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Zápis z  5 jednání rady města Turnov 

ze dne 11.3.2015 
 

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:  ---           

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Jana Rulcová, Ing. Václav Nikendey 

 

1. Prezentace mezinárodního projektu šperkařství SUPŠ a VOŠ Turnov a odborné 

šperkařské školství v Káhiře 
 

Rozprava:       Paní ředitelka Ing. Jana Rulcová a pan Ing. Václav Nikendey prezentovali dosavadní 

spolupráci SUPŠ a VOŠ Turnov. V období 24. 9. – 26. 10. 2013 byl realizován 20 denní intenzivní 

vzdělávací kurz v prostorách Azza Fahmy Design Studio v Káhiře, zaměřený na základní a mírně 

pokročilé zlatnické a stříbrnické řemeslné techniky. Kurz byl spolupořádán ambasádou České republiky 

v Káhiře. Náplň a vedení vzdělávacího kurzu byla zajištěna dvěma zástupci SUPŠ a VOŠ Turnov 

(Jaroslav Prášil a Jiří Kmošek). Do organizačního zajištění kurzu byli zapojeni dva pedagogové z Azza 

Fahmy Design Studio a kurzu se zúčastnilo celkem 8 studentů. V letošním roce by měli egyptští studenti 

dorazit do Turnova. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy radních a navrhnuta případná výstava prací 

studentů v muzeu v Turnově. 
 

2. Městské divadlo - rekonstrukce fasády, historická část - schválení vybraného 

dodavatele 
 

Rozprava:       Odevzdání nabídek bylo stanoveno na termín 6. 3. 2015. Bylo obesláno 18 firem a 

veřejná zakázka byla vystavena na webu města. Sešlo se 6 nabídek, jedna nabídka byla z posuzování 

vyloučena. Projektovaná cena byla 575 tis. Kč včetně DPH. Vítězem soutěže se stala firma DKK stav, 

s.r.o., Liberec. 
Oprava fasády bude hrazena z 50% hrazena z programu "Regenerace městské památkové zóny", 50 % pak 

z městského rozpočtu.  
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usnesení RM č. 89/2015 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče firmy DKK stav, s.r.o., 

Liberec na realizaci stavby „Městské divadlo - rekonstrukce fasády, historická částí“ za cenu 531 094,- Kč 

včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu 

jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

3. Rekonstrukce veřejného osvětlení Vazovec, smlouva o právu provést stavbu 
 

Rozprava:       Město Turnov bude v letošním roce realizovat rekonstrukci veřejného osvětlení ve 

Vazoveckém údolí (usnesení RM č. 38/2015), společně s ČEZem, který zde bude realizovat nové 

kabelové vedení nn. Část nového vedení pro veřejné osvětlení je navržena na soukromých pozemcích. K 

jednání se stavebním úřadem je třeba uzavřít s vlastníky pozemků smlouvu o právu provést stavbu. 

 
 

usnesení RM č. 90/2015 

RM schvaluje  

a) uzavření smlouvy o právu provést stavbu s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro vedení trasy kabelu 

veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 7/5, k.ú. Malý Rohozec v rámci stavby "Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Vazovec". 

b) uzavření smlouvy o právu provést stavbu s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pro napojení a vedení trasy 

kabelu veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 647, k.ú. Malý Rohozec v rámci stavby "Rekonstrukce 

veřejného osvětlení Vazovec" 

c) uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pro 

napojení a vedení trasy kabelu veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 646, k.ú. Malý Rohozec v rámci 

stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení Vazovec". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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4. Hrad Valdštejn, III. skalní blok - obnova zdiva a schodiště u Nového paláce, 

zajištění a konzervace prostor bývalé konírny - vypsání výběrového řízení a 

schválení hodnotící komise 
 

Rozprava:       Záchranné práce byly rozděleny na několik etap a v letošním roce proběhne dokončení 

záchranných prací na III. skalním bloku. Jedná se o část zdiva vlevo od Nového paláce. Současně se 

provede oprava kamenného schodiště u Nového paláce a oprava bývalé konírny. Práce spočívají převážně 

v doplnění kamenů ve stávajícím zdivu, výměně poškozených kamenů a opravě spár. 

Náklady na realizaci díla dle rozpočtu jsou ve výši 1,4 mil. Kč. Z rozpočtu města byla na tyto práce 

vyčleněna částka 800 tis. Kč, dotační příslib z Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) je 

ve výši 600 tis. Kč, další žádost je směřována do dotačního programu Libereckého kraje. V rozpočtovém 

opatření v měsíci dubnu 2015 musí být proto zvýšen plánovaný výdaj 800 tis.Kč na skutečnost dle 

výběrového řízení a zároveň bude do příjmové stránky rozpočtu zahrnuta přislíbená dotace. 

 

usnesení RM č. 91/2015 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na etapu akce: „Hrad Valdštejn, III. skalní blok – obnova 

zdiva a schodiště u Nového paláce, zajištění a konzervace prostor bývalé konírny“ a schvaluje hodnotící 

komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Ing. Eliška Gruberová, Ing. Ladislav Osička, 

Jiří Vele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

5. Cesta k RD Rulfovi, Vazovec 
 

Rozprava:       Objekt rodinného domu je umístěn ve svahu Vazoveckého údolí pod komunikací I/10 na 

Železný Brod. Původní dopravní připojení objektu bylo ve své podstatě ze dvou stran. Cestou z údolí 

Vazovce a pak přímo z původní komunikace I/10.  

