve 

prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 51.800 Kč + DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 6 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu: Plynofikace města Turnov - III. etapa, lokalita 

Hruštice - Károvsko - upřesnění 

Na základě usnesení RM č. 459/2011 byla dne 10.11.2011 uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby a následně po realizaci stavby "Plynovod 

Turnov III.a, Hruštice - Károvsko", po zaměření geometrickým plánem pro vymezení skutečného 

rozsahu věcného břemene byla dne 7.11.2012 podepsána Smlouva o zřízení věcného břemene, která 

byla předána ke vkladovému řízení na katastrální úřad. Návrh na vklad práva odpovídajícího 

věcnému břemeni podle předložené smlouvy byl zamítnut. A to z důvodu, že byl mezitím v katastru 

promítnut geometrický plán zaměřující komunikaci ul. Zborovská, Turnov a tím došlo k rozměření 

původních pozemků parc.č. 2915/31 a 2915/63, k.ú. Turnov na parc.č.2915/83 a 2915/84, k.ú. 

Turnov. 
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Usnesení RM č. 446/2014 

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

458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)  na pozemcích 

parc.č. 2933/1, 2915/10, 2921/27, 2915/61, 2915/56, 2915/62, 2915/63, 2915/83 a 2915/84. vše v 

k.ú. Turnov v délce 335 bm ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 500 

Kč + DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 7 

Pronájem části pozemku p.č.1818/51 v k.ú. Turnov 

Město Turnov má ve vlastnictví pozemek p.č.1818/51 v k.ú. Turnov. Jedná se o pozemek o výměře 

263 m2  u vjezdu na parkoviště u Penny Marketu v Sobotecké ulici  - viz snímek. O pronájem části 

pozemku o výměře cca 150 m2 požádal pan xxxxxxxxxxxxxxx za účelem prodeje vánočních 

stromků na období od 1.12. 2014 do 23.12.2014. Jedná se o prodej stromků z vlastní produkce. 

Pronájem nebyl vyhlášen, jedná se o dobu kratší než 30 dní, dle zákona o obcích (§39 odst.3) je 

možno uzavřít pronájem bez vyhlášení. 

 

     Usnesení RM č. 447/2014 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.1818/51 v k.ú. Turnov o výměře cca 150 m2 na dobu 

určitou od 1.12.2014 do 23.12.2014 za cenu pronájmu 945,-  Kč  pro pana xxxxxxxxxxxxx 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 8 

Prodloužení pronájmu restaurace a roubenky na Šetřilovsku 

ZM schválilo na jednání dne 24.4.2014 prodej nemovitostí na Šetřilovsku, tj. pozemek parc.č. 

2815/1 zast.pl. o výměře 260 m2, jehož součástí je stavba č.p. 389 Turnov stojící na p.p.č. 2815/1, 

pozemek parc.č. 2816 zast.pl. o výměře 187 m2, jehož součástí je stavba č.p. 904 Turnov stojící na 

p.p.č. 2816, pozemek parc.č. 2817/2 ost.pl. o výměře 722 m2, pozemek parc.č. 2818/2 ost.pl. o 

výměře 382 m2, pozemek parc.č. 2818/4 ost.pl. o výměře 17 m2, pozemek parc.č. 2818/5 ost.pl. o 

výměře 516 m2, vše v k.ú. Turnov do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx. 

Kupní cena měla být  uhrazena do 90 dnů od uzavření kupní smlouvy. OSM vyhlásil na základě 

žádosti paní xxxxxxxxxxxx pronájem restaurace a roubenky na Šetřilovsku - čp.904 a čp.389 v ul. 

Alej legií, Turnov na dobu určitou 90 dní. Cena za pronájem byla dohodnuta na 15 000,-  Kč za 

měsíc, tak byla uzavřena nájemní smlouva. Paní xxxxxxxxxxx požádala o posunutí termínu úhrady 

za prodej nemovitosti do 20.9.2014 a tím také o prodloužení pronájmu.  RM dne 28.8.2014 

schválila prodloužení pronájmu restaurace a roubenky na Šetřilovsku o 29 dní, tedy nejdéle  do 

27.9.2014.  

