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Zápis z 10. jednání rady města Turnov 

ze dne 13.5.2015 
 

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 

 

Nepřítomni: František Zikuda       

 

Omluveni: František Zikuda 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Jan Macoun, Ing. Milan Hejduk, Jiří Mikula 

 

RM na začátku svého jednání rozhodla o přesunu termínu první červencové rady z 15. července 

na 8. července 2015. 
 

1. Knihovna Antonína Marka - zhodnocení činnosti Informačního centra mládeže 
 

Rozprava:       V roce 2012 byl RM schválen záměr zřízení informačního centra mládeže při Městské 

knihovně Antonína Marka v Turnově včetně navýšení potřebných nákladů na provoz knihovny. Proces 

certifikace může podstoupit pouze ICM po minimálně 1 roce provozu – tedy vzhledem k pevně daným 

termínům, jak průběhu certifikace, tak vypisování dotací MŠMT i GFLK, za předpokladu splnění 

podmínek certifikace, je reálné být příjemcem, respektive oprávněným žadatelem až v roce 2015. V lednu 

2015 o certifikaci knihovna požádala a poprvé se otevřela možnost získání dotace na činnost ICM.  

Certifikace ICM ale nebyla schválena a MKAM přišla o možnost čerpání dotací na tuto aktivitu. 

Návštěvnost a zájem o služby je mizivý. Rovněž je možné, aby tuto službu do své činnosti v budoucnu 

zahrnula jiná organizace – např. Středisko volného času, některá nezisková organizace. O dalším 

směřování bude RM diskutovat s novým ředitelem knihovny. 
 

 

usnesení RM č. 213/2015 

RM souhlasí  

s dočasným přerušením činnosti informačního centra mládeže při Městské knihovně Antonína 

Marka Turnov od 1.7.2015.    

RM ukládá řediteli Knihovny Antonína Marka panu Mgr. Hanuši Karpíškovi neprodlužovat 

pracovní smlouvu s pracovníkem Informačního centra mládeže. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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2. VHS - informace o investičních akcích na rok 2015 
 

Rozprava:         

Připravované projektové dokumentace v roce 2015:  
- studie a projekty intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod  

- studie a projekty intenzifikace úpravny vody v Nudvojovicích  

- zásobování Vesecka a Ohrazenic pitnou vodou  

- rekonstrukce vodojemů na Károvsku - dokončení  

- rekonstrukce kanalizace podél Stebénky – dokončení  

- rekonstrukce vodovodu Dolánky – dokončení  

- rekonstrukce vodovodu Károvsko  

- rekonstrukce vodního zdroje (štoly) Šlejférna  

- spolupráce na obnově sítí ve vrchní části Nádražní ulice (koordinace města)  

- generel kanalizace oblasti Turnov II  

 

Investiční akce v roce 2015:  
- Sportovní ulice (obnova sítí a povrch dle revitalizace sídliště U Nádraží)  

- rekonstrukce vodovodu Sobotecká ulice – zásobování areálu Maškovy zahrady  

- chlorátor na čerpací stanici vody v Dolánkách  

- silnice nad Lidlem (Výšinka - Kamenec) – obnova kanalizace a vodovodu v návaznosti na opravu 

krajské komunikace  

- spolupráce na zasíťování lokalitu pro stavbu rodinných domů na Hruštici 
 

Zajímavosti v roce 2015:  
- naučná stezka pro školy - Pojďme za vodou  

- koncepce budoucího využití věžového vodojemu na Károvsku po jeho odstavení  

- předávací objekt měření splašků z Jenišovic  

- stanovení konkrétního případného řešení zápachu v Bezručově ulici  

- další rozsáhlá výměna vodoměrů  

- odkoupení vodovodů a kanalizací při privátních záměrech do majetku VHS  

 
 

usnesení RM č. 214/2015 

RM projednala  

investiční aktivitu Vodohospodářského sdružení Turnov na území města Turnova v letošním 

roce, klíčové investiční záměry a základní směry spolupráce s Vodohospodářským sdružením 

Turnov. V této souvislosti ukládá starostovi města předložit na jednání zastupitelstva města 

konkrétní specifikaci připravovaných zásadních budoucích investic Vodohospodářského sdružení 

Turnov. 
 

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

3. Výroční zpráva Městské sportovní Turnov s. r. o. za rok 2014 
 

Rozprava:       Program jednání valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.: 

  1. Zahájení 

  2. Volba předsedy a zapisovatele 

  3. Výroční zpráva za rok 2014 

  4. Audit společnosti za rok 2014 

  5. Informace o Sportovním a rekreačním areálu Maškova zahrada Turnov 

  6. Plavecký bazén - usnesení z DR 

  7. Závěr 
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usnesení RM č. 215/2015 

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

volí předsedou valné hromady Mgr. Janu Svobodovou a zapisovatelem valné hromady Ing. 

Tomáše Hockeho. 
 

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

usnesení RM č. 216/2015 

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

schvaluje výroční zprávu za rok 2014. 
 

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

usnesení RM č. 217/2015 

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

bere na vědomí audit společnosti za rok 2014. 
 

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

usnesení RM č. 218/2015 

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

bere na vědomí ztrátu ve výši 65 000,-Kč za rok 2014. 
 

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

usnesení RM č. 219/2015 

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

schvaluje ceník vstupného zimního stadionu v Maškově zahradě pro sezónu 2015-2016. 
 

