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Zápis z  6 jednání rady města Turnov 

ze dne 8.4.2015 
 

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, Mgr. Jana Svobodová, František 

Zikuda 

 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová       

Nepřítomni: --- 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Jarmila Lásková Soldátová, Michal Rezler 

 

1. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov, průběžná zpráva o stavbě 
 

Rozprava:       Ve 13. týdnu budou zahájeny práce na montáži prefabrikovaných dílů zimního stadionu. 

Během měsíce února došlo také k demolici poslední budovy bývalých jatek. Současně v polovině února 

začaly práce na samotných přípojkách vody a plynu pro areál. K dnešnímu dni je již položeno a zasypáno 

více jak 250 m těchto budovaných sítí. V měsíci březnu začaly práce na dešťové kanalizaci. V současné 

době je již položeno více jak 40 m. V průběhu výstavby se postupně řeší jednotlivé problémy, které 

souvisí se stavbou. Z těchto jednání vzešly změnové listy, které obsahují změny v úpravě podloží, úpravu 

skladby ledové plochy. Tyto práce jsou vícepracemi. Dalším změnovým listem je pilotové zakládání a 

změna materiálu kanalizačních trubek. Jedná se o méně práce. 

 

První uzlový bod harmonogramu stavby byl stanoven ve smlouvě o dílo na 8. 4. 2015. Harmonogram 

prací je plněn a objem prací, které mají být dokončeny do termínu uzlového bodu, bude splněn. 

Souběžně se stavebními pracemi probíhají i úkoly spojené s budoucím provozováním areálu. Jedná se 

především o nastavení vztahů mezi Městskou sportovní Turnov, s.r.o., Bruslařským a hokejovým klubem 

a městem, cenová politika vstupného a reklam, ale i personální zajištění celého areálu. 

 
 

usnesení RM č. 126/2015 

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

bere na vědomí informace o průběhu výstavby "Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada 

Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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2. Schválení kácení stromů rostoucích mimo les 
 

Rozprava:       katastrální území Mašov u Turnova pozemek p.č. 1313/1 a p.č. 1256  

náletové dřeviny o výměře větší než 40 m2 a bříza obvod kmene 157 cm. 

komise nesouhlasí s výřezem a kácením 

 

katastrální území Mašov u Turnova pozemek p.č. 181/1  

probírka smrků z důvodu zasahování větví do el. vedení a možné vyvrácení smrků vlivem větru. 

komise nesouhlasí 

  

katastrální území Turnov pozemek p.č. 2600/171 

topol obvod kmene 108 cm 

uschlý strom 

komise se nevyjádřila 

 
 

usnesení RM č. 127/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku p.č. 1313/1 a 1256 v 

katastrálním území Mašov u Turnova (náletová dřeviny a bříza). 
 

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

usnesení RM č. 128/2015 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení probírky smrků rostoucích mimo les na pozemku p.č. 181/1 v k.ú. Mašov u 

Turnova. 
 

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

usnesení RM č. 129/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1ks topolu rostoucího mimo les na pozemku p.p.č 2600/171 v k.ú. 

Turnov. 
 

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

3. Ukončení nájmu dohodou v čp. 466 Skálova 
 

Rozprava:       V objektu čp. 466 ve Skálově ulici v Turnově má xxxxxxxxxxxxx v pronájmu místnost č. 

413 ve 4. nadzemním podlaží o výměře 16 m2.  Tento prostor využívá pro kosmetické poradenství. 

xxxxxxxxxxx požádala o ukončení pronájmu dohodou ke dni 30.4.2015. 

 
 

usnesení RM č. 130/2015 

RM schvaluje  

ukončení nájmu místnosti č. 413 v objektu čp. 466 Skálova ul., Turnov dohodou ke dni 30.4.2015 pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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4. Prodej pozemků p.č.66 a část pozemku p.č.150/13 v k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava:       Město Turnov řešilo v letech 2008 – 2009 prodej pozemku p.č.66 a části pozemku 

p.č.150/13 v k.ú. Malý Rohozec s xxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx jsou vlastníci sousedního pozemku 

p.č. 67 a užívali výše uvedené pozemky jako zahradu, tedy mají je zaploceny jako celek.  Oplocenou 

zahradu prý užívali  v domnění, že  je součástí chalupy na pozemku p.č.16 v k.ú. Malý Rohozec, kterou 

koupili. Dle nového územního plánu Turnova, vydaného zastupitelstvem města dne 26.6.2014 usnesením 

č.299/2014 je funkční využití daného území bydlení venkovské (BV). Na základě vyjádření odboru 

rozvoje města nelze umístit  stavbu rodinného domu na pozemku p.č.66 a části pozemku p.č.150/13 

vzhledem k závazným podmínkám funkčního využití a prostorového uspořádání území – pozemek musí 

mít min. 600m2. Odbor správy majetku zadal zpracování nového znaleckého posudku, který zohlednil 

výše uvedené skutečnosti.  Cena obvyklá pozemků p.č.66 a části pozemku p.č.150/13  k.ú. Malý Rohozec 

byla stanovena ve výši 175.000,- Kč  (cca 314,- Kč/m2).  

Odbor správy majetku přímo osloví vlastníky sousedních nemovitostí. 

 
 

usnesení RM č. 131/2015 

RM ruší  

usnesení RM č.180/2014 ze dne 5.5.2014. 
 

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

usnesení RM č. 132/2015 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.66 o výměře 187 m2 a části pozemku p.č.150/13  o výměře 370 

m2 v  k.ú. Malý Rohozec jako celku za minimální cenu  175.000,- Kč  (cca 314,- Kč/m2) . 
 

