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ZÁPIS 
z 15. jednání Rady města Turnov 

ze dne 11. srpna 2021 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Jana 

Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula  

 

Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula 

 

 

Mgr. Eva Honzáková           

 

 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup montážní 

plošiny 

Mgr. Jana Svobodová    8:00 – 9:00      

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - plnění investičního 

plánu, tribuna na fotbalovém stadionu, ceník na zimním 

stadionu 

            

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Nad Šetřilovskem p. 

č. 1004/1-kNN" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 9:00 – 11:00      

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Nudvojovice p. č. 3810/11-

smyčka kNN" 

  

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "STL plynovodní přípojka pro RD 

č. p. 63 Pelešany, xxxxxxxx" 

  

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "Plynovodní přípojka a 2 sjezdy k 

hale na Vesecku, FORMPLAST-Svoboda" – bylo staženo z 

jednání 

  

7. Odkoupení pozemků k. ú. Daliměřice   

8. Odkoupení pozemku Myšina, k. ú. Turnov   

9. Žádost o odkoupení pozemků - Havlíčkovo náměstí   

10. Odkup garáží a pozemků pod garážemi - Garáže U Raka, 

Turnov 

  

11. Odprodej pozemku - vnitroblok ul. 5. května, Turnov   

12. Pacht pozemku p. č. 311/1, k. ú. Malý Rohozec        

13. Přidělení překlenovacího bytu        

14. Zadávací podmínky - "Zpracování projektové dokumentace 

– Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" 
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15. 

 

16. 

Zadávací podmínky výběrového řízení "Výměna oken a 

dveří v objektu č. p. 1449 a 1450 Přepeřská, Turnov" 

Zadávací podmínky výběrového řízení "Oprava pravé části 

chodníku v ulici Jana Palacha" 

       

17. 

 

Smlouva o užívání autobusového stání na dopravním 

terminálu - Milan Zachariáš Autodoprava 

Stanislava Syrotiuková       

18. Smlouva na dotaci - Městský park Turnov - Etapa 4a - 

Jezírko a tůňky 

Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

19. Žádost o prominutí nájmu z hrobového místa Mgr. Martina Marková 11:00 – 11:30      

20. Úprava platu - příspěvkové organizace města        

21. Změna složení členů v Komisi pro výchovu a vzdělávání 

Rady města Turnov 

       

22. Žádosti o čerpání rezervního fondu a investičního fondu 

příspěvkových organizací 

       

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00  

Záležitosti odboru finančního 

23. Projekt "Sluníčkové služby" – poskytnutí zálohy na účelový 

transfer příspěvkové organizaci MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov 

(předfinancování) 

Ing. Tomáš Hocke  12:00 – 12:15      

Záležitosti odboru správního 

24. Přejmenování části ulice "Nad Šetřilovskem" v lokalitě 

Turnov - Hruštice, stávající ulice v lokalitě Turnov - 

Károvsko a pojmenování nového veřejného prostranství u 

nádraží 

Ing. Tomáš Hocke  12:15 – 12:30      

Záležitosti odboru životního prostředí 

25. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města 

Turnov 

Mgr. Jana Svobodová  12:30 – 13:00     

Ostatní 

26. Komunikace III/28315 - Ulice Antonína Dvořáka, Výšinka, 

Na Kamenci - úvodní materiál 

Ing. Tomáš Hocke  13:00 – 15:00     

27. PAMICO CZECH, s. r. o. - smlouva o spolupráci        

28. Obecně závazné vyhlášky - stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství + místní poplatek za obecní 

systém odpadového hospodářství 

Mgr. Jana Svobodová       

 

 

Rada města předala panu Petru Zárubovi, novému členu zastupitelstva města osvědčení o nastoupení do funkce člena 

Zastupitelstva města Turnov podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů. 

Mandát panu Petru Zárubovi vznikl dnem 27. 7. 2021, slib člena zastupitelstva složí na nejbližším zasedání 

zastupitelstva města. 

 

 

 

1. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup montážní plošiny 
 

Rozprava: 

Společnost provedla výběrové řízení na nákup montážní plošiny. Zadání bylo vyhlášeno na E-ZAK, osloveno bylo 5 

uchazečů. 

 

Hodnotící komise obdržela nabídky od čtyř uchazečů: 

1) HYDROCONT CZ, s. r. o., IČ: 49822012 cena nabídky Kč 1.999.000,- bez DPH 

2) AUTO HELUS s. r. o., IČ: 48361434 cena nabídky Kč 1.950.000,- bez DPH 

3) Plošiny Rybáček s. r. o., IČ: 27279618 cena nabídky Kč 1.783.000,- bez DPH 

4) INREKA PLOŠINY SERVIS, s. r. o., IČ: 26933195 cena nabídky Kč 2.180.000,- bez DPH 

 

Po posouzení došlých nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy Plošiny Rybáček s. r. o., 

Vinařice 42, IČ: 27279618 v nabídkové ceně Kč 1.783.000,- bez DPH. 