Z důvodu neuhrazení kupní ceny v termínu podal OSM zastupitelstvu města  na jednání dne 

25.9.2014 informaci o stavu prodeje nemovitostí na Šetřilovsku a  ZM usnesením č. 356/2014  

schválilo prodloužení termínu splatnosti úhrady kupní ceny do 31.12.2014. 

 

     Usnesení RM č. 448/2014 

RM schvaluje pronájem restaurace a roubenky na Šetřilovsku - čp. 904 a čp. 389  ul. Alej legií, 

Turnovu za shodných podmínek - 15 000,- Kč nájemného  za měsíc do 31.12.2014 pro paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(Hlasování:8/0/0) 
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K bodu č. 9 

Vykoupení pozemků p.č. 742/2, 744 a 745, k.ú. Mašov u Turnova pro činnost SDH Pelešany 

Pro podporu činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Pelešanech by Město Turnov mohlo požádat o 

vykoupení pozemků parc.č. 744, 745 a 742/2, k.ú. Mašov u Turnova. Uvedené pozemky jsou ve 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Agentuře ochrany přírody a 

krajiny ČR. Tyto pozemky chce příslušný hasičský sbor využívat pro nácvik disciplín v požárním 

sboru, a to jak pro družstva dospělých, tak i pro družstva dětí. Přes pozemek parc.č. 744, k.ú. Mašov 

u Turnova je jediný možný přístup ke st.p.č. 374, jehož součástí je stavba: Pelešany čp. 48, rod.dům 

v soukromém vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx    

 

     Usnesení RM č. 449/2014 

RM souhlasí s podáním žádosti o odkoupení pozemků parc.č. 744, 745, 742/2 k.ú. Mašov u 

Turnova od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pro podporu činnosti Sboru 

dobrovolných hasičů v Pelešanech. Po zjištění podrobnějších podmínek prodeje ukládá odboru 

správy majetku předložit znovu do RM a následně do ZM. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 10 

Nabídka darování části pozemku p.č. 1258, k.ú. Mašov u Turnova  (návaznost na rekonstrukci 

návsi) 

V souvislosti s rekonstrukcí návsi v Mašově se na nás obrátili manželé xxxxxxxxxxxxxx s nabídkou 

převodu části pozemku parc.č. 1258, k.ú. Mašov u Turnova o výměře cca 100 m2. Uvedenou část 

pozemku chtějí Městu Turnov darovat, neboť se jedná o veřejný pozemek, který slouží jako 

přístupová komunikace ke dvěma domům čp. 10 xxxxxxxxxxxxx) a čp. 9 (xxxxxxxxxxxx) a nyní i 

ke kontejnerovým nádobám na třídění odpadu. Při prověřování mapových pokladů k uvedené 

nabídce a následném šetření situace na místě bylo zjištěno, že naopak mapovaná cesta p.p.č. 1259/3 

ost. plocha o výměře 71 m2 ve vlastnictví města je součástí zaploceného vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxx. Tato mapovaná cesta neslouží veřejnosti, jedná se o slepou odbočku pouze k 

domu čp. 10 (xxxxxxxxxxxxxx). Z výše uvedeného důvodu doporučujeme směnu pozemků. 

 

     Usnesení RM č. 450/2014 

RM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Mašov u Turnova, a to část pozemku p.č. 1258 ost.pl. o 

výměře cca 100 m2 převést  ze soukromého vlastnictví do vlastnictví Města Turnov a pozemek p.č. 

1259/3 ost.pl. o výměře 71 m2 převést z vlastnictví Města Turnov do soukromého vlastnictví 

manželům xxxxxxxxxxxx. Náklady se směnou spojené budou uhrazeny smluvními stranami napůl. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 11 

Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci: Domek výběrčího na parkovišti pod 

Valdštejnem 

Stávající stav je takový, že výběrčí má na parkovišti k dispozici malou dřevěnou budku a opodál 

jsou dvě chemická WC. Záměrem je zde postavit větší dřevěný domek o půdorysu 7,9 x 3,3 m. 

