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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 10. prosince 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. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

  

Nepřítomni:   --    

  

Omluveni:   --    

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník), Jiří Mikula (bod 13) 

 

 

Záležitosti odboru správy majetku 
K bodu č. 1 

RWE dohoda o realizaci přeložky, ul. Kosmonautů 

V roce 2015 má RWE z důvodu skončené životnosti svého zařízení a bezpečnosti provádět 

rekonstrukci plynovodu a plynových přípojek v Turnově ulici Kosmonautů. Do plánované 

rekonstrukce spadá i dům č.p. 1547-1549, kde je město Turnov vlastníkem pozemků pod tímto 

domem. Firma Inpos - projekt, s.r.o.,  Liberec zpracovala pro RWE projektovou dokumentaci. Pro 

realizaci nové přípojky k výše uvedenému domu je třeba souhlas jak vlastníka domu, v tomto 

případě Společenství Kosmonautů 1547, 1548, 1549, tak i vlastníka pozemků, v tomto případě 

Města Turnov. Společenství Kosmonautů 1547, 1548, 1549 tyto dohody již podepsalo. 

Veškeré náklady na rekonstrukci budou hrazeny RWE, včetně kompletních nových povrchů. 

 

Usnesení RM č. 658/2014 

RM schvaluje uzavření dohody s RWE GasNet, s.r.o. o realizaci plynovodní přípojky a části 

odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu pro rekonstrukci plynovodu a plynové 

přípojky pro domy č.p. 1547 na pozemku parc.č. 2600/117 k.ú. Turnov, č.p. 1548 na pozemku 

parc.č. 2600/118 k.ú. Turnov a č.p. 1549 na pozemku parc.č. 2600/119, k.ú. Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Výsledek výběrového řízení "Lávka pro pěší Šetřilovsko" zpracování projektové dokumentace 

Projednávání bylo odloženo. 
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K bodu č. 3 

WC terminál, prodloužení smlouvy 

Cestující veřejné dopravy mohou u terminálu veřejné dopravy v Turnově využívat na místo 

plánovaných veřejných WC v budově Českých drah (zatím nerealizováno) sociální zařízení v 

restauraci Albion. Toto řešení schválilo zastupitelstvo města 27. 6. 2013 a následně rada města 15. 

7. 2013 schválila uzavření vlastní smlouvy o příspěvku na provoz WC. Uzavření smlouvy bylo 

schváleno na dobu určitou do 31. 12. 2013. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným změnám 

týkajících se opravy nádražní budovy, schválila rada města uzavření dodatku č.1 (9. 12. 2013) s 

termínem prodloužení do 30. 6. 2014 a následně dodatku č.2 (9. 6. 2014) s termínem prodloužení do 

31. 12. 2014. Odbor správy majetku žádá RM o schválení uzavření dodatku č. 3 smlouvy o 

bezplatném přístupu k sociálnímu zázemí pro cestující veřejné dopravy v restauraci Albion. 

Projektové přípravy na novém objektu toalet byly zahájeny. 

 

Usnesení RM č. 659/2014 

RM  schvaluje prodloužení smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx zajišťující právo bezplatného 

přístupu k sociálnímu zázemí umístěnému v domě č. p. 2124 (restaurace Albion) pro cestující 

veřejné dopravy - autobusového terminálu v Turnově do 30. 6. 2015 s úhradou ve výši 1/2 

dohodnuté ceny t.j. 175.000,-Kč. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 4 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu: Optotrasa - ul. Josefa Štrégla, Turnov (PAMICO) 

V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO 

CZECH, s. r. o. ze dne 22. 11. 2007 byla zrealizována na základě pravomocného územního 

rozhodnutí a následně na základě kolaudačního souhlasu uvedena do užívání stavba „Optotrasa - ul. 

Josefa Štrégla, Turnov.“  

Pozn. schůzka s PAMICO, ekonomická analýza provozu, stanovisko IT 

 

Usnesení RM č. 660/2014 

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. 2934/1, 2934/19, 2934/28, 

2934/37, 2940/1 vše v k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 397 bm dotčených 

stavbou "Optotrasa - ul. Josefa Štrégla, Turnov"  ve prospěch PAMICO CZECH, s. r. o. za 

jednorázovou úhradu ve výši 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem 

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

(Hlasování: 6/0/2) 

 

K bodu č. 5 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu: Optotrasa - Hruštice a Károvsko, Turnov" 

(PAMICO) 

V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO 

CZECH, s. r. o. ze dne 22. 11. 2007 byla zrealizována na základě pravomocného územního 

rozhodnutí a následně na základě kolaudačního souhlasu uvedena do užívání stavba „Optotrasy - 