 

Cesta z Vazoveckého údolí je ve vlastnictví města a v minulosti pravděpodobně umožňovala chůzi, 

občasné přejetí povozem. Dnes je tato cesta využívána především pro pěší, kteří směřují z Kobylky do 

údolí Dolánek a chtějí se vyhnout nebezpečné chůzi po krajnici silnice do Železného Brodu. V této cestě 

je naprojektován nový vodovod, projekt je hotov, předpokládané náklady na vodovod 1,7 mil.Kč, 

předpokládané náklady na úpravu cesty 0,5 mil.Kč. Realizace závisí na dohodě VHS a města. Součástí 

cesty je i schodiště na krajnici silnice I/10. I po navrhované úpravě bude cesta sloužit pouze pro pěší, 

cyklisty a neumožní průjezd osobního vozidla. 

Komunikace I/10 Turnov-Železný Brod je ve vlastnictví ŘSD. Před lety prošla velkou rekonstrukcí 

v rámci, které došlo k rozšíření komunikace na úkor krajnic. Díky této úpravě je chůze po kraji 

komunikace skutečným hazardem. Došlo tak k odříznutí některých nemovitostí pro chůzi, jízdu kočárků i 

sporadické zásobování. Další stavební práce v tomto prostoru se týkaly opravy sesuvu a úpravy odvodnění 

komunikace. V této chvíli nemůžeme s využitím I/10 pro pěší vůbec uvažovat. xxxxxxxxxx v určitý 

okamžik neuplatnili své požadavky v rámci povolovacího procesu rekonstrukce I/10 a v této chvíli je 

jejich nemovitost odříznuta od automobilové dopravy. 

Kromě těchto dvou komunikací byla provedena jednání s vlastníky sousedních nemovitostí se záměrem 

nalezení nového možného přístupu k rodinnému domu, bohužel bez úspěchu. 

 

usnesení RM č. 92/2015 

RM bere na vědomí  

informace o příjezdu k rodinnému domu manželů xxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 93/2015 

RM pověřuje  

OSM zadat studii k novému řešení příjezdu k rodinnému domu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, po schválení 

potřebných finančních prostředků ZM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 

 

6. Zástavbová lokalita Na Kamenci - nabídka k odkupu, xxxxxxxxxx 
 

Rozprava:       Dostali jsme nabídku na odkup pozemků v prostoru lokality Kamenec, která byla 

v minulosti zatížená územní rezervou na silnici S5 Turnov-Jičín. Úhrnně se jedná o cca 30 500 m2. V této 

chvíli máme vyhláškovou cenu na stavební nezasíťované pozemky 500,-Kč/m2, což by činilo celkem 

15,25 mil.Kč.  

Jedná se o lokalitu, která je určena územním plánem a územní studií pro zástavbu rodinnými domy. 

Zásadní nevýhodu lze spatřovat v nadzemním vedení NN, které má své ochranné pásmo, v kterém se 

nesmí stavět. Řešením je stavět rodinné domy mimo ochranná pásma anebo část nadzemního vedení NN 

umístit do země. Je zde i otázka atraktivity pozemků pro případné stavebníky, geologicky nestabilního 

území (na stavbu RD nutný geologický posudek – řešení dešťových vod). 

 

usnesení RM č. 94/2015 

RM projednalo  

záměr odkupů pozemků v lokalitě Kamenec – p.č.887/1, 887/20, 887/21, 887/22, 887/29, 887/27, 887/28, 

vše v k.ú. Turnov a s navrhovaným záměrem odkupu nesouhlasí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 

  

7. Majetkové vyrovnání podílů pozemků p.č. 288/6 a 289 v k.ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava:       Tento komplikovaný majetkový vztah vznikl za minulého režimu a majitel se na nás 

obrátil s opětovnou žádostí o narovnání vztahů. 

Jedná se o pozemky parc.č 288/6 zahrada o výměře 1160 m2 a parc.č. 289 trvalý travní porost o výměře 

190 m2, k.ú. Mašov u Turnov, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, podíl 13/16 z celku je ve 

vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx a podíl 3/16 z celku vlastní Město Turnov.  

xxxxxxxxxx má zájem využít svého předkupního práva a chtěl by vlastnit pozemky p.č. 289/6 a 289, k.ú. 

Mašov u Turnova jako celek.  V podkladech na jednání RM v květnu r.2013 bylo  ze strany OSM navržen 

prodej požadovaného podílu za cenu 50 Kč/m2. RM prodej nepodpořila, schválila záměr majetkového 

vyrovnání s xxxxxxxxxxxx tak, aby došlo k reálnému rozdělení pozemků, aby část 3/16  (tj. výměra 253 

m2) byla připojena k zahradě mateřské školy  a část 13/16 (tj. výměra 1097 m2) se stala samostatnou 

parcelou ve vlastnictví xxxxxxxxxx. 