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

 

5. Prodej pozemků v ul. 28. října u čp. 1329, 1330, Turnov 
 

Rozprava:       Problematika se týká pozemků parc.č. 1258/7 a 1258/8, k.ú. Turnov. Uvedené pozemky 

tvoří zázemí u domů čp. 1329 a 1330, ul. 28 října, Turnov,  jsou zaplocené, vlastníci bytových domů je 

užívají na základě nájemního vztahu, starají se o jejich údržbu. Dům čp. 1329 Turnov se zastavěným 

pozemkem parc.č. 1258/2 zast. pl. o výměře 229 m2, k.ú. Turnov je ve vlastnictví bytového družstva 

Turnov 1329 a dům čp, 1330 Turnov se zastavěným pozemkem parc.č. 1258/3 zast.pl. o výměře 228 m2, 

k.ú. Turnov  je ve vlastnictví majitelů bytových jednotek v tomto domě.   

Pro předmětné pozemky je současně platným Územním plánem Turnov stanoveno funkční využití 

"bydlení smíšené (BS)", dle kterého by bylo možné předmětné pozemky zastavět i rodinnými domy, při 

dodržení minimální výměry stavebního pozemku 600 m2, koeficientu zastavění max. 0,8, koeficientu 

zeleně min. 0,2. Dle vyjádření vlastníků obou domů mají zájem si pozemky užívané jako zahrady u domů 

čp. 1329 a 1330 odkoupit za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. Cena obvyklá stanovena 

znaleckým posudkem činí 500 Kč/m2, tj. celkem 1.340.000 Kč.  

Odbor správy majetku přímo osloví vlastníky sousedních nemovitostí s cenou vzešlou s diskuze RM, 

tj.1000,-Kč/m2. 
 

usnesení RM č. 133/2015 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej pozemků parc.č. 1258/7 o výměře 1434 m2 a parc.č. 1258/8 o výměře 1246 m2, k.ú. 

Turnov do vlastnictví majitelům bytových domů čp. 1329 a 1330 Turnov, ul. 28 října za kupní cenu ve 

výši 1000 Kč/m2 (celkem 2 680 000 Kč), která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/2/1] 
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6. Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu plynovodních přípojek 
 

Rozprava:       Společnost RWE GasNet, s.r.o. se na nás obrátila s požadavkem o uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene na již provedené plynovodní přípojky k jednotlivým rodinným domům v 

pozemcích ve vlastnictví Města Turnov:  

- k domu čp. 2229 ul. Zborovská, Turnov v pozemcích parc.č. 2915/13 a 3876/1 

- k domu čp. 656 ul. U Tří svatých, Turnov v pozemku parc.č. 1659/1 

- k domu čp. 2176 ul. Brigádnická, Turnov v pozemcích parc.č. 2599/1, 2600/171 

- k domu čp. 174 Malý Rohozec v pozemku parc.č. 439/1 

- k rozestavěné budově bez čísla popisného, ul. Pod Zelenou cestou, na pozemcích parc.č. 1196/3, 

1159/11 a 1160/1 

Pro zavkladování věcných břemen do katastru nemovitostí žádá RWE GasNet, s.r.o. na jednotlivé 

plynovodní přípojky o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu s § 59 zákona č. 458/2000 

Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 (občanský 

zákoník) na jednotlivé dotčené pozemky ve vlastnictví Města Turnov. Pro tyto jednotlivé případy se jedná 

o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 400 Kč/bm + DPH. 
 

usnesení RM č. 134/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/200 Sb. (energetický zákon) a 

zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) na pozemcích parc.č. 2915/13 a 3876/1, k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou plynovodní přípojky č. 157345 pro dům čp. 2229, ul. 

Zborovská, Turnov v délce 6 bm ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 2.400 

Kč + DPH. 
 

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

usnesení RM č. 135/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/200 Sb. (energetický zákon) a 

zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) na pozemku parc.č. 1659/1,  k.ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov dotčeného stavbou plynovodní přípojky č. 157514 k domu čp. 656, U Tří svatých, Turnov v délce 

8 bm ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 3.200 Kč + DPH. 
 

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

usnesení RM č. 136/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/200 Sb. (energetický zákon) a 

zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) na pozemcích parc.č. 2599/1 a 2600/171, k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou plynovodní přípojky č. 162402 pro dům čp. 2176, ul. 

Brigádnická, Turnov v délce 20 bm ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 

8.000 Kč + DPH. 
 

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

usnesení RM č. 137/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/200 Sb. (energetický zákon) a 

zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) na pozemku parc.č. 439/1, k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 

Města Turnov dotčeného stavbou plynovodní přípojky č. 157806 pro dům čp. 174 Malý Rohozec v délce 

4 bm ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 1.600 Kč + DPH. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 138/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/200 Sb. (energetický zákon) a 

zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) na pozemcích parc.č. 1196/3, 1159/11 a 1160/1, k.ú. Turnov 

ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou plynovodní přípojky č. 164980 pro rozestavěnou budovu 

bez čp., ul. Zborovská, Turnov v délce 7 bm ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve 

výši 2.800 Kč + DPH. 
 

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

  

7. Výpůjčka části pozemku p.č.477/5 k.ú.Turnov - KnihoBudka 
 

Rozprava:       Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. má zájem umístit na náměstí Českého 

ráje před budovou obchodního domu PRIOR vedle telefonní budky KnihoBudku. 

Z tohoto důvodu požádali Město Turnov o výpůjčku pozemku. Jedná se o část pozemku p.č. 477/5 v k.ú. 

Turnov o výměře 1 m2 na dobu určitou dvou let. 

 
 

usnesení RM č. 139/2015 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p.č.477/5 v k.ú. Turnov o výměře 1 m2 pro Junák – český skaut, středisko Štika 

Turnov, z.s., středisko Štika Turnov na dobu určitou jednoho roku s možným prodloužením. 
 