Hruštice a Károvsko, Turnov". Společnost PAMICO CZECH s. r. o. nyní předložila k uzavření 

Smlouvu o zřízení věcného břemene.  
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Usnesení RM č. 661/2014 
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. 742/1, 743, 749/2, 750/20, 

782, 798, 830/1, 831/1, 831/12, 863/8, 869/3, 901/1, 902/4, 920, 965/1, 987/1, 987/3, 987/53, 

1007/2, 1007/3, 1007/40, 1007/41, 1007/42, 1007/62, 1007/63, 1010/2, 1038, 1072/5, 1096, 1103, 

1144/1, 1161, 2815, 2817, 2818/1, 2870/7, 2870/49, 2870/58, 2874/2, 2914/16, 2915/10, 2915/13, 

2915/14, 2915/56, 2915/61, 2915/62, 2915/63, 2915/78, 2915/79, 2915/83, 2915/84, 2921/27, 

2921/41, 2921/59, 2924/3, 2924/4, 2926/2, 2926/16, 2928, 2933/2, 2934/1, 3875/2, 3876/1 vše v 

k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce  6013 bm dotčených stavbou "Optotrasy - 

Hruštice a Károvsko, Turnov"  ve prospěch PAMICO CZECH, s. r. o. za jednorázovou úhradu ve 

výši 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Turnov a společností 

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

(Hlasování: 6/0/2) 

 

K bodu č. 6 

Domek výběrčího na parkovišti pod hradem Valdštejn - schválení vybraného zhotovitele 

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

akce. Poptávka byla vyvěšena na internetu, bylo osloveno 6 firem. Bylo podáno 5 nabídek, rozpočet 

projektu byl 600 tis.Kč vč. DPH.  Jedná se o dřevostavbu s prostorem na prodej suvenýrů a 

baleného občerstvení, do objektu budou integrovány mobilní toalety. 

 

Usnesení RM č. 662/2014 

 RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče firmy 

TEST spol. s r. o., Lomnice nad Popelkou na realizaci stavby „Domek výběrčího na parkovišti pod 

Valdštejnem“ za cenu 482 132,-Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s 

vybraným uchazečem a pověřuje ředitelku Ing. Gruberovou jejím podpisem. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Záležitosti finančního odboru 
K bodu č. 7 

Plán inventur na rok 2014 

Plán inventur na rok 2014 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 

270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice o inventarizaci 

majetku a závazků města Turnova, k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města 

Turnova za rok 2014. Předpokládaný okamžik zahájení inventur je stanoven k 01. 01. 2015 a 

předpokládaný okamžik ukončení inventur je stanoven k 31. 01. 2015. Po ukončení inventarizace 

majetku a závazků města Turnova za rok 2014 bude předložena ke schválení RM zpracovaná 

Inventarizační zpráva za rok 2014 o výsledcích inventarizace majetku k 31. 12. 2014 včetně 

veškerých návrhů na opatření proti zjištěným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 

2014. 

 

Usnesení RM č. 663/2014 

RM schvaluje Plán inventur na rok 2014. 

(Hlasování: 7/0/0) 
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K bodu č. 8 

Finanční záležitosti 

Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková organizace - důvodem je 

úspora v položce nájemné a stanovení vyšších záloh na elektrickou energii v době stavby a 

stěhování nové školky. 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - důvodem zvýšení účtu 503 je zpoplatnění 

srážkové vody a vyšší spotřebou vody s ohledem na vyšší počet žáků. 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - důvodem je úspora na energiích a zvýšená 

spotřeba vody. 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - o čerpání rezervního fondu organizace do 

výše 13 tis. Kč na nákup učebních pomůcek pro děti a dokončení venkovního altánu. 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, okres Semily - důvodem je vzrůstající cena vody, kdy 

při stejné spotřebě vody jsou vyšší náklady. 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace - 

důvodem je přijetí účelového finančního daru od okolních obcí na úhradu nezpůsobilých 

výdajů spojených s projektem „Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko“ 

Základní škola Turnov, Zborovská 517 - důvodem je vznik nové organizace k 1. 1. 2015, která ještě 

nemá vytvořený fond kulturních a sociálních potřeb. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Skálova 600, TURNOV - důvodem je malování školy nad rámec  

plánovaného rozpočtu a nákup občerstvení na další akce školy. 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily -  důvodem je nákup a položení koberce do 

kanceláří MŠ. 