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. Nákup bude financován z prostředků 

společnosti. 
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Usnesení RM č. 519/2021 

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

schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup chodníkového zametacího vozu od společnosti Plošiny Rybáček s. r. 

o., Vinařic 42, IČ: 27279618 v nabídkové ceně Kč 1.783.000,- bez DPH. 
 

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

 

  

 

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - plnění investičního plánu, tribuna na fotbalovém stadionu, ceník na 

zimním stadionu 
 

Rozprava: 

Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA Vám předkládáme materiál 

týkající se plnění investičního plánu společnosti, dále informaci k řešení havarijního stavu tribuny na fotbalovém 

stadionu a vysvětlení problematiky ceníku ledu na zimním stadionu po schválení jejího navýšení RM dle našeho 

návrhu v 6/21. 

Investice 2021 – plnění plánu 

Všechny investice s výjimkou třech položek jsou buď dokončeny, nebo zahájeny s předpokládaným dokončením 

plnění do cca 9/21. Může zde dojít k některým menším přesunům financí z důvodu navýšení cen materiálů a služeb 

v letošním roce. 

Nezahájené položky (realizace skladových prostor na AS a FS- položky A5,F8) již plánujeme a chceme zahájit jejich 

realizaci ihned po Memoriálu Ludvíka Daňka v 2. pol. září s dokončením do konce 11/21. U položky O20 – 

užitkový nákladní automobil, monitorujeme situaci na trhu a hledáme optimální řešení z hlediska poměru 

výkon/cena. Objednání předpokládáme na podzim a realizaci do konce roku. 

Z výše uvedeného vyplývá, že by plán investic měl být v roce 2021 naplněn dle schválení s možnou zdůvodněnou 

úpravou a přesunem financí u některých položek bez nároku na rozpočet města, kterou bychom v případě potřeby 

předložili RM ke schválení cca v 10/21. 

Havarijní stav tribuny na fotbalovém stadionu 

Dnes již historická stavba postupně dožívá, a i s ohledem na vypracovaný Statický posudek musíme tuto současnou 

situaci co nejrychleji řešit. Závady jsou především ve střešním plášti a v nosných konstrukcích. Dále jsou rozpadlé 

betonové stupně pro sedadla a betonové/dřevěné opláštění. Celkově je stav tribuny velmi špatný.  

MST v minulosti nechala několikrát opravovat střešní plášť (lokálně dle závad), ale v současné době jsou závady na 

více místech a v daleko větším rozsahu. Několikrát došlo při opravách k prošlápnutí střechy a hrozil tak pád 

zaměstnanců. MST nechala zpracovat Statický posudek, z kterého vyplívají určitá opatření k zajištění bezpečnosti 

provozu. Jde o poměrně rozsáhlá a nákladná opatření, kde musíme rozhodnout, jakou cestou se vydáme. Zajistili 

jsme několik podkladů pro budoucí rozhodnutí, které vzhledem k jejich obsáhlosti budou k dispozici na RM. 

1) Statický posudek (skutečný stav tribuny) 

2) Výpočet nákladů na případnou rekonstrukci tribuny 

3) Vyjádření Českých drah k případné rekonstrukci 

4) Geodetické zaměření skutečného stavu 

5) Smlouva o pronájmu – ČD/MST 

6) Architektonická studie – nové tribuny na protilehlé straně 

7) Výpočet nákladů na výstavbu nové tribuny na protilehlé straně 

8) Fotodokumentace současného stavu 

Z výše uvedených důvodů (havárie) a předpokládaných poměrně vysokých nákladů k vyřešení situace (v částce min 

cca 7 mil. Kč bez DPH pro variantu opravy i výstavby nové tribuny) chceme tuto situaci řešit ve spolupráci s našim 

zřizovatelem - Městem Turnov. 

 

Stanovisko MST: 

Tribuna diváků, slouží řadu let bez větších nákladů na provoz a údržbu. Jedná se bezesporu o pěknou řemeslnou 

práci, nicméně tribuna již nesplňuje dnešní standardy a bohužel ani bezpečnost návštěvníků. Musíme však počítat s 

poměrně velkou investicí na opravu. Tribuna leží více jak svou ½ na pozemku Českých drah, což také ztěžuje 

případnou rekonstrukci (při požadavku na narovnání majetkových vztahů ČD/MST- výkup pozemků). 

MST přichází s variantou výstavby nové divácké tribuny, na protilehlé rovince (u firmy Crytur). Jedná se o 

ocelovou konstrukci s kapacitou cca 300 sedaček. Přidanou hodnotou nové tribuny, jsou i skladovací prostory ve 

spodní části pro účely MST. V současné době má MST pouze sklad v plechové garáži na pozemku v majetku 

Tenisového klubu Turnov. Jedná se také o nákladnou investiční akci, nicméně lze čerpat i dotační tituly (zkušenosti 

z jiných měst/klubů). 
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Ceník na zimním stadionu 

V 6/21 schválila RM na návrh Městské sportovní Turnov, s. r. o. úpravy ceníku služeb (zvýšení některých cen) na 

zimním stadionu, které byly zdůvodněné:  

1) Ztrátou tržeb od  PHT, z. s. v důsledku naší ochoty vyjít vstříc HC Turnov 1931 v potřebě ledu zejména pro 

mládež. 