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

 

8. Výpůjčka pozemku p.č.p.č.2781/14 k.ú.Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov v r. 2014 vykoupilo pozemek p.č. 2781/14 v k.ú. Turnov. Jedná se o 

pozemek V Lukách o výměře 7 842 m2, trvalý travní porost. O výpůjčku tohoto pozemku požádali dva 

žadatelé:  

- xxxxxxxxxxxx na dobu určitou do 31. 12. 2015 za údržbu pozemku s navrženým závazkem bezplatného 

vytýčení včetně geometrického plánu. 

- xxxxxxxxxxxx na dobu určitou do 31. 12. 2016 za účelem sekání trávy a úklidu. xxxxxxxxxxx má již 

ostatní pozemky města V Lukách a další pozemky města v Dolánkách ve výpůjčce na sekání trávy od r. 

2008 do 31. 12. 2016 a obhospodařuje v této lokalitě i ostatní soukromé pozemky. Na doporučení OŽP a 

OSM schválila RM 11.2.2015 vyhlášení výpůjčky pozemku 2781/14 v k.ú. Turnov pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou do 31. 12. 2016. Následně xxxxxxxxxxx doplnil svoji žádost o další 

skutečnosti a na základě toho byla vyhlášena výpůjčka pozemku bez adresného uživatele. 

25. března xxxxxxxxxx osobně oznámil, že od záměru výpůjčky odstupuje. 

 
 

usnesení RM č. 140/2015 

RM schvaluje  

výpůjčku pozemku p.č.2781/14 v k.ú. Turnov pro xxxxxxxxxxxxx do 31.12.2016 
 

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

  

 

 
 

 



6  Zápis Rady Města Turnov 8. 4. 2015 

9. Pronájem pozemku pod garáží v ul.5.května, Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov odkoupilo v roce 2005 p.č. 1290, 1291 v k.ú. Turnov přiléhající k ulici 5. 

května od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako příp. rezervu pro řešení sociálních potřeb obyvatel. Na těchto 

pozemcích jsou umístěny dočasné stavby - převážně plechové garáže, pro které jsou pronajímány městem 

jednotlivé pozemky. V případě změny majitele garáže je nutné uzavřít i novou smlouvu na nájem 

pozemku. Jednotliví nájemci skládají na účet města kauci 5.000,- Kč jako jistinu pro případné odstranění 

stavby z pozemku při ukončení nájemního vztahu. xxxxxxxxxxxxxxxx má s městem uzavřenou nájemní 

smlouvu na část pozemků p.p.č 1290, 1291 pod garáží č. 30 v ul. 5. května o výměře 16 m2. Tuto smlouvu 

vypovídá a žádá o uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxx, který od něho odkoupil garáž na výše 

uvedeném pozemku.  

Odbor správy majetku prověří, zda nám majitelé garáží nevyzdívají postupně jednotlivé objekty. 
 
 

usnesení RM č. 141/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy s xxxxxxxxxxxx na  pronájem částí pozemků p.č. 1290 a 1291 v k.ú. Turnov o výměře 

16 m2 pod garáží za cenu 100,- Kč/m2/rok  za stejných podmínek jako s ostatními nájemci. 
 

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

  

10. Pronájem části pozemku p.č.1660/77 k.ú. Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov je vlastníkem pozemku p.č. 1660/77,  k.ú. Turnov. Jedná se o pozemek 

pod domy čp. 1923, 1924 a 1925 v Rubínové ulici, které jsou v majetku Stavebního bytového družstva 

Turnov. Zastavěná plocha pozemku je 715 m2. SBD Turnov má od města pozemky pod domy ve 

výpůjčce, ale pouze pro bytové účely, ne pro podnikání. 

Část nebytových prostor v domě o výměře 36,2 m2 užívá xxxxxxxxxxxxxxxxx k podnikání (masérské 

služby, solárium). Na pronájem části zastavěného pozemku dle podílu na společných částech domu 

(362/20850) byla mezi městem a xxxxxxxxxx uzavřena smlouva za cenu 50,- Kč/m2/rok (sazba pronájmu 

pozemku pro podnikatelské účely) na dobu pěti let. Platnost stávající smlouvy končí 30.4.2015.  

xxxxxxxxxxx žádá o prodloužení této smlouvy na dobu 5-ti let. 
 
 

usnesení RM č. 142/2015 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 1660/77 v k.ú. Turnov, o velikosti 12, 41 m2 pod domem čp.1923  pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za cenu  50,- Kč/m2/rok na dobu 5-ti let. 
 

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

 

11. Pronájem objektu čp.24 Kadeřavec - kiosek u hradu Valdštejn 
 

Rozprava:       Na základě usnesení RM byl odborem správy majetku vyhlášen 23.3.2015 pronájem 

nebytových prostor  v objektu čp.24,  Kadeřavec - kiosku u hradu Valdštejn pro stávajícího nájemce 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva je připravena za stávající podmínek nájmu, tedy na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní  lhůtou za cenu pronájmu 201 000,- Kč/rok, od 9.4.2015 
 
 

usnesení RM č. 143/2015 

RM schvaluje  

pronájem nebytových prostor  v objektu čp. 24, Kadeřavec - kiosku u hradu Valdštejn pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za stávající podmínek nájmu od 9.4.2015. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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12. Pacht pozemků p.č.865/14 a 865/15 k.ú.Mašov od Lesů ČR, s.p. 
 

