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Zápis z  7 jednání rady města Turnov 

ze dne 23.4.2015 
 

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, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 

František Zikuda 

 

Omluveni: Karel Jiránek 

Nepřítomni: --- 

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

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

Rozprava:       Dle pravidel pro přidělování ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací 

zřizovaných Městem Turnov na základě splněných kritérií byl předložen ke schválení návrh výše ročních 

odměn. Dále byla diskutována nová směrnice pro odměňování včetně specifických kritérií a úkolů. 

Proběhla rovněž diskuze o pozici ředitele Knihovny Antonína Marka. 

 
 

usnesení RM č. 180/2015 

RM schvaluje  

výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov za rok 2014 dle předloženého 

návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 181/2015 

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

schvaluje mimořádnou odměnu za rok 2014 pro pana Mgr. Davida Peška dle návrhu. Odměna bude 

vyplacena z rozpočtu města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 182/2015 

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

schvaluje mimořádnou odměnu za rok 2014 pro pana Libora Preislera dle návrhu. Odměna bude 

vyplacena z prostředků organizace. 
 

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

usnesení RM č. 183/2015 

RM bere na vědomí  

informace o hodnocení ředitele Knihovny Antonína Marka a ve smyslu § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích v platném znění, odvolává pana Mgr. Hanuše Karpíška z pozice ředitele Městské knihovny A. 

Marka Turnov, se sídlem: Jeronýmova 517, Turnov, IČO: 00498858 k 31. 8. 2015. 
 

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

usnesení RM č. 184/2015 

RM vyhlašuje  

výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Městské knihovny A. Marka, IČ: 0498858, s nástupem od 

1.9.2015 a pověřuje Mgr. Petru Houškovou jeho realizací. 
 

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

2. Vyřazení majetku příspěvkových organizací 
 

Rozprava:       Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 

1.12.2013  předkládáme tyto žádosti: 

Ředitel Základní školy Turnov, 28. října 18, okres Semily, dává na vědomí vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku (do 4.000,-- Kč). Majetek je zastaralý, oprava neekonomická (nefunkční 

baterie) – viz příloha č. 1. 

Ředitel Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily, dává na vědomí vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku (do 4.000 Kč) a zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku (nad 4.000,-- Kč). Majetek je zastaralý, oprava neekonomická. 

Ředitel Základní umělecké školy Turnov, náměstí Českého ráje 5, dává na vědomí vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku (do 4.000,-- Kč) Majetek je zastaralý, oprava neekonomická. 

 
 

usnesení RM č. 185/2015 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 4.000,-- Kč) Základní školy Turnov, 28. října 

18, okres Semily - mobilní telefon, pořizovací cena (PC) 2.399,-- Kč, rok pořízení 2005 a mobilní telefon, 

PC 1.690,- Kč, rok pořízení 2007. 
 

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

usnesení RM č. 186/2015 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 4.000,-- Kč) Základní školy Turnov, Skálova 

600, okres Semily: 

•Repro G 640, PC 732,-- Kč, rok pořízení 1999 

•Dávkovač mycí pěny – 2 ks, PC 1.499,40 Kč/ks, rok pořízení 2006 

•RMG+CD Philips, PC 2.850,-- Kč, rok pořízení 2007 
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•Kůň artus, PC 3.730,-- Kč, rok pořízení 1995 