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

 

  

 

usnesení RM č. 220/2015 

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

vzala na vědomí informace o provozu plavecké učebny. Konstatuje, že funguje k velké 

spokojenosti občanů Turnova i celého okolí. RM ukládá jednateli Bc. Jindřichu Kořínkovi do 

31.8.2015 podat zprávu valné hromadě o přijatých organizačních opatřeních. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Navrhovaná organizační opatření projednávaná na valné hromadě: 

- kontrolu uzavřených smluv, jejichž obsahem je využívání sportovišť a sportovních zařízení k 

jiným než sportovním účelům – občerstvení, sídlo firem, kancelářské prostory apod.  

- vyhotovení všech v tuto chvíli chybějících smluv v písemné podobě, jejichž obsahem je 

využívání sportovišť a sportovních zařízení k jiným než sportovním účelům – občerstvení, sídlo 

firem, kancelářské prostory apod. a jejich předložení VH a DR  

- provést poptávkové řízení na bazénovou chemii 

- zkvalitnění evidence vstupného na plaveckém bazénu s ohledem na možnost její kontroly  

- zkvalitnění evidence využití sportovišť jako podmínku pro kvalitní fakturaci a kontrolní činnost  

- pro účely provozování nově budovaného areálu zpracovat návrh systému kontroly využití 

areálu, fakturace plateb a evidence vstupného i tržeb v provozu občerstvení a předložit jej k 

odsouhlasení VH a DR 

- realizovat další investice Městské sportovní Turnov s. r. o.  pro rok 2015 dle schváleného plánu 

 

4. Hodnocení jednatele MST 
 

Rozprava:       Podle pravidel pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových a 

rozpočtových organizací zřizovaných Městem Turnov, vedoucím odborů městského úřadu a tajemníkovi. 

Na základě splněných kritérií může být vyplacena roční odměna ve výši až 2 měsíčních platů. O udělení 

odměny rozhoduje pěti členná komise. 

 
 

usnesení RM č. 221/2015 

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

schvaluje mimořádnou odměnu pro pana Bc. Jindřicha Kořínka dle návrhu. Odměna bude 

vyplacena z rozpočtu města. 
 

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

 

5. Schválení převedení finanční částky z rezervního fondu Zdravotně sociálních 

služeb Turnov p. o. 
 

Rozprava:       Jedná se o uvolnění finančních prostředků na stavební úpravy dvou pokojů s hygienickým 

zázemím pro rozšíření odlehčovací služby pro seniory v Domově důchodců Pohoda ve výši 120 tis.Kč. 

O odlehčovací službu je dlouhodobě velký zájem, který se nedaří uspokojit. Proto vedení ZSST navrhuje 

rozšířit počet lůžek ze tří na pět. Tento záměr je v souladu s komunitním plánem a po předběžné dohodě 

s Krajským úřadem, odborem sociálních věcí, budou tato lůžka od roku 2016 zařazena do základní sítě 

Libereckého kraje. 
 

 

usnesení RM č. 222/2015 

RM schvaluje  

převod finančních prostředků příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov, p.o. ve 

výši 120 tis.Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace a následně 

nařizuje odvod zřizovateli z investičního fondu organizace ve výši 120 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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6. Navýšení limitu zaměstnanců ve Zdravotně sociálních službách Turnov 
 

Rozprava:       V roce 2013 došlo k zásadnímu rozšíření terénní pečovatelské služby denně z 15,30 hod., 

do 19,00 hod. Do konce roku 2014 bylo toto rozšíření zajišťováno stávajícími zaměstnanci. Vzhledem 

k náročnosti péče nám byl návrhem rozpočtu na rok 2015 schválen limit zaměstnanců z 85 na 87. Bohužel 

bylo v současné době zjištěno na ekonomickém odboru města, že nám zůstal původní limit 85 

zaměstnanců. Další potřeba dvou zaměstnanců je vyvolána rozšířením odlehčovací služby a dále je nutné 

o jednu pečovatelku navýšit limit v bytech zvláštního určení v Žižkově ulici. Celkem tedy 90 

zaměstnanců. 

 
 

usnesení RM č. 223/2015 

RM souhlasí  

s navýšením limitu zaměstnanců Zdravotně sociálních služeb Turnov, p.o. na 90 zaměstnanců od 

1.6.2015 a to v souvislosti s rozšířením počtu lůžek na odlehčovací službu a s rozšířením 

pečovatelské služby do večerních hodin a o víkendech. 
 

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

 

7. Prodej 5 ks válend na základě znaleckého posudku 
 

Rozprava:       Na základě dalších sociálních potřeb města je předložen návrh na převedení 5ks postelí 

(válend) do vlastnictví města. Postele budou umístěny v bytech pro krizové účely (domácí násilí, matka 

s dítětem v ohrožení, apod.)  

 
 

usnesení RM č. 224/2015 

RM souhlasí  

s převedením 5 ks postelí z vlastnictví Zdravotně sociálních služeb Turnov, p.o. do vlastnictví 

města Turnov (využití pro krizové byty). 
 

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

 

8. Návrh na vyřazení DDHM 
 

Rozprava:       Vyřazeno z důvodu: neopravitelné, není náhradní díl, nebo cena opravy převyšuje cenu 

výrobku. 