2) Dlouhodobějším (2 roky) nezvyšováním cen, přičemž mezitím ceny řady vstupů vzrostly (mzdy, energie, 

služby, …). 

3) Tržním srovnáním s okolnímu stadiony, které již ceny upravily, nebo se k tomu také chystají. 

Celou záležitost komunikoval vedoucí SRA MZ Ing. Tomáš Špinka s vedením HC ještě před předložením návrhu 

RM. Na jednání VH HC Turnov 1931, kde toto bylo oficiálně prezentováno však ze strany některých trenérů a 

rodičů dětí vznikla negativní reakce. Na základě toho napsal předseda správní rady klubu pan Jágr vedení města 

dopis se žádostí o "ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH CEN PRO MLÁDEŽ VE VÝŠI UPLYNULÉ SEZÓNY". 

K vyřešení situace byla svolána schůzka dne 9. 7. 2021 mezi vedením MST (Veselka, Špinka) a vedením HC (p. 

Jágr). 

Za MST jsme podrobně vysvětlili důvody vedoucí ke zvýšení ceny (ztráta tržeb od Pro Hockey Team - PHT) nárůst 

cen souvisejících nákladů) a argumenty doložili stejným chováním na okolních ZS. Pan Jágr pak vysvětlil hlavní 

problém, který souvisí s termínem zdražení a nárůstem cen pro děti v době, kdy již mají zaplacené členské 

příspěvky, které náklady na led zohledňují. 

Bylo dohodnuto: 

1) MST bude dále koordinovat s HC pronájmy ledu ostatním subjektům 

2) Případné úpravy cen v budoucnu budou probíhat ihned po ukončení hokejové sezóny a MST se v rámci nich 

pokusí maximálně zohlednit stabilitu cen ledu pro děti 

3) MST částečně vykompenzuje náklady na led pro sezónu 21/22 mimořádnou slevou 40 tis. Kč (odpovídá cca 

zvýšení nákladů pro dětské skupiny) 

 

 

Usnesení RM č. 520/2021 

RM bere na vědomí  

informaci a stav plnění plánu investic MST ke dni 4. 8. 2021 a problematice havarijního stavu tribuny na fotbalovém 

stadionu. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 521/2021 

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

ukládá vedení Městské sportovní Turnov, s. r. o. předložit konkretizaci řešení havarijního stavu tribuny včetně 

předpokládaného harmonogramu, a to v intencích důvodové zprávy (zpracování studie nové tribuny, zabezpečení a 

příprava demolice staré a návrh řešení investice nové tribuny) v termínu do 31. 12. 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 522/2021 

RM bere na vědomí  

komunikaci HC Turnov 1931 týkající se situace související s úpravou cen za služby Městské sportovní Turnov, s. r. 

o. (ceníku na ZS) platné od 1. 6. 2021 a řešení, které vzniklo na základě dohody vedení Městské sportovní Turnov, s. 

r. o. a HC Turnov 1931 a s dohodnutým řešením souhlasí. 
 

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

 

  

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Nad 

Šetřilovskem p. č. 1004/1-kNN" 
 

Rozprava: 

Pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. RM 10. 3. 2021 schválila usnesením č. 120/2021 uzavření Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na akci "SM, Turnov, Nad Šetřilovskem p. č. 

1004/1-kNN". Cena byla stanovena dle ceníku Města Turnova na 35.500 Kč bez DPH, což ČEZ nechce akceptovat. 

Abychom nezdržovali stavby, v tomto případě přípojky občanům města, dohodli jsme se výpočet náhrady za věcné 
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břemeno počítat dle zákonných podmínek ČEZu, tj. dle e-břemen. Projektovaná stavba se nachází v lokalitě Nad 

Šetřilovskem. Jedná se o stavbu nových odběrných míst. 

 

 

Usnesení RM č. 523/2021 

RM ruší  

původní usnesení č. 120/2021 ze dne 10. 3. 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 524/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene–služebnosti a dohody o umístění stavby a následně 

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 991/10, 991/11, 992/16, 1004/12, 1004/13 a 1004/23 k. ú. 

Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce cca 57 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Nad Šetřilovskem 

p. č. 1004/1-kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 15.001 Kč + DPH (dle 

výpočtu kalkulačky e-břemen). 
 

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

 

  

 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM Nudvojovice p. č. 

3810/11-smyčka kNN" 
 

Rozprava: 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci "SM, Nudvojovice, p. č. 3811-smyčka kNN". Projektovaná stavba se nachází 

v lokalitě zahrádek u Jizery v Nudvojovicích. Stavba bude provedena formou umístění nového podzemního 

kabelového vedení nízkého napětí v p. č. 3811 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce trasy 4 bm. 