Domek bude sloužit výběrčímu, umožní i drobný prodej upomínkových předmětů a popř. 

občerstvení. Dále zde bude kryté posezení a dvě chemická WC.  
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     Usnesení RM č. 551/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci: Domek výběrčího na parkovišti pod Valdštejnem 

a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Ladislav Osička, Ing. Eliška 

Gruberová, Jiří Vele. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 12 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - Technický dozor investora - vyhodnocení 

výběrového řízení 

Dne 24.9.2014 Odbor správy majetku ve spolupráci s Městskou sportovní Turnov s.r.o. vypsal 

výběrové řízení na technický dozor investora pro stavební akci  "Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov". 

Bylo osloveno 6 uchazečů, zadávací dokumentace byla vyvěšena na webových stránkách. Výběrové 

řízení bylo ukončeno 10.10.2014 v 9:00 hodin a následně od 10:00 hodin proběhlo otevírání a 

hodnocení nabídek. Nabídku podalo 6 uchazečů. Nabídky byly hodnoceny dle jediného hodnotícího 

kritéria - nejnižší nabídková cena.  Nejnižší nabídkovou cenu podala firma Stato S v.o.s. z Liberce 

ve výši 550 700 Kč bez DPH. 

 

 
 

     Usnesení RM č. 552/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. schvaluje jako nejvýhodnější 

nabídku na technický dozor investora pro stavební akci "Sportovní a rekreační areál Maškova 

zahrada Turnov" od uchazeče Stavo S v.o.s. Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec za nabídkovou 

cenu 550 700 Kč bez DPH. 

Dále pověřuje jednatele Městské sportovní Turnov s.r.o., aby s tímto uchazečem podepsal příkazní 

smlouvu po uzavření smlouvy s hlavním dodavatelem stavby. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 13 

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na akci: "Zajištění a konzervace torza tarasní zdi pod 3. skalním 

blokem a konzervace jižního zdiva pod vyhlídkou" 

Na základě výběrového řízení a  rozhodnutí RM byla uzavřena smlouva s firmou REOPA s.r.o. z 

Liberce za nabídkovou cenu 1 490 226,- Kč vč. DPH a následně i dodatek č.1 na změnu skladby 

prováděných prací s termínem dokončení 17.10.2014.  Zpracovaná projektová dokumentace 

vychází z určitých předpokladů a realizace záchranného podezdívání se podle skutečnosti upřesňuje 

a koriguje na každém kontrolním dnu. Na posledním kontrolním dnu, který se konal v pátek 

10.10.2014, projektant vznesl požadavek na úpravu poslední etapy dozdívek kamenného zdiva, 
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které bude lépe odpovídat historickému charakteru okolí. Z tohoto důvodu i z důvodu technologie 

zdění, kdy nelze vyzdít více vrstev kamene najednou, si zhotovitel požádal o prodloužení termínu 

dokončení do 30.11.2014. Z hlediska proúčtování dotace i z hlediska technologického je toto 

posunutí termínu možné. Cena díla se nemění. 

      

Usnesení RM č. 553/2014 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou REOPA, s.r.o. na realizaci stavby 

„Zajištění a konzervace torza tarasní zdi pod 3. skalním blokem a konzervace jižního zdiva pod 

vyhlídkou“, a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 14 

Schválení přijetí dotace z OPŽP na projekt „Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu“ 

V lednu 2014 byla podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí (dále jen SFŽP). 

V červnu 2014 jsme dostali písemné vyrozumění ze SFŽP, že nám byla přidělena dotace.  

Po výběrovém řízení na dodavatele stavby a doložení všech dokumentů na SFŽP v srpnu 2014 jsou 

celkové výdaje projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.829.256 Kč. Podíl Města činí 

178.521,20 Kč + nezpůsobilé výdaje 44.044 Kč, tj. celkem 222.565,20 Kč.  Konečná výše dotace je 

1.606.690,80 Kč. Předmětem podpory bylo vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ 

v Turnově (vybavení zahrady herními prvky pro děti MŠ a sadové úpravy).   