•Kůň tělocv., PC 1.490,80 Kč, rok pořízení 1995 

•Diaprojektor Reflecta, PC 3.950,-- Kč, rok pořízení 1996 

•LCD Monitor, PC 3.000,-- Kč, rok pořízení 2009 

•Monitor 17 Acer, PC 3.587,50 Kč, rok pořízení 2009 

•Stůl učitel., PC 3.320,10 Kč, rok pořízení 2004 

•Stůl učitel. hn., PC 3.714,90 Kč, rok pořízení 1996 

•Stůl hn. S 06 – 15 ks, PC 1.988,60/ks, rok pořízení 1996 

•DVD Panasonic, PC 1.610,-- Kč, rok pořízení 2008 

 •Počítač včetně příslušenství – 9 ks, PC 1.500,-- Kč/ks, rok pořízení 2009 

•Compaq d530+příslušenství, PC 1.500,-- Kč, rok pořízení 2009 

•Magnetofon Philips, PC 1.589,-- Kč, rok pořízení1999 

•Stůl žák., PC 2.356,-- Kč, rok pořízení 2004 

 •Telefon+fax, PC 3.426,-- Kč, rok pořízení 2007 

•Vysavač Bravo, PC 1.210,-- Kč, rok pořízení 2007 

•RMG Philips, PC 2.153,-- Kč, rok pořízení 2000 

•RMG Philips, PC 2.350,-- Kč, rok pořízení 2006 

•Servír. Vozík, PC 3.432,50 Kč, rok pořízení 1995 

 •Křeslo Papilon – 2 ks, PC 2.240,-- Kč/ks, rok pořízení 2006 

•Compaq D530 – 2 ks, PC 1.500,-- Kč/ks, rok pořízení 2009 

•Psací stroj Consul, PC 2.370,-- Kč, rok pořízení 1995 

•MGN AQ 5150, PC 1.590,-- Kč, rok pořízení 1996 

•Psací stůl, PC 1.490,-- Kč, rok pořízení 1995 

•Minivarhany – 2 ks, PC 3.450,-- Kč/ks, rok pořízení 1995 

•Mgn Philips, PC 2.190,-- Kč, rok pořízení 1996 

•Mgn Philips – 2 ks, PC 1.590,-- Kč/ks, rok pořízení 1996 

•Tiskárna HP, PC 2.140,-- Kč, rok pořízení 1998 

 •Mgn Philips, PC 3.790,-- Kč, rok pořízení 2003 

•Žák. sklopná lavice, PC 3.300,-- Kč, rok pořízení 2007 

•Úklid. vozík, PC 2.874,-- Kč, rok pořízení 2014 

a zároveň schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (nad 4.000,-- Kč): 

•Tabule křídlová, PC 17.515,05 Kč, rok pořízení 2004 

•PC AC Office, PC 18.921,-- Kč, rok pořízení 2005 

•Video NV SD 435, PC 8.451,-- Kč, rok pořízení 1999 

•TV Panasonic, PC 9.695,-- Kč, rok pořízení 2005 

•Video JVC, PC 6.260,-- Kč, rok pořízení 2005 

•Projekční plátno, PC 6.340,30 Kč, rok pořízení 2006 

•TV Toshiba, PC 12.950,-- Kč, rok pořízení 1996 

•Kamera Sony, PC 18.990,-- Kč, rok pořízení 1997 

•Kalkulačka škol., PC 4.216,-- Kč, rok pořízení 1995 

•Tiskárna Star 212, PC 9.979,60, rok pořízení 1999 

•Cisco 4 router, PC 4.357,-- Kč, rok pořízení 2010 

•Port Router, PC 4.000,-- Kč, rok pořízení 2012 

•Barev. Tv Daiwo, PC 9.990,-- Kč, rok pořízení 1995 

•Tiskárna HP 6P, PC 16.836,-- Kč, rok pořízení 2000 

•Vysavač Eco systém, PC 14.800,-- Kč, rok pořízení 2006 

•Kopírka Minolta Bizhub, PC 27.060,50 Kč, rok pořízení 2007 
 

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

usnesení RM č. 187/2015 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 4.000,-- Kč) Základní umělecké školy Turnov, 

náměstí Českého ráje 5: 
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•Psací stůl jednostranný, PC 450,-- Kč, rok pořízení 1995 