 

usnesení RM č. 95/2015 

RM bere na vědomí  

informaci o podílovém spoluvlastnictví pozemků parc.č. 288/6 a 289, k.ú. Mašov u Turnova a ztotožňuje 

se s usnesením RM č. 214/2013.  RM trvá na záměru majetkového vyrovnání s xxxxxxxxxxxxxx tak, aby  

podíl 3/16 z celku ve vlastnictví města byl reálně oddělen a připojen k zahradě mateřské školy v Mašově a 

reálně oddělený podíl 13/16 z celku, aby byl ve vlastnictví xxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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8. Výpůjčka NP v čp.72 Skálova, Turnov 
 

Rozprava:       Muzeum Českého ráje v Turnově má ve výpůjčce jednu místnost o výměře 22 m2 v 

objektu v čp.72 ve Skálově ulici v Turnově na dobu tří let od 15.4.2012 do 14.4.2015. Muzeum tyto 

nebytové prostory užívá a i nadále bude využívat k umístění části expozice, proto žádá o prodloužení 

výpůjčky. 

 

usnesení RM č. 96/2015 

RM schvaluje  

prodloužení výpůjčky nebytových prostor o výměře 22 m2 v objektu v čp.72 ve Skálově ulici pro 

Muzeum Českého ráje v Turnově na dobu tří let od 15.4.2015 do 14.4.2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

9. Pronájem části pozemků p.č.438/1 a p.č.438/2 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov má uzavřenou nájemní smlouvu na část pozemků p.č.438/1 a 438/2 v 

k.ú.Turnov o výměře cca 70  m2  s majiteli pozemků -  xxxxxxxxxxxxxxxx a firmou AGBA, v.o.s. 

zastoupenou panem Milanem Pozdníčkem. Jedná se o uličku pro pěší - průchod a pokračování z ulice 

Jiráskova do uličky Ladislava Petrnouška navazující na pozemky ve vlastnictví pánů xxxxxxxxxxxx a 

xxxxxxxxxxxx.  

Smlouva je uzavřena na  dobu určitou na dobu 5 let, platnost smlouvy končí 30.4.2015. Cena nájmu byla 

v r. 2010 dohodnuta na částku 1000,- Kč za měsíc, což představuje částku  171,- Kč/m2/rok. 

 

usnesení RM č. 97/2015 

RM schvaluje  

pronájem části  pozemků p.č. p.č.438/1 a 438/2 v k.ú. Turnov od firmy AGBA, v.o.s. a xxxxxxxxxx o 

výměře cca 70 m2  pro zajištění průchodu z ulice Jiráskova do ul. Ladislava Petrnouška za cenu 171,- 

Kč/m2/rok na dobu 5 let , tj. do 30.4.2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

 

10. Pronájem NP v čp.2136 Žižkova, Turnov (Bio Ráj) 
 

Rozprava:       Pronájem části objektu čp.2136 v Žižkově ulici byl schválen pro pana xxxxxxxxxxxx na 

dobu určitou pouze do 31.3.2015, protože se uvažovalo o prodeji objektu formou veřejné dražby. 

xxxxxxxxxxxxxxx žádal o odkoupení objektu. V současné době probíhá akce, ve které starosta města 

vyzývá občany, aby vyjádřili svůj záměr na využití tohoto objektu s termínem  doručení do 17. března 

2015. 

Protože nyní není rozhodnuto, jak bude objekt využíván, požádal xxxxxxxxxxxxx o uzavření smlouvy o 

pronájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za stávajících podmínek, tj.  625,- Kč/m2/rok. 

Nájemné za únor a březen 2015 má uhrazený. V sobotu 28.2. provedl nájemce na zjištěných místech 

střechy opravu děr a prasklin. V průběhu dalšího pronájmu bude kontrolovat stav po deštích, případně 

potřeby provede další opravu. 

 

usnesení RM č. 98/2015 

RM schvaluje  

uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce s Kulturním centrem Turnov na objekt čp.2136 v Žižkově ulici v 

Turnově týkající se snížení rozsahu užívané plochy o 160 m2. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0]  
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usnesení RM č. 99/2015 

RM schvaluje  

pronájem části objektu čp.2136 v Žižkově ulici v Turnově o výměře 160 m2  za cenu 625,- Kč/m2/rok pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

11. Zřízení věcného břemene na stavbu: STL plynovod a přípojky pro 11 RD, k.ú. 

Mašov u Turnova 
 

Rozprava:       Investor xxxxxxxxxxxx uzavřel v r. 2011 se společností RWE Gas Net, s.r.o. smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  na pozemek parc.č. 3552/7, k.ú. Turnov pro stavbu 

plynárenského zařízení STL plynovod a přípojky pro 11 RD na parc.č. 3557/2, 3557/4, 3552/7, k.ú. 

Turnov a parc.č. 1414/1, 288/12, k.ú. Mašov u Turnova.  

 

Po dokončení a kolaudaci inženýrských sítí byl z pozemku p.č. 3552/7 oddělen geometrickým plánem 

nový pozemek parc.č. 3552/27, k.ú Turnov, ve kterém je nyní skutečně uložen plynovod. Tento pozemek 

parc.č. 3552/27, k.ú. Turnov byl včetně komunikace, chodníku a veřejného osvětlení koncem r. 2013  

převeden darovací smlouvou do vlastnictví Města Turnov. Z tohoto důvodu nyní společnost  RWE 

GasNet, s.r.o. musí uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 3552/27, k.ú. Turnov 

se současným vlastníkem, kterým je Město Turnov.  