1 119/5,120/5 Židle polohovací s područkou 2 5490,00 10980,00 2002 DDP 

2 1365/5,1366/5 Vozík mech. 218-23 WHD 2 11990,00 23980,00 2003 DDP 

3 1367/5 Vozík mech. 218-23WHD 1 11990,00 11990,00 2003 DDP 

4 1000/2 Vozík mech. 218-23WHD 1 11990,00 11990,00 2003 TPS 

5 1001/2 Vozík mech. zesílený 1 11990,00 11990,00 2003 TPS 

6 1172/5,1173/5 Židle toaletní 2 4210,00 8420,00 2002 DDP 

7 1174/5,1175/5 Židle toaletní 2 4210,00 8420,00 2002 DDP 

8 1176/5 Židle Toaletní 1 4210,00 4210,00 2002 DDP 

9 1267/5,1268/5 Křeslo kardiacké 2 9334,50 18669,00 2003 DDP 

10 1269/5 Křeslo kardiacké 1 9334,50 9334,50 2003 DDP 

11 832/1 Komb.kladivo BOSCH 1 7272,00 7272,00 2008 TPS(Ž) 

12 1621/5 Kopírka Minolta 1 39907,80 39907,80 2007 DDP 

13 1063/5 Sušička AEG 1 27250,00 27250,00 2002 TPS 

14 1373/5 Skartovačka 1 4190,00 4190,00 2003 DDP 

15 1560/5 AC Office Pro 5000 Mikro 1 29955,50 29955,50 2004 DDP 

16 318/3 Copier Canon PCD340 laser 1 9340,00 9340,00 2007 TPS (V) 
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17 823/1 Aut. Pračka AEG Lavamat 1 15580,00 15580,00 2007 TPS (Ž) 

18 39/1 Lednice Calex 601 1 4790,00 4790,00 2003 TPS (Ž) 

Původní pořizovací hodnota celkem 258268,80Kč 

 
 

usnesení RM č. 225/2015 

RM souhlasí  

s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku Zdravotně sociálních služeb Turnov, 

p.o.  na základě předloženého návrhu. 
 

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

 

9. Schválení výsledku výběrového řízení projekt fotbal - umělá tráva 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku vypsal výběrové řízení na "Projektovou přípravu pro realizaci 

fotbalového hřiště s umělou trávou Turnov". Poptávka byla uskutečněna na základě vypracované územní 

studie a studie pro ovlivnění odtokových poměrů pro lokalitu bývalého škvárového hřiště na pozemku p.č. 

3610/4 v k.ú. Turnov. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 6. 5. 2015. Byly osloveny tři 

společnosti pro podání nabídky a zakázka byla zveřejněna na webových stránkách města. Ve stanoveném 

termínu pro podání nabídek byly podány dvě nabídky. Předpokládaná hodnota zakázky 350 tis. Kč.  

 

 
 
 

usnesení RM č. 226/2015 

RM schvaluje  

jako vítěze výběrového řízení na " Projektovou přípravu pro realizaci fotbalového hřiště s umělou 

trávou Turnov" společnost DESIGN4- projekty staveb s.r.o. Liberec za cenu 290 400,-Kč vč. 

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

jejím podpisem. 
 

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

 

10. Financování prodloužení vodovodu Daliměřice, xxxxxxxx (VHS) 
 

Rozprava:       Město Turnov bylo Vodohospodářským sdružením Turnov požádáno o poskytnutí 

investiční dotace na stavbu "Turnov, prodloužení vodovodu Daliměřice, xxxxxxx". Je nutné v případech, 

kdy fyzické osoby nebo firmy a jiné organizace požadují investovat do vodohospodářských sítí na 

katastrech města Turnova (jedná se o stavby, na kterých se budou finančně podílet), aby příjemcem 

příspěvku na tuto investici bylo nejprve město, a to pak poskytne standardní dotaci do rozpočtu VHS 

Turnov ve stejné výši. Tato cesta neohrozí rozpočet ani účetní postupy města (město odvádí daň z příjmu 

na svoje účty) a poskytne do rozpočtu VHS Turnov dotaci na investici, se kterou je nakládáno 

standardním způsobem a která nepodléhá dani z příjmu. Obdobným způsobem dnes VHS Turnov již 

postupuje i v ostatních členských obcích svazku.  V tomto případě bude individuální investiční dotace 

poskytnuta pro plnění realizace investiční akce: Turnov – prodloužení vodovodu Daliměřice, xxxxxx. 
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Náklad na tuto investici dle uzavřené smlouvy o dílo je 169 142,- Kč. Výše dotace města bude v částce 

135 314,- Kč, bude se tedy shodovat s částkou poskytnutou městu manželi xxxxxxxxx a xxxxxxxx. 

Manželé xxxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxxxx poskytnou Městu Turnov na základě smlouvy o investičním 

příspěvku celkovou částku ve výši 135.314,-Kč.Smlouva bude následně schvalována v zastupitelstvu 

města. 

 
 

usnesení RM č. 227/2015 

RM bere na vědomí  

postup při řešení financování akce „Turnov - prodloužení vodovodu na Daliměřicích, 

xxxxxxxxxx“, pro výstavbu 2 rodinných domů. 
 

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

 

11. Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Komunikace a inženýrské sítě v 

bytové zóně Hruštice-Károvsko, etapa IV, část A" 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení na 

realizaci stavby "Inženýrské sítě a komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, etapa IV, část  

A".  Jedná se o zasíťování 8 pozemků, které bude Město Turnov nabízet k zástavbě rodinnými domy. V 

rámci stavby dojde k výstavbě kanalizace, vodovodu, plynu, veřejného osvětlení, komunikace a 

odvodnění. Realizaci stavby plánujeme na podzim 2015 s možným dokončením povrchových vrstev na 

jaře 2016.  Financování stavby bude po předchozím projednání na finančním výboru a zastupitelstvu 

města z úvěru, na který v současné době probíhá výběrové řízení. Výsledek výběrového řízení na 

dodavatele stavby "Inženýrské sítě a komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, etapa IV, část  

A" bude radě města předložen na jednání 25.6.2015. Výběrové řízení bude probíhat ve spolupráci 

s Vodohospodářským sdružením Turnov (stavba vodovodních a kanalizačních řadů). 