•Knihovna prosklená, PC 500,-- Kč, rok pořízení 1995 

•Adaptér ke klávesám Vevenc O 12V, PC 590,-- Kč, rok pořízení 2013 

•Adaptér Roland ACB-230, PC 1.980,-- Kč, rok pořízení 2010 

•Skříň pro HN – 3 ks, PC 1.600,--Kč/ks, rok pořízení 1994 

•Židle přírodní béžová – 4 ks, PC 1.400,-- Kč/ks, rok pořízení 1997 

 •Židle Brenda šedá, PC 1.500,-- Kč, rok pořízení 1997 

•Housle 1, PC 1.742,4, rok pořízení 2006 

•Housle 1 - 2 ks, PC 2.400,-- Kč/ks, rok pořízení 2006 

•Housle 1, PC 1.742,4 Kč, rok pořízení 2006 
 

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

 

3. Čerpání rezervních fondů PO 
 

Rozprava:        - žádost ředitelky Mateřské školy Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily o čerpání 

rezervního fondu do výše 8 tis. Kč na nákup nerezového pekáče s poklicí. Škola vaří pro děti v mateřské 

škole a pro Základní školu Turnov-Mašov, celkem pro 149 strávníků. 

 

- žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, okres Semily o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 116 tis. Kč na nákup: 

a) nových kuchyňských linek do tří oddělení MŠ v celkové výši 68 tis. Kč. Stávající linky byly 

pořízeny v roce 1984 a jsou značně poškozené a pro současné využití nevyhovující, 

b) molitanových matrací na plastová lehátka do výše 41 tis. Kč. Dle požadavku Krajské 

hygienické stanice dochází při používání stávajících lehátek k porušení vyhlášky 

(nedostatečná pevná opora zad dětí), 

c) servírovacích stolků do 2 oddělení do výše 7 tis. Kč. Stávající servírovací stolky jsou 

zastaralé a rozbité.  

 

- žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily o:  

a) převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního na 

výměnu oken v šatnách, která jsou v současné době v havarijním stavu 

b) částku 100 tis. Kč na výměnu oken v šatnách odvede organizace jako nařízený odvod 

zřizovateli z investičního fondu. 

c) čerpání rezervního fondu organizace do výše 260 tis. Kč na: 

- nákup nábytku do školní jídelny v Alešově ulici (90 tis. Kč) – současný nábytek je 

v havarijním stavu. Na nákup nábytku (drobný hmotný majetek – stoly a židle) bylo 

vyhlášeno výběrové řízení, jehož výsledek bude znám 30. 4. 2015. 

 - na zavedení možnosti výběru druhého jídla v Alešově ulici (80 tis. Kč) – tato možnost je 

v současné době na základních školách již standardem.  

 - na vyrobení repliky bočních dveří se zachováním historického vzhledu (90 tis. Kč) – 

současné dveře jsou v havarijním stavu.  

 
 

usnesení RM č. 188/2015 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres 

Semily do výše 8 tis. Kč na nákup nerezového pekáče s poklicí do školní jídelny, dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0]  
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usnesení RM č. 189/2015 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily do celkové 

výše 116 tis. Kč na nákup nových kuchyňských linek do tří oddělení MŠ (do výše 68 tis. Kč), 

molitanových matrací na lehátka pro děti (do výše 41 tis. Kč) a servírovacích stolků do 2 oddělení (do 

výše 7 tis. Kč). 
 

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

usnesení RM č. 190/2015 

RM schvaluje  

převod finančních prostředků příspěvkové organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 

ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního na výměnu oken v šatnách a zároveň 

nařizuje odvod zřizovateli ve výši 100 tis. Kč z investičního fondu organizace. 
 

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

usnesení RM č. 191/2015 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily, do 

výše 90 tis. Kč na nákup nábytku do školní jídelny v Alešově ulici, dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 192/2015 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily, do 

výše 80 tis. Kč na zavedení možnosti výběru druhého jídla ve školní jídelně v Alešově ulici, dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 193/2015 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily, do 

výše 90 tis. Kč na vyrobení repliky historických dveří v bočním vchodu základní školy ve Skálově ulici, 

dle návrhu. 
 