 

usnesení RM č. 100/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a 

v souladu se zákonem č. 89/2012 (občanský zákoník) na pozemku parc.č. 3552/27, k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou STL plynovod a přípojky pro 11 RD na parc.č. 3557/2, 

3557/4, 3552/7, k.ú. Turnov a parc.č. 1414/1, 288/12, k.ú. Mašov u Turnova v délce 185 bm ve prospěch 

RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

12. Zřízení věcného břemene Malý Rohozec -3 RD (parc.č. 145/4,5 a7) kabel - ČEZ 

Distribuce, a.s. 
 

Rozprava:       ČEZ Distribuce , a.s. dodatečně žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

akci Malý Rohozec - 3 RD (parc.č. 145/4,5 a 7) - kabel. Na tuto akci nebyla uzavřena smlouva o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, ale souhlas s umístěním kabelového vedení NN včetně 

dalších inženýrských sítí byl městem vydán již v r. 2009. V současné době se na nás obrátil zmocněný 

zástupce ČEZ Distribuce, a.s. se žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na výše 

uvedenou akci. Touto stavbou je dotčen mimo jiné také pozemek parc.č. 145/1, k.ú. Malý Rohozec ve 

vlastnictví Města Turnov V tomto pozemku vede kabelové vedení v celkové délce 53 bm, z kterého jsou 

napojena nová odběrná místa pro soukromé pozemky parc.č. 145/4, 145/5 a 145/7, vše k.ú. Malý 

Rohozec. Skutečný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 350-159/2011. 

 

Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 21.200 Kč + DPH za umístění 

kabelového vedení (53 bm x 400 Kč/bm + DPH). 
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usnesení RM č. 101/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a 

zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) na pozemku parc.č. 145/1, k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 

Města Turnov dotčeného stavbou "Malý Rohozec - 3 RD (parc.č. 145/4, 5 a 7) - kabel" v celkové délce 53 

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

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

13. Zahrada MŠ 28. října Turnov v přírodním stylu 
 

Rozprava:       Mezi prioritami města Turnova 2014-2018 je i dovybavení zahrady MŠ 28. října. 

Vhodnou příležitostí pro získání prostředků je podání žádosti o dotaci do právě probíhající LXV. výzvy 

Operačního programu životní prostředí, na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při 

mateřských školách. Vedení města rozhodlo, že má být žádost o dotaci podána. Termín je do 23.3.2015, 

proto bylo zadáno zpracování jednoduché projektové dokumentace, která vyhoví podmínkám dotace.  

 

V rámci projektu je řešena revitalizace celé zahrady (má cca 2.200 m2). Školské zařízení vzdělává 74 dětí, 

což je maximálně možný stav kapacity MŠ. Cílem projektu je vytvořit zahradu v přírodním duchu 

(obdobně jako minulý rok MŠ Kosmonautů a MŠ Waldorfská), prostor s herními a vzdělávacími prvky, 

které by děti vedly k poznání přírodních záležitostí, vlastní aktivitě, tvořivosti a zájmu o životní prostředí. 

Cílem paní ředitelky je přírodní zahrada, která bude pomáhat rozvíjet zdravé děti předškolního věku. 

Celkové náklady jsou projektovány na cca 1,7 mil.Kč bez DPH. Je možné získat dotaci max. 90% z 

uznatelných nákladů (realita spíše 85/15). 

 

usnesení RM č. 102/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 7, na projekt „Zahrada 

MŠ 28. října Turnov v přírodním stylu“ v projektovaných nákladech max. 2 mil. Kč bez DPH, přičemž 

vlastní podíl Města Turnov by měl činit min. 10% uznatelných nákladů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

14. Vykoupení pozemku parc.č. 3040/1, k.ú. Turnov - Struhy 
 

Rozprava:       V souvislosti s realizací cesty ve Struhách podél toku Stebénky se na město obrátili 

vlastníci sousedního pozemku s nabídkou prodeje pozemku parc.č. 3040/1 trvalý, travní porost o výměře 

5494 m2, k.ú. Turnov. Skutečností je, že na část tohoto pozemku v rozsahu 74 m2  zasahuje vyštěrkovaná 

cesta. Vlastníci pozemku p.č. 3040/1, k.ú. Turnov - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mají zájem celý svůj 

pozemek městu odprodat. Dle platného územního plánu je pozemek určen na zeleň sídelní a přírodního 

charakteru. 

 

usnesení RM č. 103/2015 

RM souhlasí  

s vykoupením celého pozemku parc.č. 3040/1 o výměře 5494 m2, k.ú. Turnov od podílových 

spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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15. Dohoda o stavebních úpravách bytu 
 

Rozprava:       Slečna xxxxxxxxxxxxxxxxx si podala žádost o přidělení bytu z městského bytového 

fondu. Na základě její žádosti sociální a bytová komise doporučila přidělit byt č 13 o velikosti 1+1 v čp. 