 

 

Usnesení RM č. 525/2021 

RM schvaluje  

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

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek 3811 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové 

délce 4 bm dotčeného stavbou "SM, Nudvojovice, p. č. 3811-smyčka kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za 

jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH. 
 

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

 

  

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "STL plynovodní 

přípojka pro RD č. p. 63 Pelešany, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investor xxxxxxxxxx podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "STL přípojky k RD, Pelešany 63". Jedná se 

o výstavbu nového přípojky k RD č. p. 63 v Pelešanech. která povede přes pozemek p. č. 715/10 a 1313/4 oba k. ú. 

Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnova v délce 1 bm. Stavba bude provedena výkopem. 

 

 

Usnesení RM č. 526/2021 

RM schvaluje  

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

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parcel. č. 715/10 a 1313/4 k. ú. Mašov ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "STL přípojky pro RD čp. 63 Pelešany" ve prospěch xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 

za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "Plynovodní přípojka a 

2 sjezdy k hale na Vesecku, FORMPLAST-Svoboda" 
 

Bylo staženo z jednání RM k bližšímu seznámení se se stavebním záměrem. 

 

  

 

7. Odkoupení pozemků k. ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města návrh na odkoupení pozemku v k. ú. Daliměřice, obec Turnov. Pan xxxxxxxxxx  (dále jen 

"navrhovatel") nabídl městu k odkoupení část pozemku p. č. 711/88, k. ú. Daliměřice.  

Na pozemku p. č. 711/88, k. ú. Daliměřice plánuje navrhovatel výstavbu rodinného domu.  

Navrhovatel sám po vydání koordinovaného závazného stanoviska zadal vypracování geometrického plánu pro 

oddělení části pozemku p. č. 711/88 a to v šíři 4 m podél pozemku p. č. 711/145 a v šíři 1 m podél pozemku p. č. 

711/175. Jedná se o plochu 243 m2.  Podle tabulky orientačních cen pozemků platné od 1. 7. 2020, RM č. 370/2020, 

je cena za výkup pozemků určených pro komunikaci 100 Kč/m2, tj. 24.300 Kč.  

Při jednání dne 12. 7. 2021 byl navrhovatel zároveň seznámen s povinností uzavřít smlouvu o věcném břemenu na 

oba sjezdy na pozemek, tj, celkem poplatek cca 4000 Kč a souhlasil s poskytnutím příspěvku městu Turnov na 

stavbu komunikace ve výši 100.000 Kč.  

Po dohodě s navrhovatelem jsme připravili smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek p. č. 711/315, vzniklý 

rozdělením pozemku p. č. 711/88, vše k. ú. Daliměřice, s podmínkami, že město Turnov bude konečným vlastníkem 

komunikace, a že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby a se závazky 

smluvních stran, kdy budoucí prodávající se zavazuje udělit souhlas se stavbou rodinného domu a staveb vedlejších, 

užívat koupený pozemek výhradně jako komunikaci a pozemek dále nezcizit.    

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 527/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek p. č. 711/315, k. ú. 

Daliměřice. 
 

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

 

  

 

8. Odkoupení pozemku Myšina, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města návrh na odkoupení pozemku v údolí řeky Jizery, v části zvané Myšina. Jedná se o 

pozemek na břehu řeky Jizery cca 350 m po proudu řeky od areálu U Zrcadlové kozy a leží na něm přístupová cesta 

okolo řeky.  Pozemek je veden jako trvalý travní porost o výměře 3457 m2, dle územního plánu je pozemek jako 

plocha zeleně sídelní a přírodního charakteru. Pozemek navazuje na pozemky ve vlastnictví města, z jedné strany do 

ohraničuje řeka, z druhé skalní stěna. Pozemek je prodáván prostřednictvím realitní kanceláře. Kupní cena pozemku 

požadovaná prodávajícím je Kč 295.000,-, tj. 85 Kč/m2.   

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 528/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města schválit záměr odkoupení pozemku p. č. 2830, k. ú. Turnov za cenu 295 tis. Kč (tj. 85 Kč/m2). 
 

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

 

  

 

9. Žádost o odkoupení pozemků - Havlíčkovo náměstí 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města žádost pana xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednajícího za všechny spoluvlastníky 

domu  - paní xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx (dále jen žadatelé) o prodej pozemku p. č.  11427/4 a část p. 

č. 1464 a 1265/2, a dále část pozemku p. č. 1427/1, vše k. ú. Turnov. Jedná se o pozemky v centru města, druh 

pozemku ostatní plocha nebo zahrada, všechny územním plánem určené jako plochy pro komerční zařízení.  
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S majiteli domu Turnov č. p. 778, Havlíčkovo náměstí (vedle květinářství Košek) jsme vstoupili do jednání při 

projednávání projektu "Řešení veřejného prostoru a zahrady u ZŠ Turnov". Mezi domem Turnov č. p. 778 a 

obchodním domem Vesna. V místě stávajícího novinového stánku, je navržena cesta, která částečně zasahuje do 

pozemku žadatelů. Je to trojúhelníkový pozemek o výměře cca 4 m2. 