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

 

4. Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti u gymnázia - schválení 

vybraného zhotovitele 
 

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

zhotovitele akce. Rozpočet byl 1,77 mil. Kč včetně DPH, zadávací dokumentaci obdrželo celkem 17 

firem, nabídku odevzdalo 14 firem. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) 

jako nejvhodnější nabídku fy StavoSport s.r.o., Přehradní 233, Fryšták za nabídkovou cenu 1 082 018,- 

Kč vč. DPH. Realizace by měla probíhat v červenci a srpnu 2015. 
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usnesení RM č. 194/2015 

RM schvaluje  

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

Přehradní 233, Fryšták na realizaci stavby „Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti u 

gymnázia“ za cenu 1 082 018,- 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] 
  

5. Schválení kácení stromů rostoucích mimo les 
 

Rozprava:        

katastrální území Turnov pozemek p.č. 3877/1 před urnovým hájem na Hruštici 

lípa malolistá obvod kmene  273 cm. 

komise souhlasí  s kácením 

 

katastrální území Turnov pozemek p.č. 623/1 park u letního kina 

1x borovice černá obvod kmene 222cm - suchý 

komise souhlasí  s kácením 

 

katastrální území Turnov pozemek p.č.2808 Metelkovy sady 

7x douglaska tisolistá obvod kmene148cm, 131cm, 112 cm, 135cm, 124cm, 150 cm, 93 cm, - suché 

stromy 

1x cypřišek hrachonosný obvod kmene 99 cm - suchý 

4x modřín opadavý obvod kmene kmene140cm, 190cm, 107 cm, 206 cm,  - suché stromy 

komise souhlasí  s kácením 
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katastrální území Turnov pozemek p.č.2801 park 

1x buk lesní obvod kmene 330 cm - napadený houbou 

komise doporučuje strom ponechat, upozornit na riziko pádu stromu 

 

katastrální území Turnov pozemek p.č.2801 park 

1x modřín opadavý obvod kmene 149 cm  - silně vykloněný 

komise souhlasí s kácením 

 

katastrální území Turnov pozemek p.č.3352/3 u kotelny Výšinka 

1x topol obvod kmene 89 cm 

komise souhlasí s kácením 

 

katastrální území Turnov pozemek p.č.668 ostrůvek Husova x Skálova 

návrh dopravní komise pro zlepšení rozhledových poměrů 

1x jedle španělská obvod kmene 135 cm 

komise nesouhlasí s kácením ani s ořezem spodních větví 

 
 

usnesení RM č. 195/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les: 

katastrální území Turnov pozemek p.č. 3877/1 před urnovým hájem na Hruštici 

lípa malolistá obvod kmene 273 cm. 

 

katastrální území Turnov pozemek p.č. 623/1 park u letního kina 

1x borovice černá obvod kmene 222cm  

 

katastrální území Turnov pozemek p.č.2808 Metelkovy sady 

7x douglaska tisolistá obvod kmene148cm, 131cm, 112 cm, 135cm, 124cm, 150 cm, 93 cm, -  

1x cypřišek hrachonosný obvod kmene 99 cm  

4x modřín opadavý obvod kmene kmene140cm, 190cm, 107 cm, 206 cm,  - suché stromy 

 

katastrální území Turnov pozemek p.č.2801 park 

1x buk lesní obvod kmene 330 cm  

 

katastrální území Turnov pozemek p.č.2801 park 

1x modřín opadavý obvod kmene 149 cm  - silně vykloněný 

 

 katastrální území Turnov pozemek p.č.3352/3 u kotelny Výšinka 

1x topol obvod kmene 89 cm 
 

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

usnesení RM č. 196/2015 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení stromu rostoucího mimo les 

katastrální území Turnov pozemek p.č. 668 ostrůvek Husova a Skálova ulice- jedle španělská  

RM požaduje ořez tohoto stromu tak, aby umožňoval rozhled pro řidiče. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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6. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti, Optotrasa sídl.J.Patočky, Turnov, 

PAMICO 
 

Rozprava:       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 – sídl. Jana 

Patočky, Turnov. Celková výměra rozsahu věcného břemene je vymezena geometrickým plánem č.3971-

93/2014 a činí 520 bm. 