 

Usnesení RM č. 664/2014 
RM schvaluje úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu příspěvkové organizace Waldorfská 

mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková organizace takto: snížení účtu 518 – o 30 

tis. Kč, zvýšení účtu 502 – o 30 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 665/2014 

RM schvaluje úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu příspěvkové organizace Základní 

škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily takto: zvýšení účtu 503 – o 64 tis. Kč, zvýšení účtu 602 – 

o 25 tis. Kč, zvýšení účtu 603 – o 50 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 666/2014 

RM schvaluje úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská 

škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily takto: snížení účtu 502 – o 4 tis. Kč a zvýšení účtu 503 – 

o 4 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 667/2014 

RM schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres 

Semily do výše 13 tis. Kč na nákup učebních pomůcek pro děti a na dokončení venkovního altánu. 

(Hlasování: 8/0/0) 
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Usnesení RM č. 668/2014 

RM schvaluje úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská 

škola Turnov, Jana Palacha 1931, okres Semily takto: snížení účtu 502 – o 16 tis. Kč a zvýšení účtu 

503 – o 16 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 669/2014 

RM schvaluje převod z rezervního fondu do investičního fondu organizace Mateřská škola a 

Základní škola Sluníčko, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace ve výši 45.600,- Kč a zároveň 

nařizuje příspěvkové organizaci odvod zřizovateli z investičního fondu ve výši 45.600,- Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 670/2014 

RM schvaluje dočasné použití provozního příspěvku na rok 2015 příspěvkové organizace Základní 

škola Turnov, Zborovská 517, na stravné ve výši podílu hrazeného z FKSP do doby vytvoření 

tohoto fondu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 671/2014 

RM schvaluje úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ 

ŠKOLA, Skálova 600, TURNOV takto: zvýšení účtu 511 – opravy o 50 tis. Kč, zvýšení účtu 513 – 

náklady na reprezentaci o 2 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 9 

Odpisové plány příspěvkových organizací 

 

Usnesení RM č. 672/2014 

RM schvaluje - odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Skálova 

600, Turnov ve výši 1.159 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 673/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Základní škola Turnov, 28. října 

18, okres Semily ve výši 954 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 674/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Základní škola Turnov, Žižkova 

518, okres Semily ve výši 2.075 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 675/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Základní škola Turnov-Mašov, U 

školy 56, okres Semily ve výši 21 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 
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Usnesení RM č. 676/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Mateřská škola Turnov, 28. října 

757, okres Semily ve výši 52 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 677/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Mateřská škola Turnov, Alešova 

1140, okres Semily ve výši 18 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 678/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Mateřská škola Turnov-Mašov, U 

Školy 85, okres Semily ve výši 26 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 679/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Mateřská škola Turnov, 

Zborovská 914, okres Semily ve výši 187 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0 

 

Usnesení RM č. 680/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Mateřská škola Turnov, J. 

Palacha 1931, okres Semily ve výši 331 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 681/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace, ve výši 307 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 682/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Základní umělecká škola Turnov, 

náměstí Českého ráje 5 ve výši 218 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 683/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Středisko pro volný čas dětí a 

mládeže, Turnov, okres Semily ve výši 73 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 684/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Dětské centrum Turnov, 

příspěvková organizace, ve výši 48 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 
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Usnesení RM č. 685/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

ANTONÍNA MARKA TURNOV ve výši 55 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 686/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: TURNOVSKÉ PAMÁTKY A 

CESTOVNÍ RUCH, ve výši 390 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 687/2014 

RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizaci: Zdravotně sociální služby 

Turnov, ve výši 2.767  tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Záležitosti odboru správního 
K bodu č. 10 

Zvláštní orgány města 

Mimo orgánů definovaných nebo zřízených dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, má město Turnov i tzv. zvláštní orgány zřízené, jednající a rozhodující podle 

zvláštních zákonů. Město Turnov má k řešení mimořádných událostí celkem 3 zvláštní orgány: 

1. Bezpečnostní radu města a krizový štáb starosty 

2. Povodňovou komisi s rozšířenou působností 

3. Povodňovou komisi města 

Všechny tři výše uvedené orgány, jednající a rozhodující v oblasti řešení mimořádných událostí a 

krizových stavů, spadají do gesce odboru správního. 

 

Usnesení RM č. 688/2014 

RM bere na vědomí informaci o složení bezpečnostní rady města a krizového štábu starosty. 

RM bere na vědomí informaci o složení povodňové komise města s rozšířenou působností a 

povodňové komise města. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 689/2014 

RM odvolává z funkce člena povodňové komise města pana Mgr. Otakara Špetlíka, Marcelu 

Červovou a to ke dni 10.12. 2014. 

RM  jmenuje členem povodňové komise města paní Mgr. Janu Svobodovou a to ke dni 11.12. 2014. 