Žadatelé užívají část pozemku p. p. č. 1464, k. ú. Turnov vedle domu k parkování auta. V minulosti platili nájem, od 

sporu o stavbě parkoviště ve vnitrobloku, nájem po dohodě neplatí. 

Žadatelé při jednání 7. 7. 2021 vznesli požadavek na odkoupení nebo směnu s doplatkem  

- částí pozemku p. č. 1464 a p. č. 1465/2 – vedle domu pro parkování 

- pozemku p. č. 1427/4 a část pozemku 1427/1, k. ú. Turnov na zahradu, na které by chtěli mít bazén 

OSM při dalším korespondenčním jednání nabídl žadatelům k odkoupení část pozemku p. č. 1427/4 – zahrada za 

domem a části pozemků vedle domu pro parkování 2 aut do pronájmu. Prodej pozemku vedle domu, považuje OSM 

za nevhodný. Cenu pozemku k prodeji chtěl OSM, vzhledem k lukrativní poloze v centru města, stanovit znaleckým 

posudkem. Na tento návrh žadatelé nepřistoupili, dožadují se projednání svého požadavku RM Turnov a ceny dle 

tabulky orientačních cen pozemků z 1. 7. 2020, usnesení RM Turnov ze dne 10. 6. 2020, usnesení RM č. 370/2020, 

tj. 1.500 Kč/m2. 

V případě, že RM Turnov neschválí prodej pozemků v rozsahu požadovaném žadateli, bude projekt vjezdu do 

veřejného prostoru a zahrady u ZŠ Turnov upraven tak, aby nebyl dotčen pozemek p. č. 1427/8. 

 

 

Usnesení RM č. 529/2021 

RM neschvaluje  

prodej pozemku 1427/4, a částí pozemků 1427/1, 1464 a 1465/2, k. ú. Turnov za cenu 1500 Kč/m2. 
 

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

 

  

 

10. Odkup garáží a pozemků pod garážemi - Garáže U Raka, Turnov 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města informace o ocenění garáží v areálu U Raka (u Střelnice). Celý areál se nachází ve středu 

města Turnova východně od náměstí B. J. Horáčka a 300 m od hlavního náměstí Českého ráje. Je na ploše cca 4 000 

m2, kromě 47 garáží (z toho 16 dvoupodlažních) a zpevněných ploch je zde budova autoopravny, rekreační chata, 

terénní úpravy, opěrné zdi, venkovní schodiště a oplocení. Dle platného územního plánu je hlavní využit pozemku 

DS –plochy silniční dopravy – komunikace, pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu. Většina 

garáží a pozemků pod garážemi v areálu U Raka je ve vlastnictví fyzických osob, pouze tři garáže jsou na 

pozemcích města Turnov. Dvoupodlažní garáže jsou zapsané jako nemovitá věc ve spoluvlastnictví. 

Možnosti využití plochy - areálu garáží U Raka byly diskutovány RM Turnov už v letech 2014 a 2015, kdy někteří 

vlastníci garáží žádali o odkoupení pozemků pod svými garážemi od města Turnov. Po jednání RM Turnov v 

červenci 2020 (bez usnesení) zadal OSM vypracování znaleckého posudku na stanovení ceny zjištěné i obvyklé 

pozemků i garáží. 

Plocha celého areálu je podle našeho názoru díky umístnění v centru města, sousedství s kulturním domem a 

náměstím B. J. Horáčka i celkovému pohledu od Výšinky na město a Chrám Narození Panny Marie natolik cenná, že 

je vhodné uvažovat o jejím jiném využití. Město Turnov nemá v současné době možnost nabídnout vlastníkům 

pozemků a garáží garáže v jiné části města ani pozemky na stavbu garáží nových, jedinou možností získání je výkup 

těchto nemovitých věcí. Kromě výkupu je třeba najít vhodné využití prostoru, ideálně vypsáním soutěže na 

vypracování architektonické studie, v souvislostí s tím případně navrhnout změnu územní plánu. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 530/2021 

RM bere na vědomí  

informace o ocenění areálu garáží U Raka. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 531/2021 

RM ukládá  

odboru správy majetku předložit materiál zastupitelstvu města ZM Turnova k projednání. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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11. Odprodej pozemku - vnitroblok ul. 5. května, Turnov 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města žádost o prodej pozemku p. č. 1470/3, k. ú. Turnov – zastavěná plocha a nádvoří o zapsané 

výměře 18 m2. Pozemek se nachází ve vnitrobloku, přístup z němu je pouze přes pozemky jiných vlastníků (spol. 

Merkorekt a ZNAK Malá Skála družstvo hodinářské a umělecké výroby). Dle územního plánu se jedná o plochy 

bydlení smíšeného, pozemek se nachází v památkové zóně.  