Na dotčené pozemky žádá PAMICO CZECH s.r.o. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti v souladu s ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

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

CZECH s.r.o. ze dne 22.11.2007 ( odst. 3. Specifikace závazků Města ve vztahu k budování optické 

datové sítě) se pro tento případ jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 1,- Kč + DPH za zřízení 

věcného břemene-služebnosti, spočívajícího v právu umístit, provozovat a užívat optický kabel, který je 

umístěný na předmětných pozemcích ve vlastnictví Města Turnov ve prospěch spol. PAMICO CZECH 

s.r.o. 
 

usnesení RM č. 197/2015 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parcel.č. 2600/21, 2600/22, 2600/23, 2600/171, 2633/1, 

2634/1, 2638, 2646/1 vše v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 520 bm dotčených 

stavbou Optotrasa – sídl. Jana Patočky, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s.r.o. za jednorázovou 

úhradu ve výši v 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 (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

7. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti, Optotrasa-28.října, Turnov, 

PAMICO 
 

Rozprava:       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. 

28.října, Turnov.  Na dotčené pozemky žádá PAMICO CZECH s.r.o. uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti v souladu s ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností 

PAMICO CZECH s.r.o. ze dne 22. 11. 2007 ( odst. 3. Specifikace závazků Města ve vztahu k budování 

optické datové sítě) se pro tento případ jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 1,- Kč + DPH za 

zřízení věcného břemene-služebnosti, spočívajícího v právu umístit, provozovat a užívat optický kabel, 

který je umístěný na předmětných pozemcích ve vlastnictví Města Turnov ve prospěch spol. PAMICO 

CZECH s.r.o. 
 

usnesení RM č. 198/2015 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parcel.č. 54, 1311/13, 1311/14, 1311/15, 1311/45, 1435, 

1467, 1476/6, 1494, 1495, 3878/1 vše v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 1105 bm 

dotčených stavbou Optotrasa – ul. 28.října, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s.r.o. za jednorázovou 

úhradu ve výši v 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 (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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8. Smlouva o uzavření budoucí sml.o VBč.IV-12-4013247/VB/1,SM Turnov, 

Vl.Krajiny, kNN 
 

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

stavbu: č. IV-12-4013247/VB/1. Projektované zemní kabelové vedení se nachází na pozemcích vedených 

převážně jako orná půda vše v majetku Města Turnov, K.ú. Turnov.  Z důvodu nového požadavku pro 

připojení 11 RD bude provedena výstavba zemního kabelového vedení NN typu AYKY 3x240+120 ze 

stávajících rozpojovacích skříní č. R28 a R263 do prostoru výstavby nových RD.  

Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši cca 198.400,- Kč + DPH za umístění 

kabelového vedení. 
 

usnesení RM č. 199/2015 

RM schvaluje  

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

a následně 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 pozemek parcel.č. 1007/41, 1007/3, 1007/4, 2822/3, 1005/6, 1004/24, 1004/23, 

1004/13, 1004/12, 2874/2  k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 493,6 bm dotčeného 

stavbou „SM, Turnov, Vladimíra Krajiny-11RD- kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 

úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

9. Pronájem v čp.2047 Žižkova, Turnov 
 

Rozprava:       Paní xxxxxxxxxxxxxx má pronájem nebytových prostor o výměře 34,71 m2 v objektu 

penzionu v Žižkově ulici čp. 2047 na poskytování nestátní ambulantní rehabilitační péče. Paní 

xxxxxxxxxxx požádala o úpravu nájemní smlouvy z fyzické osoby na právnickou společnost - 

Rehabilitační ambulance Turnov s.r.o. od 1. 5. 2015. 
 

usnesení RM č. 200/2015 

RM bere na vědomí  

úpravu nájemní smlouvy z fyzické osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxx na společnost: Rehabilitační ambulance  

Turnov, s.r.o. formou dodatku ke smlouvě od 1. 5. 2015. 
 