1054 Bezručova Turnov. Tento byt byl více než 60 let užíván bez veškerých zásahů a modernizace. Pro 

jeho užívání je nutná jeho rekonstrukce a modernizace. Slečna xxxxxxxxxxxxxxx má zájem se podílet na 

spolufinancování této rekonstrukce. Navrhuje vložit do rekonstrukce své finanční prostředky ve výši 150 

000 -180 000Kč. Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci bytu budou ve výši 250 000-280 000,-

Kč.  

 

usnesení RM č. 104/2015 

RM schvaluje  

uzavření „Dohody o provedení stavební úpravy nájemního bytu č. 13 v čp. 1054 Bezručova Turnov mezi 

Městem Turnov a slečnou xxxxxxxxxxxxxxxxx, (s úpravou  - budoucí nájemce nemá povinnost hradit 

měsíční nájem po dobu 3 let od podpisu nájemní smlouvy, město nevloží do rekonstrukce žádné finanční 

prostředky, předpokládané prostředky sl. xxxxxxxxxxxxxx budou činit min. 150 tis. Kč ). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

 

16. Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu SM, Turnov, Na Stebni-

p.č.30076/1, OSADA-kNN 
 

Rozprava:       V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na 

stavbu: Kabelového vedení 1 kV a nové kabelové skříně  v lokalitě Na Stebni, k.ú. Turnov. Z připravené 

sady pojistek bude možné připojit zákazníka. Celková délka trasy kabelového vedení na pozemcích Města 

Turnov je cca 4,5 běžných metrů.  

 

usnesení RM č. 105/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu stavby a 

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

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

(energetický zákon ) na pozemky parcel.číslo 3080, 3079 a 3078/2 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov v celkové délce 5 bm dotčeného stavbou SM, Turnov, Na Stebni, OSADA-kNN ve prospěch 

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

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

 

17. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI - vypořádání HV, schválení úč.závěrek, rozpočty PO 

2015, finanční plány s.r.o., čerpání RF, dodatek smlouvy ZVŠ Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov je zřizovatelem 19 příspěvkových organizací. Na základě § 30 zákona č. 

250/2000 Sb., schvaluje zřizovatel rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do 

fondu odměn příspěvkových organizací, které zřizuje. O přesunech a čerpání prostředků z rezervního 

fondu byla rozsáhlá diskuze. Materiál k bodu měl více jak 550 stran. 
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usnesení RM č. 106/2015 

RM schvaluje  

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov 

dle návrhu. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0]  

 

usnesení RM č. 107/2015 

RM schvaluje  

účetní závěrku za rok 2014 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 

Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 

Mateřská škola Turnov, J.Palacha 1931, okres Semily 

Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, okres Semily 

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 

Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 

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

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

Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily 

TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace  

Zdravotně sociální služby Turnov 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 108/2015 

RM schvaluje  

rozpočty na rok 2015 níže uvedených příspěvkových organizací: 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 

Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 

Mateřská škola Turnov, J.Palacha 1931, okres Semily 

Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, okres Semily 

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 

 Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 

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

Základní škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

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

Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace  

Zdravotně sociální služby Turnov 

TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 109/2015 

RM schvaluje  

finanční plány na rok 2015 níže uvedených obchodních společností: 

Technické služby Turnov, s.r.o. 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 110/2015 

RM schvaluje  

- čerpání rezervního fondu příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého 

ráje 5, do výše 85.000,- Kč na rekonstrukci hlavních vchodových dveří, 

- převod z rezervního fondu do investičního fondu organizace ve výši 365 tis. Kč 

- čerpání investičního fondu ve výši 65 tis. Kč na nákup saxofonu 

- nařízený odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci oken ve 3. podlaží 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

usnesení RM č. 111/2015 

RM schvaluje  

Dodatek ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem ze dne 3.9.2014 mezi organizací Odyssey 

Performance Enhancement Network, spol. s r.o. a příspěvkovou organizací Základní škola, Turnov, 

Zborovská 519, příspěvková organizace, dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

18. Navýšení kapacity ZŠ Mašov 
 

Rozprava:       Navýšení kapacity Základní školy Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - ze 

stávající kapacity počtu žáků 87 na 90. Důvodem pro navýšení kapacity je velký počet dětí v dané části 

města. Toto zvýšení kapacity nebude mít vliv na rozpočet města, žádným způsobem ho nezatíží. 

S ohledem na požadavek zvýšení kapacity žáků školy, bylo nutné zajistit stanovisko Krajské hygienické 

stanice (KHS) v Liberci. KHS vyjádřila souhlas s navýšením kapacity ZŠ. 

 

usnesení RM č. 112/2015 

RM schvaluje  

žádost ředitelky Základní školy Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily, o zvýšení kapacity základní 

školy a oboru 79-01-C/01 ze stanoveného počtu 87 žáků na 90 žáků, s účinností od 1.9.2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0]  

 

19. Nařízení o placeném parkování - rozšíření u domova seniorů ul. 28. října 
 

Rozprava:       Zdravotně sociální služby Turnov, v ulici 28. října mají problém s parkováním v zálivu 

před budovou. Parkoviště je plné, parkují tam zaměstnanci a návštěvníci jiných organizací i nemocnice. 

Systém kartiček, kdy si návštěva vyzvedne kartičku v budově a umístí ji za sklem vozidla, nefunguje. 