 
 

usnesení RM č. 228/2015 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Inženýrské sítě a komunikace v rozvojové 

lokalitě Hruštice-Károvsko, etapa IV, část A" dle předloženého materiálu. 
 

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

usnesení RM č. 229/2015 

RM jmenuje  

členy hodnotící komise pro výběrové řízení na dodavatele stavby "Inženýrské sítě a komunikace 

v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, etapa IV, část A" ve složení Ing. Tomáš Hocke, paní 

Marcela Červová, pan Jiří Vele, paní. Ludmila Těhníková, paní. Stanislava Syrotiuková. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0]  
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12. Pojistná událost - poškození hrobů pádem stromu 
 

Rozprava:       Dne 31. 3. 2015 ve večerních hodinách byl díky velkému větru vyvrácen strom na 

hřbitově u Mariánského kostela. Kořeny vyvrácením zničily zcela jednu hrobku, pádem stromu byly další 

dvě hrobky vážně poničeny a dalších několik hrobů bylo méně poničeno. Nyní se nám postupně hlásí 

majitelé hrobů a žádají o náhradu škody. Celkem se nám nahlásili tři písemně a pět informativně 

telefonicky. O stromy na hřbitově bylo řádně pečováno. V roce 2010 byla provedena celková údržba a 

ošetření stromů v rámci projektu OPŽP. V roce 2013 byla provedena kontrola stromů firmou SAFE 

TREES, s. r. o. V roce 2014 byla provedena kontrola OŽP. Protože nebyla zanedbána péče o strom z naší 

strany, tudíž nemůže být škoda plněna z pojištění odpovědnosti. Hroby jsou majetkem třetí osoby, nejsou 

tedy ve vlastnictví Města Turnova, proto nejsou hroby pojištěny. Fyzickým osobám je pouze pronajímáno 

hrobové místo. RM tak musí řešit morální i faktickou zodpovědnost za způsobenou škodu. Kamenickou 

firmou byla oprava vyčíslena na 360 tis.Kč. Technické služby Turnov obešlou všechny vlastníky hrobů 

s upozorněním na nutnost pojištění hrobů, abychom v budoucnosti nemuseli obdobnou záležitost již řešit. 

 
 

usnesení RM č. 230/2015 

RM bere na vědomí  

informace o pádu stromu ve vlastnictví města na hroby a jejich poničení na Mariánském 

hřbitově.  RM navrhuje finanční plnění v maximální výši 80% nákladů na opravu v indikativní 

nabídce, kterou město obdrželo od kamenické firmy a pověřuje starostu města celou 

problematiku předložit na jednání ZM. 
 

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

 

13. Garáže na sídlišti Přepeřská 
 

Rozprava:       Často se na Město obrací obyvatelé sídliště Přepeřská, abychom řešili vymístění 

plechových garáží z centra sídliště někam na okraj. Takto vzniklý prostor následně věnovali zeleni, 

lavičkám případně parkovacím plochám. Z hlediska urbanistického i estetického jistě oprávněný 

požadavek. Situace je složitá - vlastníky garáží jsou senioři v pokročilém věku, vlastníkem pozemku pod 

garážemi je město. 

 
 

usnesení RM č. 231/2015 

RM bere na vědomí  

informace o problematice plechových garáží v centru sídliště Přepeřská a pověřuje starostu města 

jednáním s vlastníky garáží se záměrem vymístění těchto garáží. 
 

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

 

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

Rozprava:       Město Turnov pronajímá části pozemků p.č. 1289, 290, 1291 v k.ú. Turnov přiléhající k 

ulici 5. května, na kterých jsou umístěny dočasné stavby - převážně plechové garáže. Jednotliví nájemci 

skládají na účet města kauci 5.000,- Kč jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při 

ukončení nájemního vztahu. 
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usnesení RM č. 232/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxxxxx na  pronájem částí pozemků p.č. 1289 a 1290   v k.ú. 

Turnov o výměře 16 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok  za stejných podmínek jako s ostatními 

nájemci. 
 

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

15. Pronájem pozemku  - parkovacího místa ve Vejrichově ulici v Turnově 
 

Rozprava:       Město pronajímá parkovací místa ve Vejrichově ulici za trafostanicí na pozemku 

parc.č.141/2 v k.ú. Turnov za cenu 300,- Kč/ měsíc, celkem se jedná o 8 parkovacích míst. Jedno místo se 

uvolnilo a přihlásil se nový nájemce. 

 
 

usnesení RM č. 233/2015 

RM schvaluje  

pronájem pozemku za účelem parkování na pozemku parc.č. 141/2 k.ú. Turnov v ceně 300,- Kč/ 

měsíc za jedno parkovací stání pro pana xxxxxxxxxx. 

 

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

 

16. Odpuštění nájemného za 12/2014 v čp.184 Palackého, Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov pronajímá nebytové prostory v čp.184 v Palackého ulici v Turnově. Tyto 

prostory využívá nájemce k provozování služeb - kadeřnictví a kosmetika. Pronájem byl schválen 

usnesením RM 580/2014, nájemní poměr vznikl dne 1. prosince 2014. Nájemní smlouva byla podepsána 

dne 10.11.2014 a k tomuto datu byl nájemci předán nebytový prostor s tím, aby jej bylo možno nájemcem 

upravit pro potřeby podnikání a zajisti přihlášení elektriky a plynu. Předchozím nájemcem byla realitní 

kancelář, následně byl prostor volný a byl odhlášen plynoměr. Prostor byl předán ve vyhovujícím stavu. 