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

10. Kompostárna bioodpadu - Město Turnov, dodatečné stavební práce, JŘBÚ 
 

Rozprava:       Bod byl stažen z programu jednání. 

 

11. Parkování pro osobní automobily na pozemku p.č 1939/1, 1939/2, 1939/3, k.ú. 

Turnov – Poliklinika Nádražní 
 

Rozprava:       V rámci rekonstrukce bývalého objektu Sněžka na objekt polikliniky nás oslovil pan 

Beran ze společnosti Aries Data, zda a za jakých podmínek by město souhlasilo s parkováním 

zaměstnanců a klientů Polikliniky Nádražní na pozemcích města, které jsou situovány v nádvorním traktu 

u Kubistického domu. Celý záměr byl 2x projednáván v komisi pro rozvoj města. Proběhlo několik 

jednání mezi starostou se zástupci společnosti Aries Data. 

 

 

 
 



10  Zápis Rady Města Turnov 23. 4. 2015 

RM projednala  

záměr parkování pro osobní automobily na pozemku p.č. 1939/1, 1939/2, 1939/3, k.ú. Turnov pro objekt 

Poliklinika Nádražní. Pro další jednání považuje za základní dva principy: 

-zpevnění dvora bude provedena recyklátem s obrubami z pásoviny na náklady Polikliniky Nádražní 

-Poliklinika Nádražní bude platit za každé parkovací místo 9000,-Kč/rok 
 

 

12. Prodej restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí 
 

Rozprava:       Na základě nového odsouhlasení zastupitelstva města byl opětovně vyhlášen záměr 

prodeje nemovitostí na Šetřilovsku v Turnově -  za minimální cenu ve výši 3.500.000 Kč. Vyhlášení 

záměru prodeje uvedených nemovitostí na Šetřilovsku proběhlo prostřednictvím místního tisku, na 

webových stránkách Města Turnova a realitních serverech (Sreality.cz, reality.cz). Konečný termín pro 

podání nabídky na odkoupení byl stanoven na den 14.4.2015. 

Během vyhlášeného období se nám ozývaly pouze realitní kanceláře. Dne 13.4.2015 byla na město 

doručena jedna písemná nabídka společnosti EDIZON EU s.r.o., Praha, nabízí kupní cenu ve výši 

2.300.000 Kč. 
 

usnesení RM č. 201/2015 

RM bere na vědomí  

informaci o vyhlášeném záměru prodeje nemovitostí na Šetřilovsku v Turnově a jeho průběhu a souhlasí s 

pokračováním v nabídce prodeje za stávajících schválených podmínek ZM dne 26.2.2015, usnesení ZM č. 

33/2015 do 15. června 2015. 
 

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

 

13. Převod smluvního vztahu na stavbu domku výběrčího do majetku Města 

Turnova 
 

Rozprava:       V souladu s usnesením RM č. 551/2014 bylo v měsíci listopadu 2014 vypsáno výběrové 

řízení na dodavatele domku pro výběrčího na parkovišti pod Valdštejnem. Usnesením RM č. 662/2014 

byla vybrána firma TEST, spol. s r.o. ze Stružince u Lomnice nad Popelkou. Nabídková cena byla 

398 456,38 Kč bez DPH. Zároveň byla ředitelka Turnovských památek a cestovního ruchu, p.o. ing. 

Gruberová pověřena podpisem smlouvy o dílo s termínem dokončení stavby do 30.5.2015. Z hlediska 

daňového a účetnického se v současné době jeví jako výhodnější varianta, aby tento domek vlastnilo 

Město Turnov a parkoviště provozovaly Turnovské památky a cestovní ruch, p.o. 