Žadatelka paní xxxxxxxxxxxxx, vlastník stavby bez čp./čev stojící na p. p. č. 1470/2 a p. p. č. 1470/3, k. ú. Turnov 

(dříve metrologická laboratoř) koupila stavbu od ÚZSVM kupní smlouvou ze dne 1. 12. 2020, právní účinky zápisu 

do KN k 25. 5. 2021.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malý pozemek zastavěný stavbou bez přístupu a prakticky bez možnosti 

využití, doporučujeme pozemek odprodat za cenu 27.000 Kč, a podmínky, že žadatelka hradí poplatek za návrh 

vkladu práva do katastru nemovitostí. V kupní smlouvě bude dále uvedena podmínka, že všechny úpravy a záměry 

musí být projednány s OŠKS MÚ Turnov.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 532/2021 

RM doporučuje schválit ZM  

záměr prodeje pozemku p. č. 1470/3 za cenu 1500 Kč/m, tj. celkem 27.000 Kč a podmínky úhrady poplatku za vklad 

práva do katastru nemovitostí. 
 

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

 

  

 

12. Pacht pozemku p. č. 311/1, k. ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

Město Turnov je vlastníkem pozemku p. č. 311/1, k. ú. Malý Rohozec. Tento pozemek v minulosti udržoval na 

základě objednávky od odboru životního prostředí p. Černý - soukromý zemědělec.  

Jedná se o pozemek o výměře 3 443 m2, který je využíván k zemědělským účelům - sečení trávy. 

Jelikož uzavíráme i s ostatními zájemci o pozemky na sekání pachtovní smlouvy, navrhujeme uzavřít pachtovní 

smlouvu i s p. Černým. Ten s uzavřením pachtovní smlouvy na dobu určitou - 5 let a výší nájemného 0,20 Kč/m2/rok 

souhlasí. Jelikož mu město za sekání tohoto pozemku doposud platilo, nežádal o dotace na pozemek. Nyní však, 

když uzavřeme pachtovní smlouvu, bude za údržbu pozemku platit pachtovné a rád by pozemek zařadil do dotací. 

Pozemky pro dotace na letošní a příští rok již odeslal a proto nás žádá o odpuštění pachtovného na toto období. 

 

 

Usnesení RM č. 533/2021 

RM schvaluje  

pacht pozemku p. č. 311/1 v k. ú. Malý Rohozec pro p. Arnošta Černého, IČ: 65193784. Pachtovní smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2026, výše nájemného činí 0,20 Kč/m2/rok, tj. 688,80 Kč/rok. Pachtovné bude 

hrazeno až od roku 2023. 
 

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

 

  

 

13. Přidělení překlenovacího bytu 
 

Rozprava: 

Žádost o nájem překlenovacího bytu podala dne 1. 7. 2021 paní xxxxxxxxxxx, která od 3/2021 užívá, s dvěma 

dětmi, Krizový byt č. 11 v Granátové ulici 1897. Nájem bytu po prodloužení končí 31. 8. 2021. Nájemné je hrazeno 

v čas a v plné výši. Sociální a bytová komise doporučuje přidělení překlenovacího bytu na dobu jednoho roku 

s kaucí 1.000 Kč a nájemným dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov. 

 

 

Usnesení RM č. 534/2021 

RM schvaluje  

přidělení překlenovacího bytu v Granátové ulici 1897, Turnov byt č. 1, paní xxxxxxxxxxx od 1. 9. 2021 dle pravidel 

hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 24. 6. 2021, usnesení č. 466/2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0]  
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14. Zadávací podmínky - "Zpracování projektové dokumentace – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" 
 

Rozprava: 

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a 

stavební povolení a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele rozdělené na jednotlivé etapy, a to včetně výkazu 

výměr. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s podmínkami dotačního titulu Státního fondu podpory 

investic, který v současné době poskytuje dotace na Regenerace sídlišť. 

 

 

Usnesení RM č. 535/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení na projekt "Zpracování projektové dokumentace - Regenerace sídliště 

Výšinka, Turnov" a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Mgr. 

Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

  

 

15. Zadávací podmínky výběrového řízení "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1449 a 1450 Přepeřská, 

Turnov" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1449 a 

1450 Přepeřská, Turnov". Jedná se o výměnu 117 ks plastových oken a 3 ks dveří. Výběrové řízení bude vypsáno 

jako zakázka malého rozsahu s termínem realizace od 15. 1. 2022 do 28. 2. 2022. Navrhujeme schválení komise pro 

hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, 

Stanislava Syrotiuková. 

 

 

Usnesení RM č. 536/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1449 a 1450 

Přepeřská, Turnov" a schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Dagmar Brabcová, Mgr. Eva 

Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

  

 

 

16. Zadávací podmínky výběrového řízení "Oprava pravé části chodníku v ulici Jana Palacha" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Oprava pravé části chodníku v ulici Jana 

Palacha". Jedná se o rekonstrukci chodníku v délce cca 200m v ulici Jana Palacha v Turnově, od křižovatky u 

gymnázia k ulici Diamantová, po pravé straně, při směru chůze do kopce. Výběrové řízení bude vypsáno jako 

zakázka malého rozsahu s termínem realizace od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021 v maximální délce 30 dnů. 

