
1  Zápis Rady Města Turnov 28. 5. 2015 

 
 

Zápis z 11. jednání rady města Turnov 

ze dne 28.5.2015 

 

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, Mgr. Jana Svobodová, František 

Zikuda 

 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová 

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Problematika sociálního bydlení 
 

Rozprava:       Na základě pověření RM ze dne 11. 3. 2015 předkládáme analýzu současného 

stavu bydlení pro osoby v sociální nouzi, v krizové sociální situaci  a návrhy možných řešení této 

situace pro občany Turnova.  

 

Současná situace osob v krizové sociální situaci v Turnově (dle evidence odboru sociálních věcí 

a úřadu práce): 

- do konce února 2015 byla v Turnově v provozu ubytovna v Bezručově ulici v soukromém 

vlastnictví, která zajišťovala potřeby bydlení osob bez přístřeší, s nízkým příjmem či jinak 

ohrožené sociálním vyloučením. Jiné ubytovací zařízení tohoto typu aktuálně v Turnově není 

a nemáme ani informace o jejím vzniku. 

- od března 2015 jsou obyvatelé z bývalé ubytovny rozmístěni v ubytovnách mimo Turnov. 

Jedná se o ubytovny v Semilech – městská ubytovna (1 osoba), ubytovna Samko (4 osoby), 

ubytovnu v Jablonci n. N. – Rýnovicích (5 osob), 2 osoby využívají sociálních služeb 

v azylovém domě v Jablonci n. N. 

- cca 16 osob je nyní bez přístřeší – bydlí u známých, u příbuzných, přesný pobyt nám není 

znám 

- 3 osoby v evidenci odboru OSV se v Turnově zdržují, ale mají trvalý pobyt mimo naše město 

- další ohrožené osoby: osoby, které se vracejí nebo budou vracet z výkonu trestu odnětí 

svobody, které nemají možnost vlastního bydlení - 7 osob trvale hlášených v Turnově, neplatiči 

nájemného v městských bytech 2 osoby – nyní realizujeme vyklizení bez náhrady 
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Od května 2015 úřad práce musí požádat o souhlas obce, na jejímž katastrálním území se 

ubytovací zařízení (splňující provozní a hygienické podmínky) nachází, aby mohl poskytovat 

doplatek na bydlení (dle zákona o pomoci v hmotné nouzi). 

Úřad práce v Turnově již tyto žádosti na obce odesílá. 

Vzhledem k tomu, že většina výše uvedených osob na ubytovnách hradí své náklady 

především z této dávky doplatku na bydlení, bude tedy nutné mít souhlas z okolních obcí. Bez 

tohoto souhlasu nebudou mít zaplacenou úhradu za bydlení a ocitnou se bez 

bydlení „na ulici“. Po předběžném jednání se zástupci obou obcí se současní ubytovaní v 

„jejich „ ubytovnách budou posuzovat individuálně, pokud nepůjde o problémové klienty, 

měly by souhlas vydat. U nových zájemců budou postupovat v souladu se svými pravidly. 

 

Souhrn potencionálních řešení: 

1. Město Turnov nebude problematiku sociálního bydlení řešit, bude čekat, zda se objeví 

soukromý poskytovatel – případný dopad – bezdomovci ve městě. 

2. Město Turnov bude hledat soukromého provozovatele ubytovny – např. formou výzvy. 

Nelze odhadnout, zda budou /nebudou mít případní zájemci např. finanční nároky na město. 

3. Město Turnov se domluví s okolními městy, která provozují nebo mají na svém území 

ubytovací zařízení, na spolupráci. 

4. Vlastní ubytovna města s využitím současných objektů dle návrhu pracovní skupiny pro 

bytovou problematiku, možnost zajištění sociální terénní práce pro uživatele ubytovny. Toto 

řešení v sobě nese finanční požadavky z rozpočtu města na úpravu objektu, jeho vybavení a 

provozní náklady a na zajištění případné sociální služby.  