Vhodným řešením je rozšíření placeného parkování v režimu nemocnice i na tento záliv (5 Kč do 4 hodin 

parkování). Vyzvednutí lístku od automatu zabere určitý čas a odradí řidiče od dlouhodobého stání. V 
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sobotu odpoledne a v neděli se poplatek neplatí a nepostihne to tedy návštěvy domova. Policii to usnadní 

kontrolu a bude moci použít botičku. 

Dlouhodobě nefunguje systém parkovacích rezidenčních karet na parkovišti v Krajířově ulici. Z důvodu 

nezájmu o tyto karty navrhujeme rozšíření placeného stání v Krajířově ulici formou parkovacího automatu 

v režimu placení z ul. Trávnice, pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. do 

12:00 hod.: do 1 hodiny 10,- Kč, každá další hodina 20,- Kč. 
 

usnesení RM č. 113/2015 

RM schvaluje  

text nového nařízení města, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu s účinností od 1.4.2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

20. Limity městského úřadu a městské policie na rok 2015 
 

Rozprava:       Městský úřad Turnov 

Mzdový limit pro rok 2015 je stanoven ve výši 34 674 tis. Kč.  

Městský úřad      30 437 tis. Kč 

Městský úřad radary       2073 tis. Kč 

Městský úřad SPOD (sociálně právní ochrana dětí) 2164 tis. Kč 

Tyto mzdy jsou vždy za prosinec předcházejícího roku a leden až listopad běžného roku, jelikož Město 

Turnov účtuje až na základě vyplacených mezd. 

 

Limit na občerstvení na rok 2015 je navržen ve výši 130 tis. Kč a je rozdělen takto: 

25 tis. Kč – starosta Ing. Tomáš Hocke 

17,5 tis. Kč – místostarostka Mgr. Petra Houšková 

17,5 tis. Kč – místostarostka Mgr. Jana Svobodová 

10 tis. Kč – tajemník Ing. Šmiraus Miroslav 

45 tis. Kč – rada města, zastupitelstvo města a sekretariát 

30 tis. Kč – školení vedení, vedoucích, ředitelů a jednatelů městských organizacím 

Limit na dary na rok 2015 je navržen ve výši 35 tis. Kč. 

 

Městská policie Turnov 

Limit zaměstnanců na rok 2015 ve výši 17. 

Mzdový limit pro rok 2015 je stanoven ve výši 5510 tis. Kč. Tyto mzdy jsou vždy za prosinec 

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

vyplacených mezd. 

 

Tabulka – mzdový limit v roce 2014 a 2015 

  

2014 2015 
 

mzdový limit mzdový limit 

limit počtu 

zaměstnanců 

Městský úřad 25 987 tis. Kč 30 437 tis. Kč 

111 
Městský úřad – radary 2 089 tis. Kč 2 073 tis. Kč 

Městský úřad – SPOD 1 897 tis. Kč 2 164 tis. Kč 

Městská police 5 455 tis. Kč 5 510 tis. Kč 17 



12  Zápis Rady Města Turnov 11. března 2015 

Limit počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu byl usnesením RM č. 

74/2015  dne 11.2.2015 stanoven na 111 zaměstnanců, a to od 1.3.2015. 

Navýšení mzdového limitu pro rok 2015 – důvodem je nařízení vlády ze dne 15. října 

2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností 

od 1. listopadu 2014, kterým se mění platové tarify – projednáno v radě města dne 

12.11.2014 usnesením č.610/2014. 

 

usnesení RM č. 114/2015 

RM schvaluje  

mzdové limity pro rok 2015 městského úřadu a městské policie takto: 

Městský úřad ve výši 34674 tis. Kč a 

Městská policie ve výši 5510 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 115/2015 

RM schvaluje  

pro město Turnov na rok 2015 limit na občerstvení ve výši 145 tis. Kč a dary ve výši 35 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

21. Organizační změny a struktura MěÚ-doplnění 
 

Rozprava:       Na základě požadavku jsou předloženy doplňující informace.  

 

usnesení RM č. 116/2015 

RM bere na vědomí  

bod Organizační změny a struktura Městského úřadu Turnov - doplnění. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0]  

 

22. Aktuální informace o bytové problematice ze sociálního pohledu 
 

Rozprava:       1/ Na základě usnesení RM má město vytvořená kritéria pro přidělování bytů při umístění 

žadatelů do domů zvláštního určení – DPS Výšinka a penzionu pro důchodce. Dále byla usnesením RM 

v roce 2011 vytvořena rezerva dvou bytů v DPS Výšinka s možností přidělení na dobu určitou i dalším 

cílovým skupinám v nepříznivé sociální situaci. Jeden tento byt je momentálně obsazen, pro druhý byt 

máme nyní vhodnou klientku, o jejím umístění bude na jednání dne 11. 3. 2015 rozhodovat sociálně 

bytová komise. Doposud byly jako krizové byty uvolněny garsoniéry. Po 4 letech provozu těchto 

krizových bytů by bylo vhodné, alespoň jeden byt mít jako dvougarsoniéru – aktuálně tuto možnost 

máme.  