 

 

Usnesení RM č. 537/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Oprava pravé části chodníku v ulici Jana Palacha" a 

schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, 

Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

 

 

17. Smlouva o užívání autobusového stání na dopravním terminálu - Milan Zachariáš Autodoprava 
 

Rozprava: 

Město Turnov vybudovalo v roce 2011 z podpory dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod projekt "Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov". Provoz terminálu veřejné dopravy byl 

zahájen 6. 11. 2011.  
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Nyní nás oslovil pan Milan Zachariáš Autodoprava, Dolany nad Vltavou s žádostí o možnost užívání autobusového 

stání na terminálu v Turnově pro linku č. 250001 Kralupy nad Vltavou - Turnov - Harrachov a předložil rozhodnutí 

o udělení licence. V současné době je uzavřeno celkem 6 smluv o užívání autobusového stání na autobusovém 

terminálu v Turnově s jednotlivými dopravci za cenu 13 Kč/vjezd + DPH. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou 

do 31. 12. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 538/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově s dopravcem Milan Zachariáš 

Autodoprava, Dolany nad Vltavou na užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově na dobu 

určitou do 31. 12. 2021 za cenu 13 Kč/vjezd + DPH. 
 

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

 

  

 

18. Smlouva na dotaci - Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky 
 

Rozprava: 

Na zastupitelstvu města 25. 3. 2021 byl předložen záměr na pokračování revitalizace městského parku U letního 

kina, který navazuje na akci přivedení užitkové vody z přepadu vodojemu od Alzheimer centra do městského parku. 

Záměr byl projednán a podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj bylo schváleno zastupitelstvem. V dubnu 2021 byla 

úspěšně podána žádost o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Životní prostředí a 

zemědělství, program 8.6 Podpora retence vody v krajině. V červnu byl projekt Libereckým krajem finančně 

podpořen ve výši 720.000 Kč. Předpokládají se celkové náklady ve výši 1.444.333 Kč. Projekt řeší vybudování 

jezírka (větší tůně) a dvou menších tůní na potůčku v městském parku za účelem zadržení vláhy a její větší retence 

do půdy v parku. 

 

 

Usnesení RM č. 539/2021 

RM schvaluje  

Smlouvu č. OLP/2631/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 720.000 Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje 

na projekt "Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky". 
 

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

 

  

 

19. Žádost o prominutí nájmu z hrobového místa 
 

Rozprava: 

Předkládáme vám žádost o prominutí nájmu za hrobové místo č. O-20. Jedná se o hrob Bohumila Petrnouška , který 

byl mezi hroby významných osobností zařazen v listopadu 2019. Rodina Petrnouškova již nemá žádné pokrevní 

příbuzné. Žádost byla na odbor školství, kultury a sportu doručena Janem Horákem, který sice není příbuzným 

rodiny Petrnouškovy, ale chce o hrob přesto pečovat, z úcty k rodině. Neboť v minulosti byla u většiny hrobových 

míst zařazených mezi významná odpuštěna platba nájmu za hrobové místo, rádi bychom tento postup doporučili i u 

uvedeného hrobu O-20. 

Bohumil Petrnoušek (1922–1945), turnovský rodák, člen Sokola, nositel Československého válečného kříže 1939 (in 

memoriam), padl během aktivní účasti na Pražském povstání v květnu 1945. 

 

 

Usnesení RM č. 540/2021 

RM souhlasí  

s prominutím nájmu z hrobového místa O-20 (hrob Bohumila Petrnouška), který se nachází na veřejném pohřebišti u 

kostela Narození Panny Marie, a to i za minulé období a na dobu neurčitou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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20. Úprava platu - příspěvkové organizace města 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám návrh úpravy platu ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace, Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže a platu ředitelky organizace Turnovské památky a cestovní ruch, 

příspěvková organizace, Ing. Elišky Gruberové. 

 

 

Usnesení RM č. 541/2021 

RM schvaluje  

úpravu platu ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace dle návrhu s 

účinností od 1. 9. 2021 dle návrhu. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 542/2021 

RM schvaluje  

úpravu platu ředitelky organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace dle návrhu s 

účinností od 1. 9. 2021 dle návrhu. 
 

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

 

  

 

21. Změna složení členů v Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov 
 

Rozprava: 

Odboru školství, kultury a sportu byla doručena informace o rezignaci (odchodu do starobního důchodu) paní Mgr. 

Jaroslavy Štoudkové ke dni 31. 7. 2021 z funkce ředitelky Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková 

organizace. Z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace byl usnesením RM č. 388/2021 jmenován ke dni 1. 8. 2021 Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS. 