Při novém přihlašování plynu došlo ke komplikacím a bohužel se nezdařilo v prosinci zajistit vytápění 

pronajatého prostoru. Z tohoto důvodu žádá nájemce RM o odpuštění úhrady nájemného za prosinec 2015 

v částce 5 580,- Kč.  
 

usnesení RM č. 234/2015 

RM schvaluje  

odpuštění úhrady nájemného paní xxxxxxxxxx za prosinec 2014  v částce 5 580,- Kč v 

pronajatém prostoru v čp.184 v Palackého ulici z důvodu nepřipojení plynu a nemožnosti 

vytápění pronajatých prostor. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/2/0]  

 

17. Výpůjčka v čp.466 ve Skálově ulici v Turnově 
 

Rozprava:       Občanské sdružení "D" Liberec – poradenství pro občany v nouzi mělo ve výpůjčce 

místnost č.100 v 1. nadzemním podlaží v čp.466 ve Skálově ulici v Turnově o výměře13 m2 od 11.2.2014 

do 10.2.2015. Uvedený prostor užívalo jako pracoviště pro poradenství pro občany v nouzi. Občanské 

sdružení požádalo o pokračování poskytování registrované sociální služby Občanská poradna Turnov i v 

letošním roce za stejných podmínek na dobu 2 let. Jedná se o výpůjčku místnosti o výměře 13 m2 a 

upuštění od placení úhrad spojených s užíváním prostor od 14.5.2015. Místnost je v převážné době 

využívána Městskou policií. 
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usnesení RM č. 235/2015 

RM schvaluje  

výpůjčku pro pracoviště občanského sdružení "D" Liberec místnosti č. 100 v 1. nadzemním 

podlaží objektu  čp. 466 Skálova, Turnov o výměře 13 m2 na dobu  od 14.5.2015 do 13.5.2016 a 

upuštění od placení úhrad spojených s užíváním prostor. 

 

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

18. Plat ředitelky MŠ J. Palacha - Bc. Dana Musílková 
 

Rozprava:       --- 

 
 

usnesení RM č. 236/2015 

RM schvaluje  

plat ředitelce Mateřské školy Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily, Bc. Daně Musílkové, s 

účinností od 1. 8. 2015 dle návrhu a zároveň schvaluje uzavření dohody o sjednaných pracovních 

podmínkách, která bude obsahovat stanovení šestiměsíční zkušební doby. 
 

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

 

19. Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - řešení prostorové situace - 

byt 
 

Rozprava:       Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily byla otevřena v roce 1995 a součástí 

celého komplexu byl i byt školníka, který v něm i ve skutečnosti po určitou dobu bydlel (byt se nachází 

v samostatném křídle s vlastním vstupem od parkoviště, je mezonetový, atypický, o velikosti 3+1).  

S přihlédnutím ke skutečnosti, že v té době byl nedostatek žáků a tyto prostory nebyly bezpodmínečně 

potřebné pro provoz školy, bylo rozhodnuto, že byt bude využívat fyzická osoba s nájemní smlouvou na 

dobu určitou. Tato smlouva byla uzavírána vždy na jeden kalendářní.  

V posledních pěti letech však žáků významně přibylo – viz níže uvedená tabulka. 

 

Školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Počet žáků 370 406 450 516 569 

 

Dle sdělení ředitele školy – Mgr. Filipa I. – v následujícím školním roce, tj. 2015/2016 se očekává 

celkový počet žáků cca 600. Zároveň se v areálu vyskytly problémy se šatnami 1. stupně – suterénní 

prostory jsou velmi vlhké a nižším ročníkům chybí prostory pro školní družinu. Z tohoto důvodu 

doporučujeme již dále neuzavírat nájemní smlouvu a využít bytového prostoru pro potřeby školy, např. 

šatny, cvičná kuchyň, oddělení školní družiny. S ohledem na omezené finanční možnosti, bude rozsah 

stavebních úprav minimální. Z hlediska legislativy bude nutné provést rekolaudaci. 

 
 

usnesení RM č. 237/2015 

RM ukládá  

Odboru správy majetku dále neprodlužovat nájemní smlouvu č. B 73/2013 ze dne 19.10.2013 pro 

byt Základní školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 238/2015 

RM schvaluje  

vyjmutí tohoto bytu z bytového fondu a pověřuje Odbor správy majetku provést administrativní 

opatření s ohledem na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavebního zákona), v platném znění. 
 

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

20. Schválení výjimky ze Směrnice Města Turnova č. 49.11 - Smlouva o dílo - Plán 

zásad památkové ochrany MPZ Turnov 
 

Rozprava:       Od roku 2013 je zpracováván pro území městské památkové zóny (dále jen MPZ) 

Turnov, tzv. Plán zásad památkové ochrany městské památkové zóny Turnov. Tento dokument podrobně 

mapuje každý objekt stojící na území MPZ. Tento dokument významně zkvalitní a ulehčí práci orgánům 

státní památkové péče a zpřehlední situaci pro vlastníky, eventuálně možné vlastníky objektu.  

Jedná se o schválení smlouvy ve výši 125 tis. Kč vč. DPH, jedná se o poslední etapu prací. Je důležité, 

aby ji dokončil team v obdobném složení jako etapy předcházející. 

 
 

usnesení RM č. 239/2015 

RM bere na vědomí  

informace týkající se zpracování Plánu zásad památkové ochrany městské památkové zóny 

Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 240/2015 

RM schvaluje  

udělení výjimky ze Směrnice Města Turnova č. 49.11 Zásady a postupy k zadávání veřejných 

zakázek Městem Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho uzavřít smlouvu o dílo 

s Lidovými stavbami Dolní Pertoltice, IČO: 228 634 35 na zpracování třetí část Plánu zásad 

památkové ochrany městské památkové zóny Turnov. 
 