 
 

usnesení RM č. 202/2015 

RM schvaluje  

převod smluvního vztahu na výstavbu domku pro výběrčího na parkovišti pod Valdštejnem na Město 

Turnov a pověřuje starostu Ing. Tomáše Hockeho a ředitelku Turnovských památek a cestovního ruchu, 

p.o. Ing. Elišku Gruberovou podepsáním Dohody o převodu investorství s firmou TEST, spol. s r.o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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14. Změny členů komisí rady města 
 

Rozprava:       Obrátili se na nás někteří předsedové komisí, s žádostí o doplnění či výměnu členů svých 

komisí.  
 

usnesení RM č. 203/2015 

RM odvolává  

pana Ing. Pavla Paickrta z dopravní komise. 
 

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

usnesení RM č. 204/2015 

RM odvolává  

paní PhDr. Hanu Maierovou z komise pro občanské záležitosti. 
 

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

usnesení RM č. 205/2015 

RM odvolává  

paní Kristýnu Světlíkovou z komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci. 
 

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

usnesení RM č. 206/2015 

RM jmenuje  

paní Janu Adamovou za člena kulturní komise. 
 

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

usnesení RM č. 207/2015 

RM jmenuje  

paní Ing. Elišku Gruberovou, pana Ing. Jiřího Lukeše a paní PhDr. Vladimíru Jakouběovou za členy 

komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci. 
 

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

usnesení RM č. 208/2015 

RM jmenuje  

paní Mgr. Renatu Šulcovou za členku komise pro výchovu a vzdělávání. 
 

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

usnesení RM č. 209/2015 

RM jmenuje  

pana Ing. Lumíra Šuberta za člena sportovní komise. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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15. Taneční kurzy pro náctileté – KCT Střelnice 
 

Rozprava:       Dne 13. 4. 2015 proběhlo jednání se zástupci taneční školy Ilma o možnosti spolupráce 

s taneční školou při realizací tanečních pro náctileté v roce 2016. Jednání se účastnily – Mgr. David 

Pešek, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, za Taneční a pohybovou školu Ilma (Tapš Ilma ) -  

Mgr. Ilona Šulcová, Marián Šulc, Vojtěch Kořínek.  

Ze strany města vyjádřen zájem o spolupráci s Tapš Ilma na této akci. Při realizaci preferujeme, aby celý 

kurz (lekce, prodloužená, věneček) probíhal na Střelnici. Nabízíme zázemí KCT včetně zajištění 

občerstvení a cateringu při akcích dle potřeb taneční školy.  

Ze strany paní Šulcové jsme byli upozorněni, že současné prostory tanečního sálu nejsou optimální pro 

celý kurz tanečních a není vhodná úprava pro druhou prodlouženou a věneček  - potřebnost elevace 

(rodiče nemají dostatečný výhled na své děti, nemohou je fotit, natáčet od druhé řady stolů). Na běžné 

lekce tuto potřebu nemá. Nabízí tedy, že dvě akce z kurzu může zajistit v KD Pěnčíně.  
 

usnesení RM č. 210/2015 

RM bere na vědomí  

informace o průběhu jednání s Taneční a pohybovou školou Ilma při zajištění tanečních kurzů pro 

náctileté v roce 2016 a doporučuje pokračovat v jednáních s uvedenou taneční školou. 
 

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

usnesení RM č. 211/2015 

RM souhlasí  

s cenou za pronájem velkého sálu Kulturního centra Střelnice ve výši 1000,-Kč/hodinu vč. DPH pro 

zajištění tanečních kurzů pro náctileté v roce 2016 s Taneční a pohybovou školou Ilma za předpokladu 

konání celého kurzu (lekce, prodloužená, věneček) na Střelnici. 
 

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

 

V Turnově dne 29. dubna 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta                místostarostka  

 