 
 

usnesení RM č. 271/2015 

RM bere na vědomí  

předloženou analýzu současného stavu bydlení pro osoby v krizové sociální situaci, návrhy 

možných řešení a doporučuje intenzivně sledovat vývoj situace ve městě a přijetí zákona o 

sociálním bydlení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
  

usnesení RM č. 272/2015 

RM doporučuje  

aktuálně sociálnímu odboru při řešení krizové bytové situace turnovského občana jednat s 

okolními městy o udělování souhlasu obce ve smyslu §33 odst. 6 zákona č.111/2006 Sb. o 

pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

usnesení RM č. 273/2015 

RM navrhuje  

zahájit kroky pro zajištění bydlení pro osoby v krizové sociální situaci na území města od roku 

2016 (zajištění projektové dokumentace, rekonstrukce vhodného objektu, jednání se současnými 

nájemci, hledání poskytovatele ubytování). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
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usnesení RM č. 274/2015 

RM pověřuje  

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích místostarostu Mgr. Petru Houškovou 

v součinnosti s odborem sociálních věcí udělováním souhlasu (ve formě závazného stanoviska) 

obce ve smyslu §33 odst. 6 zákona č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2]  

 

2. Výpůjčka domku na parkovišti pod Valdštejnem 
 

Rozprava:       Město Turnov je vlastníkem novostavby domku pro  výběrčího pro parkovišti pod 

Valdštejnem na pozemku p.č. 840/3 v k.ú. Mašov u Turnova.  Jedná se o dřevostavbu o zastavěné ploše 

25 m2. Provoz parkoviště pro město Turnov zajišťují Turnovské památky a cestovní ruch, které žádají o 

uzavření smlouvy o výpůjčce na tento domek. Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku s tím, že bude 

automaticky prodlužována o další rok, nevypoví-li ji jedna ze smluvních stran 3 měsíce před jejím 

ukončením. 

 
 

usnesení RM č. 275/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce na domek na parkovišti pod Valdštejnem  na pozemku p.č.840/3 v 

k.ú. Mašov u Turnova pro Turnovské památky a cestovní ruch, p.o. na dobu 1 roku s tím, že bude 

automaticky prodlužována o další rok, nevypoví-li ji jedna ze smluvních stran 3 měsíce před 

jejím ukončením. 
 

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

 

3. Park u letního kina - prezentace návrhu architektonické studie 
 

Rozprava:       V rámci dlouhodobé snahy o rekonstrukci parku U Letního kina (v prioritách 4. místo), 

jsme se v minulém roce podrobně zabývali původním projektem na obnovu parku z roku 2008, úpravami 

2010. Jistě většina z nás, vnímá tento prostor jako velmi cenný, který se i přes několik snah o získání 

dotace nepodařilo dosud důstojně opravit. V letech minulých vzniklo dětské hřiště pro nejmenší, 

v minulém roce se však podařilo vybudovat průchod Františkánskou zahradou, opravit oplocení okolo 

muzea a ve spolupráci se SUPŠ a xxxxxxxxxxxxx umístit do prostoru i několik plastik. Letos pak ve 

spolupráci s majitelem kavárny opravujeme cestu Na Sboře a ve spolupráci s Komerční slévárnou a SUPŠ 

umisťujeme plastiku Adam a Eva. Celý materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 276/2015 

RM projednala  

architektonickou studii Parku U Letního kina od firmy AND Praha z roku 2015 a s touto studií 

souhlasí. Tato studie bude brána jako podklad pro zpracování následné podrobné projektové 

dokumentace s následujícími prioritami: 

1. dětské hřiště pro starší děti 

2. úprava hlavní cesty spojující ul. Husovu a prostor Na Sboře 

3. úprava cest v prostoru Staročeských trhů 

4. úprava v prostoru vstupu do letního kina 

Dle možností rozpočtu města a dotačních příležitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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4. Městská sportovní Turnov - personální zabezpečení areálu Maškova zahrada 
 

Rozprava:       Materiál týkající se zásadní změny organizační struktury Městské sportovní Turnov, s.r.o., 

v souvislosti s výstavbou Sportovně a rekreačního areálu Maškovy zahrady.  

 
 

usnesení RM č. 277/2015 

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

schvaluje novou personální strukturu organizace na základě zahájení provozu areálu Maškova 

zahrada. 
 