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

21. Inventarizace 2014 
 

Rozprava:       Byla předložena Inventarizační zpráva za rok 2014 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 

83 Směrnice o inventarizaci majetku a závazků města Turnova, z řádně provedené inventarizace majetku 

a závazků města Turnova za rok 2014. Okamžik zahájení inventur byl k 01. 01. 2015 a okamžik ukončení 

inventur k 31. 01. 2015. Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně 

připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.  

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv 

a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav 

majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k 31. 12. 2014. Tyto inventury jsou považovány 

za inventury sestavené na konci rozvahového dne a nebyly k nim prováděny rozdílové inventury.  
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usnesení RM č. 241/2015 

RM schvaluje  

Inventarizační zprávu za rok 2014 o výsledcích inventarizace majetku k 31.12.2014, včetně 

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

2014, jak je popsáno v Inventarizační zprávě za rok 2014 a bere na vědomí srovnávací tabulku 

účetní evidence a inventurních soupisů. 
 

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

22. Jmenování členů konkurzní komise na pozici ředitele Městské knihovny 

Antonína Marka, Turnov 
 

Rozprava:       --- 

 
 

usnesení RM č. 242/2015 

RM jmenuje  

konkurzní komisi na obsazení místa ředitele/ ředitelky MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA 

MARKA TURNOV ve složení: Mgr. Petra Houšková - předsedkyně komise, Ing. Tomáš Hocke, 

PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. Blanka Konvalinková, Eva Kordová. 
 

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

usnesení RM č. 243/2015 

RM pověřuje  

paní Renatu Brychovou, pracovnici odboru školství, kultury a sportu, MÚ Turnov, funkcí 

tajemníka konkurzní komise. Tajemník není členem konkurzní komise. 
 

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

 

23. Problematika sociálního bydlení 
 

Rozprava:       Bod přesunut na jednání RM 28. 5. 2015. 

 

24. Rozdělení finančních příspěvků pro spolky 
 

Rozprava:       V průběhu února 2015 byla zveřejněna výzva pro organizace zlepšující společenský a 

občanský život obyvatel Turnova, k podání žádosti o příspěvek na činnost a aktivity v roce 2015. Do 

konce února mohly tyto organizace podávat žádosti.  Celkem jsme obdrželi 20 žádosti. Na podporu 

činnosti těchto organizací máme v rozpočtu Města Turnova vyčleněn řádek č. 205 – ostatní příspěvky, 

alokována na příspěvky byla v roce 2015 částka 159 000 Kč. Materiál bude předložen na ZM. 

 

Nepodpořené žádosti z důvodu vyčerpání alokované částky:  

 Myslivecké sdružení Mírová pod Kozákovem – v roce 2014 žádný příspěvek 

 Kulturní a divadelní spolek Jizeran, Rakousy  – v roce 2014 žádný příspěvek 

 NIPI bezbarierové prostředí, o. p. s., Jihlava  – v roce 2014 žádný příspěvek 

 

Další nepodpořené žádosti:  

 Mikroazyl pro opuštěná zvířata, Malý Rohozec  – v roce 2014 příspěvek 5 000 Kč (žádost nebyla 

podána na předepsaném formuláři, neobsahovala potřebné přílohy)  
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 Orel jednota Turnov – v roce 2014 žádný příspěvek (organizaci jsou přidělovány prostředky na 

podporu sportovní činnosti 2014 -  60 000 Kč) 

 

S podpořenými žadateli bude sepsána veřejnoprávní smlouva ve smyslu novely o poskytnutí finanční 

dotace. 
 

usnesení RM č. 244/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Český svaz chovatelů z. o. Turnov I, IČ: 62014838, Čapkova 789, Turnov, ve výši 

15.000Kč. 
 

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

usnesení RM č. 245/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Klub přátel železnic Českého ráje, IČ: 49294211, U Nádraží 1296, ve výši 30. 000Kč. 
 

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

usnesení RM č. 246/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Místní skupinu Českého červeného kříže Turnov, Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Semily, IČ: 70962031, Jablonec 291, Jablonec nad Nisou, ve výši 3.000Kč. 
 

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

usnesení RM č. 247/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Konfederaci politických vězňů ČR, pobočka 55, Žižkova 2031, Turnov, ve výši 

12.000Kč 
 

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

usnesení RM č. 248/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., z. o. Turnov, IČ: 72744383, 

Studentská 1598, Turnov, ve výši 15.000Kč 
 

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

usnesení RM č. 249/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Spolek rodáků a přátel Turnova, IČ: 15045927, Bezručova 367, Turnov, ve výši 

15.000Kč. 
 

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

usnesení RM č.  250/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro ILMA spolek, IČ: 22887806, Trávnice 902, Turnov, ve výši 5.000Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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usnesení RM č. 251/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Turnov Lidem, z. s., IČ: 03626440, Žižkova 544, Turnov, ve výši 5.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 252/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Mysliveckou společnost VESECKO-TURNOV, IČ: 01420429, Nádražní 1105, 

Turnov ve výši 10.000 Kč. 

 

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

usnesení RM č. 253/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Celia – život bez lepku o. p. s., IČ: 27048861, Nová Ves 198, Nová Ves, ve výši 

5.000Kč. 
 

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

usnesení RM č. 254/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Turnov, IČ:62014765, Přepeřská 1803, 

Turnov, ve výši 10.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 255/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ: 70150443, Žižkova 2023, Turnov, ve výši 

3.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 256/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Český svaz chovatelů, z. o. Turnov II, IČ: 70150451, Prouskova 1868, Turnov, ve výši 

6.000Kč. 
 