 

     Usnesení RM č. 554/2014 

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

ZŠ Sluníčko v přírodním stylu“, seznámila se se všemi závazky a podmínkami, které jsou nedílnou 

součástí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 9.10.2014 a 

vyjadřuje souhlas s přijetím dotace. Pověřuje tímto starostu podepsat dokument Potvrzení o přijetí 

dotace. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 15 

Zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu: Plyn. přípojka Mašov- xxxxx, Turnov, č. stavby 

TU 279P 

Stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova zrealizoval novou plynovodní 

přípojku pro pozemek parcel.č.57/2, k.ú Mašov u Turnova. Stavebník zahájil a provedl stavbu v září 

2012. Podle pravidel převodu plynárenského zařízení stavebník xxxxxxxxxxx plynovod v délce 1 

bm převede společnosti RWE GaNet, s.r.o., a zároveň zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o 

věcném břemeni s vlastníkem dotčených pozemků. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci 

stavby určí geometrický plán. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství.  
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     Usnesení RM č. 555/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 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 parcel.č.1252/1 v k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnova v 

celkové délce 1 bm dotčených stavbou č. TU 279 P, plynovodní přípojka, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx parcel.č.57/2 ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., za jednorázovou 

úhradu 1.000,- Kč + DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 16 

Zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu: Reko MS Turnov-Luční, č.stavby 5885, 

RWE GasNet, s.r.o. si objednal u firmy Inpos-projekt, s.r.o. zpracování projektové dokumentace na 

stavbu Reko MS Turnov - Luční.  Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav plynovodů a 

přípojek. Stávající NTL ocelové plynovody a přípojky jsou z r. 1941. Celková rekonstrukce bude 

provedena výměnou plynovodů a přípojek. Pro uvedenou stavbu RWE GasNet, s.r.o. žádá Město 

Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o 

právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno spočívá 

v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. Hodnota věcného 

břemene pro tento případ je stanovena za 1 bm 400,- Kč, celkově na částku 96.400,- Kč + DPH. 

 

     Usnesení RM č. 556/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se 

zákonem č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel.č. 3298/3, 3294/1, 3294/4, 3298/4, 3324 a 

3345/11, k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 241 bm dotčených stavbou 

Reko MS Turnov - Luční  ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 400,- Kč/bm + 

DPH v obytném území města podle funkčního uspořádání v územním plánu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 17 

Zřízení věcného břemene na stavbu Reko MS Turnov, Palackého č.sml.58834 

RWE GasNet, s.r.o. si objednal u firmy Inpos-projekt, s.r.o. zpracování projektové dokumentace na 

stavbu Reko MS Turnov - Palackého, č.stavby 58834, SPP 1.50001812.2221. Staveniště se nachází 

v centru města, v chodníku U Bati – prodejna pana xxxxxxxxxxx. Důvodem rekonstrukce je špatný 

technický stav NTL plynovodů a přípojek. Pro uvedenou stavbu RWE GasNet, s.r.o. žádá Město 

Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  a smlouvy provést 

stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti, na pozemcích parcel.č. 383, 

384/4, 384/7 k.ú. Turnov v celkové délce cca 75 bm. Věcné břemeno spočívá v oprávnění 

provozování stavby plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. Hodnota věcného břemene 

pro tento případ je stanovena za 1bm 650,- Kč, celkem tedy na částku cca 48.750,- Kč + DPH. 
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     Usnesení RM č. 557/2014 

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

provést stavbu 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 parcel.č. 383, 384/4, 384/7 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v 

celkové délce cca 75 bm dotčených stavbou Reko MS Turnov - Palackého ve prospěch RWE 

GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 650,- Kč/bm + DPH v centrálním území města podle 

funkčního uspořádání v územním plánu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 18 

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

úspěšnost – přímý nákup 

Na začátku září 2014 byla vypsána soutěž na nákup didaktických a kompenzačních pomůcek. 

Předpokládané plnění 290 tis.Kč vč. DPH. Bylo osloveno 6 firem, bylo vyvěšeno na webu, ale 

nepřihlásila se žádná firma a proto byla zakázka malého rozsahu zrušena. 

Projektový manažer následně prováděl průzkum, která firma je schopna dodat všechny položky 

najednou. Nakonec takovou firmu objevil. Jedná se o SCHOOL s.r.o., Žireč. Zdůvodnit výjimku i 

v usnesení. 