Rozprava:       Na základě usnesení RM bude mezi Městem Turnov a Lesy České republiky, s.p. 

uzavřena smlouva o pachtu  pozemků p.č.865/14 a 865/15 v k.ú. Mašov u Turnova na část parkoviště . 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 9.4.2015 do 31.3.2020. Smlouva je připravena za obdobných 

podmínek, nájemné je stanoveno za 11,- Kč/m2/rok, tedy při výměře 1061 m2 se jedná o částku 11 671,- 

Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 9.4.2015 do 31.3.2020  

 
 

usnesení RM č. 144/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o pachtu pozemků p.č.865/14 a 865/15 v k.ú. Mašov u Turnova od Lesů České 

republiky, s.p.  na dobu určitou od 9.4.2015 do 31.3.2020 dle návrhu. 
 

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

 

13. Výsledek VŘ na dodavatele stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení Vazovec" 
 

Rozprava:       V návaznosti na pokládku kabelů společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vypsal odbor správy 

majetku výběrové řízen na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Vazoveckém údolí. 

Výzva k podání nabídky byla zaslána 5-ti uchazečům datovou schránkou a dále byla zveřejněna na 

stránkách Města Turnov. Rozpočtovaná cena projektu byla 2,5 mil. Kč. Byly podány čtyři nabídky.  

 

Pořadí nabídek dle vypsaného kritéria –nejnižší cena: 

1)  ELIPROM, s.r.o., Liberec, nabídková cena 1.487.695,-Kč vč. DPH 

2)  ELEKTOVASURY, s.r.o., Přelouč, nabídková cena 1.871.724,80Kč vč. DPH 

3)  RAISA, s.r.o., Kolín, nabídková cena 2.094.119,-Kč vč. DPH 

4)  KOLLERT ELEKTRO, s.r.o., Liberec, nabídková cena 2.110.050,-Kč vč. DPH 

 
 

usnesení RM č. 145/2015 

RM schvaluje  

jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení Vazovec" firmu 

Eliprom, s.r.o. Liberec za nabídkovou cenu 1 487 695 vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem. 
 

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

 

14. Výsledek VŘ na dodavatele stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení Malý 

Rohozec" 
 

Rozprava:       V návaznosti na pokládku kabelů společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vypsal odbor správy 

majetku výběrové řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení na Malém Rohozci. Výzva k podání nabídky 

byla zaslána 5-ti uchazečům datovou schránkou a dále byla zveřejněna na stránkách Města Turnov. 

Rozpočtovaná cena projektu byla 710 tis. Kč. Byly podány tři nabídky. Jedna společnost odstoupila. 

 

Pořadí nabídek dle vypsaného kritéria –nejnižší cena: 

1)  ELMOS, s.r.o., Liberec, nabídková cena 532.585,-Kč vč. DPH 

2)  KOLLERT ELEKTRO, s.r.o., Liberec, nabídková cena 604.516,-Kč vč. DPH 

3)  RAISA, s.r.o., Kolín, odstoupila zVŘ 
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usnesení RM č. 146/2015 

RM schvaluje  

jako vítěze výběrového řízení stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení Malý Rohozec, 2.část"  firmu 

Elmos Liberec, s.r.o. za nabídkovou cenu 532 585 vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s 

vybraným uchazečem. 
 

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

 

15. Stavební úpravy v ZŠ Alešova - 2. etapa, schválení vybraného zhotovitele 
 

Rozprava:       Z rozhodnutí RM (č.32/2015) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov 

výběrové řízení na zhotovitele akce. Výzva k podání nabídky byla zaslána 15-ti uchazečům a byla 

zveřejněna na stránkách Města Turnov. Rozpočtovaná cena projektu byla 3,5 mil.Kč. Bylo podáno sedm 

nabídek. 

 

 
 
 

usnesení RM č. 147/2015 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče firmu Instav s.r.o., Pod 

Skalkou 7, Jablonec nad Nisou na realizaci stavby „Stavební úpravy v ZŠ Alešova – 2. etapa“ za cenu 2 

779 916,- Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

 

16. MŠ Zborovská - rekonstrukce sociálek 2, schválení vybraného zhotovitele 
 

Rozprava:       Z rozhodnutí RM (č. 34/2015) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov 

výběrové řízení na zhotovitele akce. Z důvodu finanční náročnosti rekonstrukce sociálek byla celá akce 

rozdělena na dvě části. Loni byla provedena rekonstrukce v první polovině a v letošním roce bylo vypsáno 

výběrové řízení na rekonstrukci sociálního zařízení ve druhé polovině. Výzva k podání nabídky byla 

zaslána 16-ti uchazečům byla zveřejněna na stránkách Města Turnov. Rozpočtovaná cena projektu byla 

3,1 mil.Kč.  Bylo podáno deset nabídek. 
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usnesení RM č. 148/2015 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče firmy Liebsher&Pohl, spol. 

s r.o., Oblouková 252, Stráž nad Nisou na realizaci stavby „MŠ Zborovská – rekonstrukce sociálek 2“ za 

cenu 2 026 391,- Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

 

17. Hrad Valdštejn, III. skalní blok - obnova zdiva a schodiště u Nového paláce, 

zajištění a konzervace prostor bývalé konírny, schválení vybraného zhotovitele 
 

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

zhotovitele akce. Výzva k podání nabídky byla zaslána 10-ti uchazečům a byla zveřejněna na stránkách 

Města Turnov. Rozpočtovaná cena projektu byla 1,4 mil. Kč. Bylo podáno šest nabídek. 
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usnesení RM č. 149/2015 

RM schvaluje  

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

Kopeckého 186, Liberec, na realizaci stavby „Hrad Valdštejn, III. skalní blok – obnova zdiva a schodiště 

u Nového paláce, zajištění a konzervace prostor bývalé konírny“ za cenu 939 938,90 Kč včetně DPH a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

 

18. Struktura sítě sociálních služeb v Turnově 
 

Rozprava:       Krajský úřad Libereckého kraje provádí analýzu poskytovaných sociálních služeb a 

požaduje informace od jednotlivých obcí k současné síti poskytovaných služeb a dále údaje o plánování 

rozvoje na r. 2016. Tyto informace budou sloužit jako podklad ke stanovení struktury sítě sociálních 

služeb v celém Libereckém kraji a budou mít následně návaznost na financování těchto služeb. Sociální a 

bytová komise RM projednala na svém zasedání dne 25.3.2015 materiál zpracovaný odborem sociálních 

věcí (struktura sítě sociálních služeb a plán na r. 2016), navrhla doplnění a takto doplněný materiál 

doporučuje k projednání a schválení RM.   