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

usnesení RM č. 257/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Český ráj, IČ: 150 43 274, Hrubá Skála 37, Turnov, ve výši  

15.000Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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usnesení RM č. 258/2015 

RM schvaluje  

dotaci pro Povyk, z. s., IČ: 27024717, U Lomu 35, Turnov, ve výši 10.000Kč. 
 

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

25. Schválení pravidel a kritérií pro přidělování ročních odměn vedoucím 

pracovníkům 
 

Rozprava:       --- 
 

usnesení RM č. 259/2015 

RM schvaluje  

nová Pravidla pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových  organizací 

a obchodních společností zřizovaných Městem Turnov, vedoucím odborů MěÚ a tajemníkovi s 

platností od 13.5.2015. 
 

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

usnesení RM č. 260/2015 

RM schvaluje  

kritéria pro hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města a jednatelů městských 

společností na období duben 2015 – březen 2016. 
 

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

26. Park u letního kina - prezentace návrhu architektonické studie 
 

Rozprava:       Bod byl přesunut na jednání RM 28. 5. 2015. 

 
 

27. Kulturní centrum Turnov - plánované úpravy prostor 
 

Rozprava:       Po diskuzi v minulé RM na téma nutnosti pevné či mobilní elevace v krajních částech 

hlavního sálu Kulturního centra Střelnice rozhodla RM o zakoupení mobilní elevace. Ta umožní pořádání 

tanečních (možnost dobrého výhledu na parket z druhé řady stolů), pořádání dalších akcí např. v letním 

kině, módních přehlídek, pronájmů mobilního jeviště. Zároveň nedojde ke zmenšení prostoru hlavního 

sálu v případech, kdy nebude elevace vyžadována. Systém by měl stát cca 280 tis.Kč, je dobře 

skladovatelný a postavení by mělo zabrat max. 3 hodiny. 

Další dva body původního výběrového řízení (tedy vstup do zákulisí a paraván na terase) budou 

realizovány na základě projektové dokumentace formou poptávkového řízení. 

 
 

usnesení RM č. 261/2015 

RM bere na vědomí  

informaci o plánovaných úpravách v Kulturním centru Střelnice (zajištění mobilní elevace, 

vstupu do zákulisí a paravánu na terase) a žádá jednatele Mgr. Davida Peška o předložení 

výsledku poptávkového řízení na dalším jednání RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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28. Středisko volného času - rozšíření činnosti 
 

Rozprava:       Tato příspěvková organizace realizuje veřejné akce pro děti, pro rodiny a další veřejnost. 

V rámci těchto akcí chce kromě programu nabízet účastníků i občerstvení. Z tohoto důvodu žádá o 

schválení rozšíření doplňkové činnosti o živnostenské oprávnění pro řemeslnou živnost – hostinskou 

činnost. Po jednání se sponzory se ukazuje jako nutnost zřídit i živnostenské oprávnění na volnou živnost 

-  reklamní činnost, protože firma logicky své zviditelnění na dětském dni chce mít účtované jako 

reklamu. V tuto chvíli tuto položku fakturovat nemohou.  
 

usnesení RM č. 262/2015 

RM souhlasí  

s rozšířením zřizovací listiny Střediska pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily, v 

bodě VIII (doplňková činnost) o reklamní činnost a hostinskou činnost. 
 

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

29. Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR – Dodatek č.1 ke 

Smlouvě 
 

Rozprava:       Na Radě města 8.4.2015 byl předložen materiál k prodloužení projektu v ORP Turnov.  

RM prodloužení realizace projektu schválila. Na základě výše uvedených informací předkládáme ke 

schválení smluvní dokument na pokračování projektu se Svazem měst a obcí ČR – Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o vzájemné spolupráci ze dne 31.10.2013 včetně příloh. 

 
 

usnesení RM č. 263/2015 

RM schvaluje  

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností“ se Svazem měst a obcí ČR a ukládá starostovi města Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

vzájemné spolupráci ze dne 31.10.2013 podepsat. 
 

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

30. Výběrové řízení na pronájem kočárovny na hradě Valdštejn 
 

Rozprava:       Prostor bývalé kočárovny na Valdštejně, kde je v současné době nevyužitá 

pokladna z důvodu provozu objektu (nevhodné umístění v rámci návštěvnického provozu), byl 

v předchozích letech pronajímán regionálnímu prodejci. Na letošní rok bylo vyhlášeno 

poptávkové řízení na prodejce, kde v rámci zadávacích podmínek byl prodej regionálních 

výrobků a výrobků vztahujících se k tradicím Českého ráje. Do výběrového řízení se přihlásili 

dva zájemci: paní xxxxxxxxxxxxx –  nabídka nájemného 3.000,- Kč/měsíc a paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - nabídka nájemného 4.500,- Kč/měsíc. 

 
 

usnesení RM č. 264/2015 

RM schvaluje  

jako nájemce na červen-srpen 2015 paní xxxxxxxxxxxxx za cenu 4500Kč za měsíc. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/2] 
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31. TST s. r. o. - výsledky výběrových řízení 
 

Rozprava:       Jedná se o nákup malého nákladního automobilu s jednoramenným kontejnerovým 

systémem. Hodnotící komise obdržela nabídky od 3 uchazečů. Po posouzení došlých nabídek 

vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku č.2 od firmy CSAO, spol. s r.o. Kroměříž v nabídkové 

ceně 1 004 420,- Kč bez DPH. Dodávka vozu bude trvat cca 2 měsíce. Stará Multikara bude 

prodána.  
 

usnesení RM č. 265/2015 

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

schvaluje nákup užitkového automobilu od společnosti CSAO, spol. s r.o. Kroměříž, v ceně 1 

004 420,- Kč bez DPH. 
 