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

 

5. Terminál veřejné dopravy v Turnově - dodatek smlouvy s Regionální radou 

regionu soudržnosti Severovýchod 
 

Rozprava:       Na konci června 2008 byla podána žádost o dotaci na Územní odbor realizace programu 

ROP NUTS II Severovýchod v Liberci na projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. 

etapa“. Žádost byla úspěšná a celý projekt byl nakonec dokončen v roce 2011. Od prosince 2011 je 

„Terminál“ v provozu. 

Do dnešního dne byly podepsány celkem tři Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Nyní nás 

Regionální rada vyzvala ke schválení Dodatku č. 4. Hlavním důvodem jeho vyhotovení je snížení 

administrativní zátěže při promíjení odvodů. Dodatek řeší hlavně to, aby nebyly poskytovateli dotace dále 

předkládány projekty ke schválení prominutí odvodu, ale byly přímo stanovené snížené odvody. V našem 

případě to znamená, že pokud bude vyměřena korekce dotace ve výši 5%, bude takto vydáno i patřičné 

rozhodnutí. V případě, že Dodatek nepodepíšeme, bude nám vyměřena korekce ve výši 100% a my 

požádáme poskytovatele dotace o odpuštění 95%, na auditním orgánem stanovených 5%. 

Uzavřením dodatku k SoPD tedy městu Turnov nehrozí žádné další sankce či penále a není 

překážkou při řešení auditních nálezů.  
 

 

 

usnesení RM č. 278/2015 

RM schvaluje  

„Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0404/S“ z Regionálního operačního 

programu NUTS II Severovýchod na projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – 

I.etapa“, reg. č. CZ.1.13/1.2.00/06.00404 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
 

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

 

6. Aktuální situace okolo objektu ve Zborovské ulici č.p.519 (OAHŠ), Turnov - záměr 

výměny objektu 
 

Rozprava:       Na základě jednání z pracovního zastupitelstva, jednání ohledně občanské vybavenosti na 

Turnově 2 i určitým signálům o využití objektu ve Zborovské ulici č.p. 519 se starosta města setkal 23. 

února 2015 se zástupci Nadace J.B. Horáčka. Kde kromě prezentace stavby Maškovy zahrady proběhla 

úvodní diskuze nad otázkou: „Zda je nadace ochotna připustit s ohledem na potřeby města výměnu 

objektu ve Zborovské ulici č.p.519 za objekt Alešova č.p. 1723 v Turnově 2 a za jakých podmínek ? „ Po 

cca měsíci hledání stanovisek se zdá, že je nadace ochotna připustit změnu vlastníka objektu č.p.519, za 

podmínky, že existence obchodní akademie v budoucnu bude vždy svázána s tímto objektem. 

 

V úterý 12. května 2015 navštívil starosta a místostarostka Petra Houšková radní Libereckého kraje pro 

školství paní Losovou. Jednání se dále účastnila ředitelka Obchodní akademie, Hotelová školy a Střední 

odborná školy paní Lednejová a vedoucí odboru školství Libereckého kraje pan Křeček. Na jednání jsme 

jeli s dvěma problémy: 
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- výměna objektu ve Zborovské ulici č.p.519 za objekt Alešova č.p. 1723 v Turnově 2 

- možné pronájmy prostor pro městské organizace v objektu Alešova č.p. 1723 v Turnově 2 

Vysvětlili jsme záměry města s ohledem na občanskou vybavenost, stanovisko nadace a možné cesty 

řešení. Paní Lednejová v diskuzi avizovala výpověď z nájmu k září 2015, s tím, že škola by objekt 

vyklízela dle smlouvy další dva roky, to znamená, že k září 2017 by byl objekt volný.  

 
 

usnesení RM č. 279/2015 

RM projednala  

zprávu Aktuální situace okolo objektu ve Zborovské ulici č.p.519, Turnov a objektu Alešova č.p. 