 

     Usnesení RM č. 558/2014 

RM souhlasí s udělením výjimky ze směrnice města Zásady a postupy k zadávání zakázek městem 

Turnov, verze 49.11 na přímý nákup didaktických a kompenzačních pomůcek od firmy  SCHOOL 

s.r.o., IČO: 275 27 573, Žireč 65, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, za cenu 220.800 včetně DPH z 

důvodu dosažení cílů projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost a v souladu s Příručkou 

pro příjemce finanční podpory z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 

8. Zdůvodnění výjimky: do opakovaného výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč o tuto 

zakázku. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
K bodu č. 19 

Odměny medailistům 

Tak jako v minulých letech, i letos je vyčleněno v rozpočtu města  50.000 Kč na "Finanční odměny 

sportovcům za medaile v ME, MS, olympiáda". Sportovní subjekty, které jsou finančně 

podporovány z rozpočtu města Turnova,  byly vyzvány k předložení nominací za na toto ocenění. 

Vedení města navrhlo RM rozdělení této částky následovně. Dne 3. listopadu se uskuteční 

slavnostní setkání vedení města s medailisty. 

 

     Usnesení RM č. 559/2014 

RM schvaluje finanční odměnu pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 2.000 Kč. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 560/2014 

RM schvaluje finanční odměnu pro DRUŽSTVO MUŽI - TSC JUDO Turnov ve výši 3.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 
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     Usnesení RM č. 561/2014 

RM schvaluje finanční odměnu pro DRUŽSTVO ŠK ZIKUDA TURNOV ve výši 5.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 562/2014 

RM schvaluje finanční odměnu pro xxxxxxxxxxx ve výši 3.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 563/2014           

 RM schvaluje finanční odměnu pro xxxxxxxxxxxx ve výši 3.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 564/2014 

RM schvaluje finanční odměnu pro xxxxxxxxxxx ve výši 5.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 565/2014 

RM schvaluje finanční odměnu pro xxxxxxxxxxxxx ve výši 3.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 566/2014 

RM schvaluje finanční odměnu pro xxxxxxxxxxxxxx ve výši 2.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 567/2014 

RM schvaluje finanční odměnu pro DRUŽSTVO DOSPĚLÝCH (OB) - štafety družstev - ve výši  

5.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 568/2014 

RM schvaluje finanční odměnu pro DRUŽSTVO DOROSTU (OB) - štafety družstev - ve výši  

5.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 569/2014 

RM schvaluje finanční odměnu pro xxxxxxxxxxx ve výši  5.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 570/2014 

 RM schvaluje finanční odměnu pro xxxxxxxxxxxx ve výši  4.000 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 571/2014  

RM schvaluje finanční odměnu pro xxxxxxxxxxxxxx ve výši  5.000 Kč. 

(Hlasování:8/0/0) 
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Záležitosti Vodohospodářského sdružení Turnov 
K bodu č. 20 

Výše vodného a stočného 2015 

Na posledním jednání rady VHS bylo řešena otázka výše vodného a stočného pro rok 2015. Dle 

návrhu by mělo být výsledkem zdražení ze stávajících 95,98 Kč/m3 vč. DPH na 97,85 Kč/m3, tedy 

nárůst o 1,95%, což je 1,87 Kč/m3. Návrh bude schvalován na listopadovém jednání Rady VHS. 

Velkým tlakem zástupců Turnova, Semil a dalších došlo k výrazně menšímu nárustu vodného a 

stočného, než předpokládala koncesní smlouva, jedná se o nejnižší nárůst od roku 2002. Bylo to 

maximum, které se za stávajících podmínek dalo vyjednat. 

 

Usnesení RM č. 572/2014 

RM ukládá zástupcům města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení Turnov hlasovat pro 

maximální navýšení vodného a stočného pro rok 2015 o 1,95%, což je 1,87Kč/m3. 