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

 

32. Farmářské trhy 
 

Rozprava:       Otázka farmářských trhů byla projednána na RM i ZM. Město obdrželo dvě nabídky na 

provozování Farmářských trhů: Pojizerské farmářské trhy a Farmářské trhy pan Petr Konopek. Na oba 

provozovatele se vedení města informovalo v příslušných městech a panuje všeobecná spokojenost. 

 

RM se spíše přiklonila k Pojizerským farmářským trhům - své trhy pořádají v bližší dojezdové 

vzdálenosti, mají zkušenosti ve více městech, pořádají trhy jednou týdně téměř všude, mají i více 

odpovídající sortiment představě běžného městského trhu. U farmářského trhu pana Konopka se obáváme 

určitému souběhu spíše výjimečně nakupovaného zboží např. na Staročeských trzích, Vánočních a 

velikonočních trzích. 

 

usnesení RM č. 266/2015 

RM schvaluje  

provozovatelem farmářských trhů na náměstí Českého ráje společnost Pojizerské farmářské trhy. 
 

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

 

33. Pronájem části pozemku p.č.446/3 v k.ú. Malý Rohozec pro Město Turnov 
 

Rozprava:       Pro zajištění přístupu a příjezdu k budované kompostárně na Malém Rohozci  bylo  

uzavřeno břemeno - služebnosti cesty na pozemku 446/1 v k.ú.Malý Rohozec. Následně bylo zjištěno, že 

je nutné využívat i část pozemku p.č.446/3 v k.ú. Malý Rohozec, který je také ve vlastnictví AGRO Český 

ráj, a.s. Z tohoto důvodu bylo projednáno uzavření smlouvy o pronájmu části tohoto pozemku o výměře 

cca 25 m2 za požadovanou cenu pronájmu ve výši 1 250,- Kč/rok. Pronajímatel žádá o zachování 

možnosti užívání pozemku i  pro AGRO Český, a.s. ráj pro přístup k jejich nemovitostem. 

 

usnesení RM č. 267/2015 

RM schvaluje  

pronájem části  pozemku p.č. 446/3 v k.ú. Malý Rohozec o výměře cca 25 m2 za cenu pronájmu 

ve výši 1 250,- Kč/rok od AGRO Český ráj, a.s. 
 

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

 



18  Zápis Rady Města Turnov 13. 5. 2015 

34. Dohoda o stavební úpravě bytu č.82/6NP v DPS Turnov 
 

Rozprava:       Manželé xxxxxxxxxxxxxxxx dostali přidělen byt č. 6 v domově s pečovatelskou službou 

čp. 1897 Granátová ulice Turnov Usnesením č 13/2015 Sociální a bytovou komisí dne 11.03.2015. 

Nájemní smlouva je uzavřena od 15. 04. 2015. Vzhledem k věku nájemců a jejich špatné pohyblivosti a 

dožilému stavu umakartového jádra v koupelně a sociálním zařízením, žádají o povolení stavebních úprav 

na jejich vlastní náklady ještě před vlastním nastěhováním. Náklady bude hradit nájemce bez finančních 

nároků vůči pronajímateli na náhradu jím vynaložených nákladů na stavební úpravy bytu při skončení 

nájmu. 
 

 

usnesení RM č. 268/2015 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o stavebních úpravách bytu č. 82 /7. NP v domě s pečovatelskou službou, 

Granátová ulice mezi Městem Turnov a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

35. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada – průběh stavby 
 

Rozprava:       Na základě obecné dohody s radou města byla předložena zpráva o průběhu stavby 

Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada k 12. květnu 2015.  

Aktuální průběh stavby: v těchto dnech jsou dokončovány pokládky inženýrských sítí, na zimním 

stadionu dochází k zastřešování dřevěnými vazníky, na koupališti se buduje podzemní objekt strojovny a 

základy pro objekt šatny. Stavba běží dle harmonogramu.  

Po relativně vyrovnaném počátku stavby, kdy se nám více a méně práce pohybovali do úrovně okolo 0,5 

mil. Kč, se aktuálně vícepráce vyšplhaly na částku cca 1,2 mil. Kč. Aktuálně řešíme s generálním 

dodavatelem vícepráce spojené s úpravou podloží a hrubých terénních úprav. 

 
 

usnesení RM č. 269/2015 

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

projednala zprávu o průběhu stavby Sportovního a rekreačního areálu Maškova Turnov zahrada 

včetně výčtu více a méně prací k 12. květnu 2015 a pověřuje starostu města dalším jednáním 

ohledně hrubých terénních úprav na této stavbě s generálním dodavatelem. 
 

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

 

 

36. Zastupování města na jednání Sněmu Svazu města a obcí ČR ve dnech 21.-22. 

května 2015 v Olomouci 
 

Rozprava:       Po diskuzi v RM byl jako zástupce na 14. Sněm Svazu měst a obcí ČR ve dnech 21.-22. 

května 2015 v Olomouci za Město Turnov delegován pan Ing. Michal Kříž. 
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usnesení RM č. 270/2015 

RM pověřuje  

Ing. Michala Kříže k zastupování Města Turnova na jednání sněmu Svazu měst a obcí České 

republiky ve dnech 21.-22. května 2015 v Olomouci. 
 

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

 
  

V Turnově dne 18. května 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta                místostarostka 