(Hlasování: 8/0/0) 
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Záležitosti odboru rozvoje města 
K bodu č. 11 

Monitoring Akčního plánu za rok 2014 

Dne 25. 4. 2013 byl na zastupitelstvu města schválen Strategický plán města Turnova na období 

2013 - 2020. Dokument je složen ze tří částí – analytická část (Profil města), návrhová část (Návrh 

strategie) a Akční plán, obsahující konkrétní aktivity naplňující strategické cíle města. Kompletní 

dokumentace je vystavena na webových stránkách města http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni 

plany-arozvoj/strategicke-planovani.html.  

První dvě části nepodléhají aktualizaci po dobu platnosti plánu. Akční plán (dále AP) se doporučuje 

aktualizovat minimálně jednou za dva roky, proto i v souvislosti s novým volebním obdobím jsme 

připravili na konci roku 2014 Monitoring AP, který zahrnuje aktuální stav jednotlivých aktivit ke 

konci roku 2014. Podíleli se na něm pracovníci a vedoucí odborů MěÚ, představitelé sportovních 

organizací a dalších neziskových organizací. Tento stav bude výchozím pro celkovou aktualizaci 

AP na období 2014 - 2018. Celý proces aktualizace AP by měl zapojit co nejširší veřejnost, různé 

zájmové skupiny a další. Do stávajícího dokumentu budou zahrnuty nové podněty od zastupitelů, z 

odborů, veřejnosti, příspěvkových organizací atd. 

 

Usnesení RM č. 690/2014 

RM bere na vědomí Monitoring Akčního plánu za rok 2014 a ukládá odboru rozvoje města 

předložit materiál do zastupitelstva města. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 691/2014 

RM bere na vědomí návrh členů Řídící komise pro aktualizaci Strategického plánu města Turnova a 

ukládá odboru rozvoje města jej předložit ke schválení na nejbližším zastupitelstvu města. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Záležitosti kanceláře tajemníka 
K bodu č. 12 

Mimořádná odměna jednatele MTT spol. s r. o. - Ing. Vladimíra Konopky 

Projednávání bodu bylo odloženo. 

 

K bodu č. 13 

Hodnocení jednatele MST, s. r. o. po 4 letech 

Pan Jindřich Kořínek předložil zprávu za uplynulé čtyři roky jako jednatel společnosti Městská 

sportovní Turnov, s. r. o. a vizi na další 4 roky. Komise doporučila RM ponechat jednatele Bc. 

Jindřicha Kořínka ve funkci na další období čtyř let. Další hodnocení bude v září 2018. 

 

Usnesení RM č. 692/2014 

RM potvrzuje jednatele Bc. Jindřicha Kořínka ve funkci jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

na další období čtyř let. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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Záležitosti MST, s. r. o. 
K bodu č. 14 

MST, s. r. o. – složení dozorčí rady 

Po projednání na minulém jednání RM dne 12. 11. 2014 bylo schváleno usnesení RM č. 601/2014 

ve znění: RM doporučuje ZM schválit změnu zakládací listiny Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

v počtu členů dozorčí rady z 5 členů na 7. S odůvodněním většího pracovního vytížení spojeného 

s realizací stavby Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada. Na jednání ZM dne 27. 11. 

2014 se tak stalo a byla tedy schválena změna zakladatelské listiny v počtu členů, nově 7 členů. 

 

Usnesení RM č. 693/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. odvolává 3 stávající členy 

dozorčí rady - František Zikuda, Tomáš Hudec, Mgr. Otakar Špetlík, a jmenuje od 10. 12. 2014 

nové členy dozorčí rady a to: František Zikuda, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mgr. 

Otakar Špetlík, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tomáš Hudec, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Miroslav Reichl, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ing. 

Milan Hejduk, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jiří Mikula, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mgr. Jana Svobodová, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování: 7/0/2) 

 

Ostatní 
K bodu č. 15 

Stavební úpravy - Náves Mašov - dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 

Po dokončení stavebních prací na akci "Stavební úpravy - náves Mašov, kterou prováděla stavební 

firma SaM - silnice a mosty Česká Lípa za vysoutěženou cenu 5 408 897 s DPH bylo součástí 

předávacích dokumentů i předání skutečného zaměření stavby. Z těchto podkladů byl zjištěn přesný 

rozsah ploch, které byly ve skutečnosti zadlážděny. Z těchto podkladů byl zjištěn určitý rozsah 

méněprací v celkové výši -76.821,64 bez DPH ( -92.954,2 s DPH ). 