 
 

usnesení RM č. 150/2015 

RM schvaluje  

Strukturu sítě sociálních služeb obce a plánovaný rozvoj jednotlivých druhů sociálních služeb v území. 
 

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

 

19. Finanční záležitosti – podmínky pro veřejnou zakázku – úvěr 40 mil. Kč 
 

Rozprava:       Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 26.2.2015 usnesením č. 32/2015 

schválilo přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 40 mil. Kč. 
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 40.000.000,- Kč na 

financování investičních akcí v roce 2015 a 2016. 

Způsob čerpání: na základě předložených faktur městem na investiční akce v letech 2015 a 2016. 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 4.065.000,- Kč. Jedná se o zjednodušeného podlimitního řízení. 

 

Zadavatel požaduje: 

a) rezervaci finančních prostředků z nečerpaného úvěru bez poplatku. 

b) případné nedočerpání úvěru bez poplatku a sankce. 

c) předčasné splacení úvěru bez poplatku a sankce. 

d) uchazeč bude svou nabídkou vázán do 30. 6. 2015. 

e) zajištění: bez zajištění 

 
Zadluženost města k 31.3. 2015 činí 100 614 128,60 Kč (přehled viz níže uvedená tabulka)  

splátky jistin stávajících úvěrů od dubna do prosince 2015 činí 17.629.452 Kč 
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Název úvěru a výše přijat splatnost 
úroková 

sazba 
měsíční 
jistina roční jistina 

nesplacená výše 
úvěru k 31.03.2015 

ČS ve výši 60 mil. Kč       
účet 149540419/0800     = 
kapitálové výdaje v roce 

2006 -2007 

29.9.2006 31.8.2016 12M+0% 577 000 6 924 000 8 777 528,60 

ČMZRB ve výši 60 mil. Kč 
účet 5564600100/4300    = 

komunikace, KCT, VHS 
22.10.2007 29.10.2017 2,50% 566 038 6 792 456 17 547 150,00 

KB ve výši 60 mil. Kč  účet 
35-0804921577/0100    = 

investiční akce 2013 - 
2014 čerpán 

1.10.2013 31.12.2024 1,57% 500 000 6 000 000 58 500 000,00 

ČMZRB ve výši 30 mil. Kč  
účet 5564610106/4300    = 

VHS Čistá Jizera 
3.6.2009 31.5.2019 2,50% 315 790 3 789 480 15 789 450,00 

CELKEM 
    

  1 958 828 23 505 936 100 614 128,60 

 
 

usnesení RM č. 151/2015 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení a zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku „Dlouhodobý úvěr 

města Turnov ve výši 40 mil. Kč“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení. 
 

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

usnesení RM č. 152/2015 

RM jmenuje  

hodnotící komisi pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky 

na služby zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Dlouhodobý úvěr města Turnov ve 

výši 40 mil. Kč“ ve složení: 1) Ing. Tomáš Hocke, 2) RNDr. Josef Uchytil, DiS. 3) Ing. Jaroslav Knížek, 

4) Ing. Michal Kříž, 5) Bc. Jana Chodaničová, náhradníci 1) Ing. Miroslav Šmiraus, 2) Ing. Lubomír 

Šubert, 3) p. Jiří Kubíček, 4) Ing. Václav Hájek, 5) pí. Jana Kopečná. 
 

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

 

20. Schválení darovacích smluv - v souvislosti s převodem zřizovatelských 

kompetencí ZŠ Zborovská 519, Turnov 
 

Rozprava:       V souvislosti s převodem zřizovatelských kompetencí Základní školy, Turnov, Zborovská 

519, příspěvková organizace, je nutné schválit tyto darovací smlouvy: 

 

 1) Darovací smlouva - věcný dar ve výši  3.000.304,44 Kč 

 2) Darovací smlouva - finanční dar ve výši 2.007.020,-- Kč 

 
 

usnesení RM č. 153/2015 

RM schvaluje  

darovací smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 a 

Městem Turnovem, se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22  - darovací smlouvu o poskytnutí 

finančního daru ve výši 2.007.020,- Kč a darovací smlouvu o poskytnutí věcného daru ve výši 

3.000.304,44 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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21. Jmenování do funkce ředitele MŠ Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 
 

Rozprava:       V souvislosti s rezignací na funkci ředitelky Mateřské školy Turnov, J. Palacha 1931, okr. 

Semily – Svatavy Dékányové a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisí, dle zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ustanovení § 166 odst. 2, a dle zák. č. 563/2004., o 

pedagogických pracovnících, v platném znění, ustanovení § 5, odst. 1, proběhlo dne 31. 3. 2015 konkursní 

řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace: Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres 

Semily. Na výše uvedenou funkci se přihlásilo celkem 8 uchazeček, přičemž jedna uchazečka se ze 

zdravotních důvodů konkursu nezúčastnila. Hlasováním komise usoudila, že všechny uchazečky jsou 

vhodné pro výkon funkce ředitelky a sestavila dle hlasování členů komise pořadí uchazečů vhodných pro 

výkon činnosti ředitelky. 
 