(Hlasování: 7/0/1) 

 

     Usnesení RM č. 573/2014 

RM ukládá zástupcům města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení Turnov prosazovat 

projednání investičních záměrů 2014-2018 všech členů sdružení na začátku funkčního období Rady 

VHS a na základě klíče (zdroje z VHS na základě tržeb, vlastní prostředky měst a obcí), který bude 

garantovat finanční zajištění oprav, rekonstrukcí a investic přikročit k jejich schvalování se 

záměrem zafixování výše vodného a stočného. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

OSTATNÍ 
K bodu č. 21 

Kamax 

V 23. září 2014 zveřejnil Krajský úřad Libereckého kraje dokumentaci vlivů záměru: Instalace 

technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. Jedná se o tzv. ministerskou EIA. Záměrem je 

instalace 7 kalících linek včetně kompletní technologie, dopravního zatížení - 60LNA a 40 TNA (6 

kamionů/hod), příslušné osobní automobily a odpadového hospodářství. 

Státní správa se vyjádřila, že je vše zpracováno autorizovanými osobami, a tedy v pořádku. Za 

samosprávu požádal starosta města pana Krajáka ze Zdravotního ústavu o odborný posudek této 

dokumentace a ten jako součást vyjádření zaslal na Ministerstvo životního prostředí. Náklady na 

posudek činily 3600,- Kč bez DPH. 

 

     Usnesení RM č. 574/2014 

RM bere na vědomí informaci o dokumentaci vlivů záměru: Instalace technologie výroby šroubů do 

haly Kamax-Vesecko a o vyjádření, které k této dokumentaci zaslal starosta města na Ministerstvo 

životního prostředí. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 22 

Komise pro zahraniční spolupráci - schválení příspěvků 
Středisko volného času dětí a mládeže Turnov požádalo komisi o navýšení příspěvku na akci "Florbalový 

turnaj v hale TJ Turnov" se žáky ze švédské Alvesty o 3000,- Kč a zároveň podalo další žádost o příspěvek 

ve výši 6000,- Kč na akci "Vernisáž česko-polského výtvarného salonu dětí a mládeže, Jawor", která se 

uskuteční na konci listopadu. Předseda komise Karel Jiránek navrhl krytí obou žádostí z vráceného příspěvku 

od Turnovské bohémy - 6.000,- Kč.  
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     Usnesení RM č. 575/2014 

RM bere na vědomí nečerpání příspěvků ve výši 3.000 Kč společnosti Turnovská Bohéma o.s. - 

Turnovské divadelní studio, Nám. Českého ráje 5, Turnov, na akce „Festival dětského divadla v 

Opole - PL“ a „Festival Svatojánská noc v Opole - PL“. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 576/2014 

RM schvaluje navýšení finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč společnosti Středisko pro volný čas 

dětí a mládeže Turnov, Husova 77, Turnov na akci "Florbalový turnaj v hale TJ Turnov" . 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 577/2014 

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč společnosti Středisko pro volný čas dětí a 

mládeže Turnov, Husova 77, Turnov na akci "Vernisáž česko-polského výtvarného salonu dětí a 

mládeže, Jawor". 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 23 

Pytlový sběr tříděných odpadů - návrh na vyloučení účastníka 

Odbor životního prostředí pravidelně zaznamenává chyby v třídění při pytlovém sběru tříděných 

odpadů. Na sběrném dvoře dává obsluha pytle se špatně vytříděným odpadem zvlášť. Následně je 

pořízena fotodokumentace pytle a štítku, pokud jsou pytle označeny.  Od letošního roku je občanům 

za vytříděný odpad poskytována sleva z poplatku, proto je třeba trvat na dodržování pravidel třídění 

odpadů. Mezi hříšníky se nám objevují občané, kteří třídí opakovaně špatně. Z tohoto důvodu, 

chceme tyto účastníky pytlového sběru tříděných odpadů vyloučit bez nároku na poskytnutí slevy 

za toto období. Informaci o vyloučení doručíme účastníkovi sběru na jeho trvalou adresu. 