1723, Turnov 2  - záměr výměny objektů a pověřuje starostu města dalším jednáním ohledně 

výměny objektu ve Zborovské ulici č.p.519, Turnov za objekt Alešova č.p. 1723, Turnov, včetně 

pozemků v areálech bez doplatku ze strany Libereckého kraje. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/0] 

 

7. Schválení kacení stromů rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava:       1. Žádost  SBD Turnov, Svobodova 971, 511 01 Turnov,  o pokácení jehličnanu, který 

roste na pozemku Města Turnov  par. č. 1660/24 v obci Turnov, k. ú. Turnov (771601), LV  č. 10001. 

Strom roste cca 2 m od bytového domu čp. 1916 –1917, Granátová ul. V Turnově (sídliště Výšinka) a 

svými větvemi poškozuje fasádu bytového domu“.)  

 

Komise pro ŽP: dřevina se větvemi dotýká polystyrenové fasády – KŽP nesouhlasí s kácením, doporučuje 

ořez větví směřujících na fasádu – hlasování jednomyslně. Žádost bude  vyřizovat  KÚ jako příslušný 

orgán OP ve věci týkající se zvláště chráněných druhů dřevin. 

 

2. Žádost  Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Města Turnov, 5. května 26, 511 

01 Turnov, ze dne 15.4.2015 o odstranění nemocného vzrostlého stromu  - buk lesní, napadeného 

rakovinou, který roste na pozemku Města Turnova. Vedlejší nemocné stromy rostoucí na sousedním 

pozemku lesů České republiky již byly odstraněny. Z bezpečnostních důvodů je třeba odstranit  i tento 

napadený, nemocný strom. Z důvodu začínající návštěvnické sezóny na památkovém objektu a zvýšené 

frekvence návštěvníků  v této oblasti žádám o operativní jednání. Obvod stromu ve výšce  90 cm (měřeno 

ze strany svahu) je 190 cm. Ohledně odstranění předmětného stromu proběhlo šetření v terénu  za 

přítomnosti místostarostky Města Turnova paní Svobodové, zástupců Lesů ČR a zástupce OŽP MěÚ 

Turnov (situaci zmapovalo a nafotilo). Pokácený strom by následně využila příspěvková organizace: 

Turnovské památky a cestovní ruch jako palivo v zimních měsících na památkovém objektu. 

  

Komise pro ŽP: Strom je poškozený dopravou, pravděpodobně i houbami. Není perspektivní. Jeho 

pokácením však může být ohrožena stabilita okolních buků. Strom je nutno směrově kácet s pomocí 

navijáku, ev. lezecí technikou. Je však již vegetační doba a s ohledem na hnízdění  již není vhodné  kácet 

nyní. Žádost bude vyřizovat KÚ jako příslušný orgán OP. Komise jednomyslně doporučuje předat tuto 

žádost k vyřízení na krajský úřad  s termínem kácení po vegetační době či po ukončení hnízdní doby. 

 

3. Žádost Města Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, ze dne 29.4.2015 o pokácení 2 ks olší 

lepkavých (Alnus glutinosa), obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 132 cm a 101 cm a 1 ks topolu 

(Populus sp.) , obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 328 cm, rostoucích na pozemku p. č. 3072 v k. ú. 

Turnov.  

  

Komise pro ŽP: 2x olše bez písemné oficiální žádosti (Struhy naproti lávce pod hřbitovem) – stromy jsou 

zdravé, nevykazují známky nestability, neohrožují přímým pádem přilehlou zahrádku. Komise nesouhlasí 

s kácením jednomyslně. Topol – bez písemné oficiální žádosti (Struhy naproti lávce pod hřbitovem) – 

strom je vyhnilý, s dutinou na bázi, umírající. Komise souhlasí s kácením jednomyslně. 
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usnesení RM č. 280/2015 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení tisu červeného, který roste na pozemku p. č. 1660/24 v k. ú. 

Turnov, ale požaduje jeho ořez. 
 

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

usnesení RM č. 281/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení buku lesního, který roste na pozemku p. č. 690/3 v k. ú. Mašov. 
 

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

usnesení RM č. 282/2015 

RM schvaluje  

schvaluje podání žádosti o povolení kácení 2 olší a 1 topolu, rostoucích na pozemku p.č. 3072 v 

k. ú. Turnov. 
 