 

usnesení RM č. 154/2015 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Mateřské školy Turnov, J. Palacha 1931, okres 

Semily, paní Bc. Musílkovou Danu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

účinností od 1. 8. 2015 na období šesti let. 
 

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

 

22. Výroční zpráva Technických služeb Turnov s. r. o. za rok 2014 
 

Rozprava:       Program valné hromady: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy a zapisovatele 

3. Výroční zpráva za rok 2014 

4. Audit společnosti za rok 2014 

5. Rozdělení zisku společnosti za rok 2014 

6. Zpráva o ovládané a ovládající osobě za rok 2014 

7. Schválení vyhlášení výběrového řízení na nákup užitkového automobilu. 

8. Schválení vyhlášení výběrového řízení na nákup velkoobjemového kontejneru 

s hydraulickou rukou. 

9. Schválení vyhlášení výběrového řízení na nákup automobilu na svoz odpadů 

10. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 

 

Informace k výběrovým řízením: 

 a) Nákup užitkového vozidla 

Jedná se o malé užitkové vozidlo s nosičem kontejnerů na přepravu odpadů a stavebních materiálů. 

Předpokládaná cena je Kč 1 200 000,- bez DPH (dle výsledku výběrového řízení) Termín realizace 

nákupu srpen 2015. Vozidlo nahradí stávající vozidlo Multicar M25, které bude odprodáno.  

 

 b) Nákup velkoobjemového kontejneru s hydraulickou rukou 

Jedná se o výměnnou nástavbu na stávající vozidlo, která bude sloužit k vyvážení separovaných odpadů – 

zvonů se sklem a dalších stavebních materiálů. Předpokládaná cena do Kč 900.000,- bez DPH (dle 

výsledku výběrového řízení). Termín realizace nákupu podzim 2015. 

 

c) Nákup svozového vozidla na odpady 

Jedná se nákup nového vozidla na svoz komunálních a separovaných odpadů s lisovací nástavbou o 

objemu 19 M3. Nové vozidlo nahradí stávající vozidlo, které je již značně poruchové a vyžaduje velké 

náklady na údržbu. Předpokládaná cena je Kč 3.900.000,- (dle výběrového řízení). Předpokládaný termín 

nákupu je březen 2016, ale vzhledem k dodacím lhůtám vyhlásíme výběrové řízení v 2. polovině roku 

2015, abychom vybrali dodavatele a uzavřeli smlouvu ještě letos. 
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Veškeré nákupy budou hrazeny z prostředků společnosti. 

 
 

usnesení RM č. 155/2015 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

volí předsedu valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. Mgr. Janu Svobodovou a 

zapisovatelem valné hromady Ing. Tomáše Hockeho. 
 

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

usnesení RM č. 156/2015 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 

2014. 
 

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

usnesení RM č. 157/2015 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje rozdělení zisku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2014 dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 158/2015 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2014. 
 

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

usnesení RM č. 159/2015 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2014. 
 

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

usnesení RM č. 160/2015 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup užitkového vozidla. 
 

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

usnesení RM č. 161/2015 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje vyhlášení výběrových řízení na nákup velkoobjemového kontejneru s hydraulickou rukou. 
 

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

usnesení RM č. 162/2015 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup automobilu na svoz odpadů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 163/2015 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení veřejných zakázek ve složení: p. Fukárek, p. Jiránek, p. 

Hořák, Mgr. Svobodová, pí. Těhníková. Náhradníci Bc. Báča, p. Ciler, Ing. Hocke, p. Zikuda, p. Vele. 
 

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

 

23. Provoz zimního stadionu - podpora BHK 

Rozprava:        

 

 
 

usnesení RM č. 164/2015 

RM bere na vědomí  

informaci o navrhovaných cenách ledu na Zimním stadionu v Maškově zahradě. Přiklání se k nižším 

hodinovým sazbám pro dětské kolektivy z Turnova a turnovského ORP. Pro ostatní dospělé, pak stejné 

sazby. Sazby projedná místostarostka Mgr. Jana Svobodová s dozorčí radou společnosti Městská 

sportovní Turnov, s.r.o. a materiál opětovně předloží do rady města. 
 

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

 

 

 

 

Návrh ceníku vstupného, ledu a ploch pro reklamy   

      

      

Ceník ledu a vstupného Turnov Jablonec Jičín Lomnice Mladá Boleslav 

Vstupné dospělí 30 40 30 30 30 

Vstupné děti, studenti, 60+ a doprovod 20 20 * 20 15 

Led 60 minut 16:00-22:00 1 700 1 200 1 600 1 800 2 100 

Led 60 minut 22:00 - 16:00 mimo škol 1 000 1 200 (22-8) 1 000 (22-8) 1 600 (22-8) * 

Školy v čase 7:00 - 15:00, skupina 400 zdarma 250 600 * 

* - není uvedeno. Veškeré ceny jsou konečné včetně DPH. Součástí ceny nájmu ledu je jedna šatna. 

      

Ceník plochy pro reklamy Turnov Hořovice Kroměříž Tachov  

Mantinely lépe viditelná část (bm) 4500 5 000 10 000 5 000  

Mantinely hůře viditelná část (bm) 2500 * * *  

Ledová plocha (m2) 5000 7 000  20 000  

Velké panely vždy celý cca. 5x2m 30 000 * * *  

* - není uvedeno.      

      

      

    Jindřich Kořínek 
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24. KCT - schválení výroční zprávy 
 

Rozprava:       Program valné hromady: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy a zapisovatele 

3. Výroční zpráva za rok 2014 

4. Zpráva z prověrky účetnictví společnosti za rok 2014 

5. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 

6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 

7. Vypsání výběrového řízení a jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro akci „KCT 

- elevace velký sál, vstup do zákulisí, paraván terasa“ 

8. Závěr 

 
 

usnesení RM č. 165/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

volí předsedu valné hromady společnosti Kulturního centra Turnov, s.r.o. Mgr. Petru Houškovou a 

zapisovatelem valné hromady Ing. Tomáše Hockeho. 
 