 

Usnesení RM č. 694/2014 

RM schvaluje dodatek č.2. ke smlouvě o dílo OSM/14/1311/FEM na stavební akci "Stavební 

úpravy - Náves Mašov" v celkové výši - 92.954,2 s DPH. Dále pověřuje starostu města podpisem 

dodatku č.2 smlouvy o dílo na tyto práce. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 16 

Pronájem části pozemku p.č.1818/54 v k.ú. Turnov 

V rámci zahájení akce " Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" požádalo sdružení 

"Společnost SYNER + BAK" Liberec o pronájem části pozemku p.č.1818/54 v k.ú. Turnov pro 

zařízení staveniště. Pozemek přímo sousední s nově budovaným areálem, umístění zařízení 

staveniště mimo zastavovanou plochu je i částečně vyvoláno etapizací díla a předáním některých 

částí díla. Jedná se o plochu cca 250 - 280 m2, přibližný zákres je uveden v příloze. Pronájem 

pozemku nebyl vyhlášen, dle zákona o obcích (§ 39 odst.3) je možno bez vyhlášení uzavřít 

pronájem na dobu kratší než 30 dní. Po řádném vyhlášení bude k novému projednání RM předložen 

pronájem na celou dobu výstavy - do května 2016. Cena pronájmu je dle tabulky orientačních cen 

na zařízení staveniště navržena na 40,- Kč/m2/rok, na 29 dní pronájmu se jedná o částku 890,- Kč. 
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Usnesení RM č. 695/2014 

RM schvaluje pronájem části  pozemku p.č.1818/54 v k.ú. Turnov  o výměře cca 250 - 280 m2 na 

zařízení staveniště za cenu  40,- Kč/m2/rok na 29 dní pro sdružení "Společnost SYNER  + BAK" 

Liberec. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 17 

Komise pro zahraniční spolupráci - vyúčtování příspěvků 

Komisi pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci byly doručeny poslední chybějící vyúčtování 

příspěvků poskytnutých z rozpočtu komise. Na základě předloženého vyúčtování může být 

vyplacena 2. polovina příspěvku. Komise zasedla 8. 12. 2014, aby předložené vyúčtování 

překontrolovala a dala tak svůj souhlas s vyplacením zbývajících 50% příspěvků. Dále se členové 

komise shodli na potřebě vypracování Výzvy k žádostem o příspěvek k určitým termínům a sepsání 

pravidel, kdo může žádat a na co.  

 

Usnesení RM č. 696/2014 

RM bere na vědomí zprávu komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy k předloženému 

vyúčtování poskytnutých příspěvků Středisku pro volný čas dětí a mládeže a Střední 

uměleckoprůmyslové školy a VOŠ Turnov. 

RM bere na vědomí zprávu ze zasedání komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci. 

(Hlasování: 8/0/1) 

 

K bodu č. 18 

Pronájem (prodej) objektu čp. 2136, ul. Žižkova, Turnov (bývalé kino) 

O pronájem (koupi) projevila zájem společnost 3D tiskárna Knobloch Peter, Jenišovice, která má v 

současné době provozovnu v bývalém Kamenoprojektu (čp. 1724) ul. Prouskova, Turnov. Mají 

zájem si pronajmout pouze prostor vestibulu, šatny, baru a sociálního zařízení, tj. plocha cca 285 

m2, za kterou nabízejí nájemné ve výši 100.000 Kč/rok (cca 350 Kč/m2/rok). Jako bonus nabízejí 

opravu - zakonzervování problému zatékání střechy. Vzhledem k naléhavé potřebě nájemce se RM 

rozhodla vyhovět, dále se bude jednat o výši nájemného, úhradě energií. Pronájem objektu nebyl 

vyhlášen, dle zákona o obcích (§ 39 odst.3) je možno bez vyhlášení uzavřít pronájem na dobu kratší 

než 30 dní. Po řádném vyhlášení bude k novému projednání RM. V diskuzi se radní spíše přiklonili 

k dražbě tohoto objektu, na ZM bude připraven cenový odhad, tak aby zastupitelé mohli řádně 

zvolit vyvolávací cenu. Předpokládaný harmonogram: lednové ZM schválí, bude vyvěšeno, 

polovina března 2015 dražba, do 60 dnů zaplaceno. 

 

Usnesení RM č. 697/2014 

RM schvaluje krátkodobý pronájem části objektu čp. 2136, ul. Žižkova, Turnov pro 3D tiskárnu 

Knobloch Peter, Jenišovice za cenu 100.000 Kč/rok (cca 350 Kč/m2/rok) + energie. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

V Turnově dne 17. prosince 2014 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta             místostarostka 