 

2/ Dále je třeba zabývat se otázkou zajištění bydlení – ubytovacího typu. Po ukončení provozu ubytovny 

p. xxxxxxxxxxxxxx nemáme zařízení tohoto typu na území Turnova. Zatím využíváme okolní města. V 

souvislosti se změnami od května 2015, kdy pro vyplacení doplatku na bydlení na ubytovnách bude 

nezbytný souhlas obce, lze očekávat, že se sníží možnost ubytovat tyto osoby mimo Turnov a mohou se 

nám i někteří současní klienti vrátit.  
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usnesení RM č. 117/2015 

RM souhlasí  

nadále s rezervou dvou bytů v Domově s pečovatelskou službou Výšinka pro přidělení na dobu určitou i 

dalším cílovým skupinám v nepříznivé sociální situaci a nemá námitek pro přidělení dvougarsoniéry. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

usnesení RM č. 118/2015 

RM bere na vědomí  

aktuální bytovou problematiku ze sociálního pohledu a pověřuje místostarostku Mgr. Petru Houškovou, 

paní Mgr. Hanu Kocourovou, paní Ludmilu Těhníkovou a sociální komisi RM zpracováním analýzy 

problému a návrhem možných řešení do května 2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0]  

 

23. Vánoční trhy 2015 - příprava akce 
 

Rozprava:       Po schválení ZM jiné varianty umístění trhů (než doporučila kulturní komise a přípravná 

pracovní skupina) - v prostorách náměstí Českého ráje v části u kašny včetně podia s pokračováním do 

Skálovy ulice – proběhla následná schůzka s KCT a Spolkem přátel muzea ČR a byla mi zaslána 

stanoviska k této schválené variantě a průběhu diskuse. Protože pro nás, jako vedení města, jsou obě 

organizace velmi důležitým a zásadním partnerem pro pořádání vánočních trhů v Turnově, pokládám za 

nezbytné seznámit vás s těmito stanovisky a brát je v potaz při dalších hodnoceních a rozhodováních, 

které související s pořádáním vánočních trhů. 

Team z RM: Jana Svobodová, Eva Kordová, Michal Kříž, Petra Houšková 

 
 

usnesení RM č. 119/2015 

RM bere na vědomí  

uvedené informace a stanoviska k zajištění vánočních trhů a podporuje partnerství při realizaci této akce 

se Spolkem přátel muzea Českého ráje a Kulturním centrem Turnov, s.r.o. a nebude předkládat tuto 

problematiku opět na jednání zastupitelstva města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

 

24. Turnovské památky a cestovní ruch - Návrh na vyřazení majetku 
 

Rozprava:       Uvedený majetek je již nefunkční – viz posudky, byl ukraden či mechanicky poškozen a 

není možné ho již opravit.   

 

usnesení RM č. 120/2015 

RM schvaluje  

vyřazení uvedeného majetku:  

i. č. 126 -  Televizor barevný JVC AV28 – Bošee  

i. č. 178 – Scanner HP Scannec HP Scan – jet35006 

i. č. 188 – Židle kancelářská Bravo 08 

i. č. 197 – Fotoaparát dig. Nikon Cooolprix 3500 

i. č. 261 – Počítač AC Allegro 1000 

i. č. 282 – Květník dřevěný 

i. č. 283 – Květník dřevěný 

i. č. 312 – DVD Panasonic 
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i. č. 98015441 – Oboustranný plakátový stojan A1 

i. č. 2200040 – Žebřík výsuvný 

i. č. 313 – Informační panel před bránou 

i. č. 255 – Schránka na klíče 

i. č. 449 – Mobilní telefon Vodafone 

i. č. 19 – Plynová bomba 

i. č. 80011 – Zvonek Turnov 

i. č. 10056 – Ještědský hřbet – mapa Eurokart 

i. č. 10158 – Přívěsek zvířátka 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

25. Turnovské památky a cestovní ruch - Hospodářská činnost a DPH příspěvkové 

organizace 
 

Rozprava:       Spojením odboru cestovního ruchu a Hradu Valdštejn p. o. došlo i ke spojení hospodářské 

činnosti. Od letošního roku dochází ke změně v legislativě státu, kdy do základu pro výpočet DPH se 

nově započítává i příjem z dlouhodobého pronájmu (v rámci organizace se jedná o pronájem občerstvení). 

Předpoklad, že finanční prostředky z hospodářské činnosti se budou moci použít pro hlavní činnost, není 

možný bez odvodu daní. Proto je RM předložen návrh na převedení některých činností přímo na město. 

 

usnesení RM č. 121/2015 

RM souhlasí  

aby hospodářské činnosti – pronájem občerstvení, parkoviště a pořádání svatebních obřadů na 

památkových objektech, které jsou svěřeny p. o. Turnovské památky a cestovní ruch byly příjmem Města 

Turnov. Vzniklé náklady s činností budou řešeny příspěvkem zřizovatele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 

 

26. Turnovské památky a cestovní ruch - Vstupné do památkového objektu hrad 

Valdštejn a organizace prohlídek 
 

Rozprava:       Po seznámení se s provozem památkového objektu a po konzultaci s Národním 

památkovým ústavem (NPÚ) a Ministerstvem kultury bylo navrženo, aby se po interiérech hradu 

provádělo ve skupinách s průvodcem a volná prohlídka byla pouze v areálu hradu a sklepeních. 