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

usnesení RM č. 166/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje Výroční zprávu společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2014. Valná hromada 

zároveň schvaluje závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 
 

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

usnesení RM č. 167/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí Záznam z prověrky účetnictví společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 
 

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

usnesení RM č. 168/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 3 725 517,16 Kč). 
 

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

usnesení RM č. 169/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014. 
 

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

 

25. KCT - schválení výběrového řízení na elevaci 
 

Rozprava:       Bod byl stažen po diskuzi z jednání RM. 
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26. Farmářské trhy 
 

Rozprava:       Možné dvě varianty organizace trhů: 

1 – vlastními silami 

- nutno zakoupit: 6 – 8 ks stánku, 1 v hodnotě cca 6.000,- Kč, tj. 36.000 - 48.000,- Kč, tyto stánky 

bychom využili i na jiné akce – vánoční trhy, kamenářské dny, rozsvícení vánočního stromu, atd. 

- možno využít šikovného pracovníka z Úřadu práce 

 

2 - pomocí společnosti zabývající se tímto prodejem 

- např. společnost Polabské farmářské trhy - http://www.polabskefarmarsketrhy.cz/ 

- není nutné kupovat stánky, řešit organizaci, mají kontakty na zavedené prodejce (nikoliv 

překupníky) 

- Polabské farmářské trhy jsou provozovány v souladu se zásadami Kodexu farmářských trhů 

vydaným Ministerstvem zemědělství v roce 2011 a s nařízením Státní veterinární správy ČR a 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce 

- zajišťují trhy v Nymburce, Poděbradech a Čelákovicích, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a 

v Brandýse nad Labem 

- možná středa nebo sobota 

 
 

usnesení RM č. 170/2015 

RM ukládá  

Mgr. Janě Svobodové zajistit farmářské trhy na náměstí Českého ráje v Turnově tak, že naváže jednání s 

vhodnou společností zabývající se organizováním farmářských trhů. Trhy budou probíhat na náměstí 

Českého ráje jednou týdně vždy ve stejný den. 
 

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

 

27. Středisko pro volný čas - projekty 
 

Rozprava:       V rámci rozpravy se diskutovalo o připravené projektové dokumentaci na akci „ Táborová 

základna Krčkovice“. Diskutovalo se o budoucích provozních nákladech, možnosti dotačních příležitostí, 

malé čistírně odpadních vod, majetkových vztazích s okolními vlastníky nemovitostí. 

V druhé části se věnovala nákupu hmotného investičního prostředku skákacího hradu – nákladům, 

využitelnosti jak v roce 2014, tak plánované v roce 2015. 

 
 

usnesení RM č. 171/2015 

RM projednala  

informace o projektu Táborová základna Krčkovice. RM se ztotožňuje s řešením splaškových vod pomocí 

malé čistírny odpadních vod. RM pověřuje Mgr. Ing. Tomáše Zakouřila jednáním o odkupu pozemku p.č. 

1430/2 k.ú. Hrubá Skála s xxxxxxxxxxxxxxx. Následně opětovně předloží tento materiál na RM. 
 

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

usnesení RM č. 172/2015 

RM schvaluje  

sponzorský dar ve výši 30 000 Kč od firmy Mikula Turnov, s.r.o. pro příspěvkovou organizaci Středisko 

volného času - Žlutá ponorka Turnov na nákup skákacího hradu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 173/2015 

RM schvaluje  

nákup hmotného investičního majetku - skákací hrad do výše 60 000Kč pro příspěvkovou organizaci 

Středisko volného času Turnov. Dodavatel bude vybrán na základě poptávkového řízení. 
 

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

 

28. Hodnocení ředitelů PO a jednatelů spol. s r.o. 
 

Rozprava:       Bod byl vzhledem k časové náročnosti přesunut na další jednání RM. 
 

 

29. Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu: Přeložka STL plynovodní 

přípojka pro Výtopnu Žižkova, Turnov, č. stavby 8800081705 
 

Rozprava:       Mezi Městskou teplárenskou Turnov, s.r.o. a společností RWE GasNet, s.r.o. proběhla 

jednání ohledně přemístění plynoměrny pro kotelnu v ul. Žižkova, Turnov.  Stávající odběrné plynové 

měření je nyní umístěno v objektu na pozemku parc.č. 855/5, k.ú. Turnov, který byl v r. 2014 prodán 

společně s dalšími nemovitostmi bývalé kotelny do vlastnictví spol. MN-AUTOHIT s.r.o. Tento objekt 

plynoměrny bude odstraněn.  Nové obchodní měření dodávky plynu bude přemístěno do nového 

plynového sloupku umístěném na pozemku parc.č. 855/1, k.ú. Turnov, vedle vrat oploceného areálu spol. 

MN-AUTOHIT s.r.o.   

 

V souvislosti s touto úpravou dojde k dotčení pozemku parc.č. 855/1, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov, předpokládaná trasa přeložky je cca 5 bm.  

Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. 

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena takto: za umístění nového plyn sloupku 1.000 Kč 

a za vedení ve služebném pozemku 400 Kč za každý započatý běžný metr, tj. celkem cca 3.000 Kč (1.000 

Kč + cca 5 x 400 Kč/bm) + DPH.  

 
 

usnesení RM č. 174/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně 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. 855/1, k.ú. Turnov v délce cca 5 bm ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400 Kč/bm +DPH a 1.000 Kč za umístění sloupku + DPH. 
 