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

 

8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu: SM,Turnov,Daliměřice-vVN, kVN, nová TS, KNN 
 

Rozprava:       Bod byl přesunut na další jednání RM. 

 

9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu 

provést stavbu: SM, Turnov, Bukovina p.č.485/7, xxxxxxxxxxxx-vNN, kNN 
 

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

stavbu venkovního nadzemního vedení Jb č. 53-9/10 v lokalitě Turnov, Bukovina p.č. 485/7, 

xxxxxxxxxxxxx – vNN, kNN,  k.ú. Bukovina u Turnova. Výstavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 777/3 

k.ú. Bukovina u Turnova, který je ve vlastnictví Města Turnov. Ze stávajícího stožáru venkovního vedení 

Jb č. 53-9/10, který je osazen u plotu na p.p.č. 407 k.ú. Bukovina u Turnova před garáží č.p. 37, bude 

provedeno svazkovým vodičem AES 4x120 mm2 prodloužení distribuční sítě nn. Svazkový vodič povede 

přes místní komunikaci p.p..č 777/3 na nový betonový stožár Jb 10/10,5, který bude osazen na pozemku 

p.č. 485/1. 

Celková délka trasy venkovního vedení  AES na pozemcích Města Turnov je cca 30 běžných metrů.  

 
 

usnesení RM č. 283/2015 

RM schvaluje  

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

stavby a následné smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon ) na pozemky parcel. číslo 777/3 k.ú. Bukovina u 

Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 30 bm dotčeného stavbou SM, Turnov, 

Bukovina p.č. 485/7, xxxxxxxxxxxx-vNN, kNN ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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10. Pravidla přidělování bytů města Turnov 
 

Rozprava:       Žádost o schválení novelizace pravidel pro přidělování bytů města Turnov. 

Navrhovaná úprava: Ocitne-li se žadatel v nepříznivé sociální situaci, je možné v odůvodněných 

případech požádat o snížení nebo prominutí kauce. V každém případě budou žádosti 

projednávány a schvalovány individuálně v sociální a bytové komisi. Tato pravidla jsou součást 

žádosti na byt, která je k dispozici na webu města. 

 
 

usnesení RM č. 284/2015 

RM schvaluje  

novelu Pravidel pro přidělování bytů města Turnov s účinností od 1. 6. 2015. 
 

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

 

11. Používání služebního vozidla k soukromým účelům 
 

Rozprava:       Bod byl stažen z programu jednání. 
 

 

12. Schválení dodatku č. 1 na akci „Městské divadlo- rekonstrukce fasády, historická 

část“ 
 

Rozprava:       Na základě usnesení RM bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála firma DKK Stav 

s.r.o. z Liberce. S touto firmou byla také podepsaná smlouva. Během příprav bylo zjištěno, že některé 

potřebné práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr.  Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce, které nebyly 

obsaženy ve výkazu výměr, ale byly součástí schválené projektové dokumentace od NPÚ a stavebního 

úřadu. (Jednalo se o chybu projektanta, na kterou jsme přišli při kontrole projektu před zahájením 

realizace ze strany technického dozoru investora). Jedná se především o očištění a odmaštění omítek a 

zdiva, zazdívky drobných otvorů ve fasádě, oprava trhlin, vytvoření říms, oprava ostění, očištění a sanace 

pískovcového soklu, nutnost většího rozsahu otlučení omítek + nové omítky, oprava a nátěry plechových 

dveří a truhlářských výrobků, oplechování lemů zdí. Naopak se odečítá demontáž žlabů, kterou není 

potřeba provádět. 

Původní smlouva byla na částku 531 094,- Kč bez DPH, cena dodatku je 164 903,-Kč bez DPH. Termín 

dokončení se posouvá na 15.9.2015. O tuto částku bude ještě doplněna žádost o poskytnutí dotace z 

Programu regenerace městské památkové zóny.  

 
 

usnesení RM č. 285/2015 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou DKK Stav s.r.o.  na realizaci stavby „Městské 

divadlo - rekonstrukce fasády, historická částí“ a zároveň pověřuje starostu  podpisem tohoto 

dodatku. 
 

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

V Turnově dne 3. června 2015 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta                místostarostka 