Zavedení prohlídek s průvodcem je doporučováno NPU i vzhledem k ochraně inventáře objektu. 

Na základě statistiky, která byla na objektu zpracovávána během roku 2014, byla upravena otevírací doba. 

 

usnesení RM č. 122/2015 

RM schvaluje  

a bere na vědomí ceny vstupného, otevírací dobu a organizaci prohlídek do památkového objektu hrad 

Valdštejn. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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27. Rekonstrukce veřejného osvětlení Kadeřavec, smlouva o právu provést stavbu 
 

Rozprava:       Město bude v rámci stavby ČEZu "Turnov, Kadeřavec-cp.1 - kabel NN" přikládat kabel 

veřejného osvětlení na Kadeřavci. Část nového vedení pro veřejné osvětlení,  společně s kabelem ČEZu, 

je vedena v pozemcích soukromých vlastníků parc.č. 380/4, 380/5 a 380/2, vše k.ú. Mašov u Turnova. K 

jednání se stavebním úřadem je třeba s vlastníky pozemků uzavřít smlouvu o právu provést stavbu. 

Smlouva bude uzavírána s manželi Veberovými, Kadeřavec 2. 

 

usnesení RM č. 123/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s manželi Veberovými, Kadeřavec 2 pro vedení trasy kabelu  a 

umístění sloupů veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 380/4, 380/5 a 380/2, vše k.ú. Mašov u Turnova 

v rámci stavby "Turnov, Kadeřavec-cp.1 . kabel NN". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

28. Zadláždění dvora Muzea Českého ráje v Turnově - dlažební kostky (dar) 
 

Rozprava:       V rámci dlouhodobé spolupráce mezi Městem Turnov a Muzeem Českého ráje, 

diskutujeme s paní ředitelkou muzea úpravu dvora v blízkosti historického objektu Bažant. Jedná se o 

prostor, kde bylo o vánočních trzích postaveno pódium a kam byl minulý rok zaústěn průchod 

Františkánskou zahradou. Dvůr je ve vlastnictví Libereckého kraje a muzeum ho používá k parkování. 

V této chvíli je zpevněn štěrkem. Celková plocha dvora k dláždění je 500m2. V této chvíli je dohoda 

koncipována takto: město daruje dlažební kostky a muzeum provede dlaždičské práce, vč.projektové 

přípravy. 

 

K dispozici máme na městské skládce materiálu kostky 8/10, 1t je cca 5m2, kostky nové stojí 2500Kč/t, 

kostky staré (náš případ) stojí cca 1300,-Kč/t. 

- v případě celého dvora se jedná o 500m2 = 100t = 130 tis.Kč 

- v případě pouze chodníku se jedná o 112 m2 = 23t=29,9 tis.Kč 

Kromě kostek můžeme nabídnout čedičové odseky, zbytky obrubníků a kostky 14/16cm. 

 

Proč zvažovat materiální dar: 

- muzeum zaplatí dlaždičské práce a zemní práce (cca 250 tis.Kč) 

- navážeme na průchod Františkánskou zahradou a tento vnitroblok bude pro návštěvníky ještě 

atraktivnější (je to jeden z nových vstupů do parku) 

- muzeum se snažilo vyjít v minulosti vstříc  (začlenění pozemků do úprav parku, zbourání původních 

garáží (přišli o nájem cca 50 tis.Kč/ročně) 

- muzeum je organizátorem největší městské slavnosti Staročeských trhů, aktivně se podílí na vánočních 

trzích, Kamenu a šperku a mnoha dalších kulturních a vzdělávacích  pořadech 

- je ochotno snížit počat parkovacích míst, aby byl umožněn bezproblémový průchod (průjezd kočárkem) 

- muzeum tolerovalo naši stavbu průchodu Františkánskou zahradou bez jakýchkoli výhrad 

 

usnesení RM č. 124/2015 

RM projednalo  

záměr daru rámcově 100t žulových dlažebních kostek 8/10, části polámaných žulových obrubníků z 

vlastnictví Města Turnova Muzeu Českého ráje v Turnově, které budou použity na vydláždění dvora 

p.č.533, 532, vše k.ú. Turnov. RM doporučuje ZM tento dar schválit. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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29. Žádost o podporu - Šachový klub ZIKUDA TURNOV 
 

Rozprava:       ŠK ZIKUDA TURNOV byl šachovým svazem pověřen k uspořádání závěrečného finále 

extraligy v šachu družstev 2014/2015. Toto finále se bude konat ve dnech 27.3. – 29.3.2015 v prostorách 

KC Střelnice za účasti více jak 100 nejlepších šachistů z ČR i z dalších evropských zemí.  Tato akce by 

měla sloužit nejen propagaci šachu v Turnově a Libereckém kraji, ale také prezentaci Turnova a Českého 

ráje. RM přislíbila podporu vedení města Turnova i pomoc se zajištěním propagačních materiálů. 

 
 

usnesení RM č. 125/2015 

RM bere na vědomí  

informace o zajištění a průběhu finále extraligy šachu 2014/2015 v Turnově. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 

 

 

  
V Turnově dne 16. března 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta                místostarostka 