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

 

30. Meziobecní spolupráce 
 

Rozprava:       Cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí, a to 

především v oblastech jejich samostatné působnosti, jelikož jde o základní veřejné služby pro občany 

měst a obcí. Více informací: http://www.obcesobe.cz/ Smlouva na realizaci projektu uzavřena s Městem 

Turnov na časový úsek 11/2013 – 5/2014. 

 

Realizované výstupy projektu:  

Strategie území správního obvodu ORP Turnov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, 

sociálních služeb, odpadového hospodářství a doprava - vypracované analytické a návrhové části se 

stanovenými cíli a indikátory na území ORP Turnov.  

V rámci tématu prohlubování meziobecní spolupráce byl zajištěn průzkum potenciálního zájmu obcí o 

poskytnutí vybraných služeb s názvem „Administrativní podpora malých obcí.“ 
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Vypracována Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Turnov.  

V rámci institucionalizace meziobecní spolupráce jsou, na základě připravených podkladů právním 

oddělením SMO, diskutovány revize stávající stanov dobrovolných svazků obcí působících na území ORP 

Turnov - Český ráj, Tábor, Podkozákovsko a Jizera. Jsou zpracovány podklady v souladu s platnou 

legislativou na založení nového dobrovolného svazku obcí pro případnou realizaci projektů vyplývajících 

ze Strategie území. 

 

Motivující starostové podporují prodloužení projektu z důvodu hlubšího zaměření na problematiku řešení 

odpadového hospodářství. K tomuto tématu se přiklonila většina obcí ORP Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 175/2015 

RM schvaluje  

záměr prodloužení realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce do září 2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3]  

 

31. VHS - informace o investičních akcích na rok 2015 
 

Rozprava:       Bod byl vzhledem k časové náročnosti přesunut na další jednání RM. 
 

 

32. Provozní řád parkoviště pod Valdštejnem 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku předkládá návrh provozního řádu parkoviště pod hradem Valdštejn. 

Jednotlivé poplatky za parkování jsou převzaté ze stávajícího sazebníku. Provozovatelem parkoviště bude 

Město Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 176/2015 

RM schvaluje  

provozní řád parkoviště pod hradem Valdštejn dle předloženého návrhu. 
 

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

 

33. Oprava povrchu komunikace ul. Lesní 
 

Rozprava:       Společnost ČEZ Distribuce, a.s. měla již v tomto měsíci začít s rekonstrukcí sítě NN ulic 

Zahradní, Lesní a U Lip. Společně s novými kabely ČEZ bude Město Turnov pokládat nové veřejné 

osvětlení (dodavatel schválen RM 26.2.2015. usnesení č. 78/2015). 

Na odbor správy majetku obrátila firma Liška, s.r.o., Přelouč, která má předmětnou stavbu realizovat, s 

požadavkem zmírnění podmínky provedení nového povrchu komunikací a chodníků v celé šířce. 

Argumentuje tím, že tato položka v tomto rozsahu nebyla ve výkazu výměr a tudíž ji dodavatel stavby 

nemohl investorovi nacenit. Ve výkazu byla pouze úprava rýhy. Podmínka opravy v celé šíři byla Městem 

Turnov vydána v roce 2010, již v projektové přípravě a je tedy chybou projektanta, že tuto položku 

nezahrnul do výkazu výměr. Firma Liška, s.r.o., požaduje změnu vyjádření v tom smyslu, že by po 

dokončení stavby byly upraveny pouze rýhy. 

Pokud je nové vedení NN navrženo v chodnících, tak tam hraničně vychází úprava celého povrchu (část 

ČEZ, část město), ale největší problém je v ulici Lesní. Tam nejsou chodníky a vedení je navrženo v 

komunikaci, která byla po rekonstrukci plynárenského zařízení kompletně nově vyasfaltována před 2 

roky. Firma Liška, s.r.o., sděluje, že pokud se vyjádření Města Turnov ohledně oprav celé šířce nezmění, 

bude nucena od realizace stavby odstoupit. 
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usnesení RM č. 177/2015 

RM neschvaluje  

změnu vyjádření Města Turnov k opravě povrchů po rekonstrukci kabelu NN v ulicích Zahradní, Lesní a 

U Lip. Nadále požadujeme opravu povrchů v celé šířce dotčené komunikace a chodníků. 
 

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

 

34. Schválení kácení stromů rostoucích mimo les 
 

Rozprava:       Pozemek parc. č. 623/1, k.ú. Turnov (realizace cesty, která propojí prostor u 

Kamenářského domu s parkem) 

3 ks smrku (1x 70cm, 1x99cm, 1x114cm) 

komise souhlasí s pokácením 3ks smrků  

 
 

usnesení RM č. 178/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2ks smrků rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 623/1,k.ú. Turnov 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  

 

35. Smlouva o právu provést stavbu pro projekt "Pojďme za vodou" 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku obdržel žádost Vodohospodářského sdružení Turnov ohledně 

uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro projekt "Pojďme za vodou". Projekt řeší naučnou stezku pro 

žáky základních škol. Stezka je plánovaná jako výlet s osmi zastaveními na místech, kde je možné vidět 

část zařízení nebo činnost Vodohospodářského sdružení Turnov. Na "zastávkách" budou instalovány 

informační tabule. Konstrukce tabulí je pozinkovaná, jeden vyšší konec stojky je opatřen modrým 

nátěrem. Design byl schválen architektem města.  

 
 

usnesení RM č. 179/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov pro projekt "Pojďme 

za vodou" na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov p.č. 2926/4 k.ú. Turnov, p.č. 763/21, 767/1 k.ú. 

Daliměřice a p.č. 462, k.ú. Bukovina u Turnova, za podmínky, že naučnou stezku bude Vodohospodářské 

sdružení Turnov průběžně udržovat. 
 

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

  
 

V Turnově dne 15. dubna 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       Starosta               místostarostka 