   

Usnesení RM č. 578/2014 

RM souhlasí s vyloučením účastníků sběru, kteří opakovaně, tj. nejméně dvakrát, poruší pravidla 

pro třídění odpadů do pytlů i přes písemné upozornění Odboru životního prostředí MěÚ Turnov. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 24 

Žádost o rozpočtovou změnu MŠ Mašov 

Žádost ředitelky Mateřské školy Turnov-Mašov o rozpočtovou změnu mezi sledovanými ukazateli 

rozpočtu na rok 2014. Příště musí být žádost řádně zdůvodněna. 

   

     Usnesení RM č. 579/2014 

RM schvaluje rozpočtovou změnu u příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, U 

Školy 85, okres Semily - snížení sledovaného ukazatele účtu 518 (služby) o 7000 Kč a zvýšení účtu 

503 (voda) o 7000 Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 
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K bodu č. 25 

Pronájem nebytových prostor v čp.184, Palackého ulice, Turnov 

OSM předkládal RM na jednání dne 6.10.2014 ke schválení pronájem nebytových prostor v čp.184 

v Palackého ulici za cenu pronájmu ve výši 1 385,- Kč/m2/rok. RM  usnesením č. 415/2014 tento 

pronájem schválila, ale k uzavření nájemní smlouvy nedošlo, žadatel od pronájmu odstoupil. O 

tento nebytový prostor nyní požádala paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nebytový prostor bude využívat 

na služby - kadeřnictví, kosmetika. 

 

     Usnesení RM č. 580/2014 

RM ruší usnesení RM č.415/2014 ze dne 6.10.2014 

(Hlasování: 8/0/0) 

     

Usnesení RM č. 581/2014 

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

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

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 26 

Zdravotně sociální služby - souhlas zřizovatele k určování platových tarifů 

Od 1.11.2014 vstupuje v platnost nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kde má poskytovatel zdravotních 

služeb povinnost mít souhlas zřizovatele k určování platových tarifů podle § 6, tj. v rámci rozpětí 

nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy. Z výše uvedených důvodů  žádá 

ZSST o souhlas s určováním platových tarifů dle § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

 

     Usnesení RM č. 582/2014 

RM souhlasí s určováním platových tarifů dle § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve Zdravotně 

sociálních službách Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 27 

Výpůjčka části pozemků p.č. 2544/1 a 2544/9 v k.ú. Turnov 

Na části pozemků p.č. 2544/1 a p.č.2544/9 v k.ú. Turnov bylo vybudováno v r. 2004 hřiště "Duhová 

energie".  Na užívání  části těchto  pozemků uzavřelo  Město Turnov s Městskou sportovní Turnov 

s.r.o. smlouvu  o výpůjčce pozemků. Platnost této smlouvy vypršela a Městská sportovní Turnov 

požádala o  prodloužení smlouvy opět na 5 let, tj. do r. 2019. 

 

     Usnesení RM č. 583/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemků p.č. 2544/1 a 2544/9 v k.ú. Turnov pro 

Městkou sportovní Turnov s.r.o. na dobu určitou 5 let. 

(Hlasování:8/0/0) 
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K bodu č. 28 

Stavba kompostárna 

Při zahájení stavby kompostárny byl zjištěn zásadní rozdíl v kubatuře bouraných monolitických 

betonových konstrukcí oproti výkazu výměr. Zdůvodnění projektanta: Kubatura byla ve výkazu 

výměr stanovena s určitým předpokladem konstrukce betonových stěn a s ohledem na přesnost 

zaměření v době, kdy byly žlaby plně využívány pro kompostování. Vzhledem k masivnímu 

přibetonování rubu stěn (krajní stěna) a také plným probetonováním mezi stěnami tvořenými 

stropními panely, byl předpoklad nepřesný. Nepřesnost mohla být také způsobena zaměřením v 

době plného využívání boxů pro kompostovací proces. Vzniklý objem následného betonového 

recyklátu bude v rámci stavby kompostárny snadno využitelný (např. do první podsypné vrstvy 

komunikací, ale také pro tvorbu násypového tělesa). Přesné využití bude dále řešeno zejména s 

ohledem na úplnou minimalizaci těchto víceprací. Jedná se o navýšení cca 350 tis. Kč.  Dále se 

bude řešit jednacím řízením bez uveřejnění. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. listopadu 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Otakar Špetlík 

starosta               místostarosta 