Z důvodu změny ve vedení školy ZŠ Zborovská by bylo vhodné tuto změnu reflektovat i v Komisi pro výchovu a 

vzdělávání Rady města Turnov. Proto bychom rádi požádali o odvolání Mgr. Jaroslavy Štoudkové a o následné 

jmenování Mgr. Vítězslava Šťastného, DiS., nového ředitele Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková 

organizace. 

 

 

Usnesení RM č. 543/2021 

RM odvolává  

Mgr. Jaroslavu Štoudkovou z Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 544/2021 

RM jmenuje  

Mgr. Vítězslava Šťastného DiS. do Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov. 
 

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

 

 

 

22. Žádosti o čerpání rezervního fondu a investičního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádosti o čerpání rezervních a investičních fondů organizací: 

1) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, p. o. o čerpání rezervního a 

investičního fondu organizace na spolufinancování částí dotace na projekt z Programu rozvoje venkova - 

konvektomat do školní kuchyně.  

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 20 400 Kč. 

Rezervní fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 50 307,03 Kč. 

Investiční fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 39 824 Kč (nutná rezerva na odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele).  

Rezervní fond k čerpání ve výši: 29 907,03 Kč. 
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2) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, p. o. o čerpání rezervního fondu 

organizace v celkové výši 29 760 Kč na spolufinancování dotace na projekt z Programu rozvoje venkova - 

pořízení konvektomatu do školní kuchyně mateřské školy.  

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 24 150 Kč. 

Rezervní fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 172 213,66 Kč. 

Investiční fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 4 691,55 Kč.   

Rezervní fond k čerpání ve výši: 148 063, 66 Kč. 

 

3) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, p. o. o čerpání rezervního fondu 

organizace v celkové výši 24 600 Kč na pořízení 30 ks matrací, pod které není potřeba dávat samostatnou 

postýlku.  

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 24 450 Kč. 

Rezervní fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 181 887,08 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 157 437,08 Kč. 

 

4) Žádost ředitelky organizace Zdravotně sociální služby Turnov, p. o. o čerpání investičního fondu 

organizace v celkové výši 139 150 Kč na pořízení mycího podlahového stroje.  

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 483 450 Kč. 

Rezervní fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 221 150,24 Kč. 

Investiční fond k 30. 6. 2021 ve výši: 1 913 863,40 Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 545/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace čerpání finančních prostředků z 

rezervního fondu do výše 2 tis. Kč na dofinancování neinvestiční části projektu - konvektomat do MŠ z Programu 

rozvoje venkova ČR. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 546/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace převod finančních prostředků z 

rezervního fondu organizace do fondu investic do výše 2 tis. Kč na dofinancování investiční části projektu - 

konvektomat do MŠ z Programu rozvoje venkova ČR. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 547/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace čerpání finančních prostředků z fondu 

investic do výše 25 tis. Kč na dofinancování investiční části projektu - konvektomat do MŠ z Programu rozvoje 

venkova ČR. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 548/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace převod finančních prostředků z rezervního 

fondu do fondu investic do výše 30 tis. Kč a následné použití finančních prostředků z fondu investic do výše 30 tis. 

Kč na dofinancování projektu - konvektomat do MŠ z Programu rozvoje venkova ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 549/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace 

do výše 25 tis. Kč na nákup dětských matrací. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 550/2021 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace čerpání investičního fondu organizace do výše 

140 tis. Kč na nákup podlahového mycího stroje. 
 

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

 

  

 

23. Projekt "Sluníčkové služby" – poskytnutí zálohy na účelový transfer příspěvkové organizaci MŠ a ZŠ 

Sluníčko Turnov (předfinancování) 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám návrh na poskytnutí zálohy na účelový transfer s vyúčtováním na předfinancování dotačního 

projektu pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve 

výši 1,217 mil. Kč. Jedná se o projekt s názvem "Sluníčkové služby" z programu 11700 Integrovaný operační 

program Ministerstva pro místní rozvoj pod identifikačním číslem CZ.06.4.59/0.0/16_072/0014067 (Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace příloha č. 1). Tento projekt navazuje na projekt výstavby nástavby s názvem "Denní stacionář 

v MŠ a ZŠ Sluníčko" a je určen k financování pořízení vybavení nové nástavby. 

Pro tyto účely máme ve schváleném rozpočtu města alokovanou částku na řádku "Poskytnuté půjčky na granty" ve 

výši 1 mil. Kč v kapitole Zastupitelé. Tato částka bude převedena a navýšena o 217 tis. Kč na samostatné řádky 

k odboru školství, sportu a kultury s názvem: 

1) MŠaZŠ Sluníčko Turnov, p. o., poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na předfinancování 

projektu "Sluníčkové služby" ve výši 1.024 tis. Kč 

2) MŠaZŠ Sluníčko Turnov, p. o., poskytnutí účelového investičního příspěvku na předfinancování 

projektu "Sluníčkové služby" ve výši 193 tis. Kč. 

Po získání finančních prostředků z MMR příspěvková organizace provede vyúčtování poskytnutých účelových 

transferů na předfinancování a finanční prostředky vrátí zpět na účet města. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 551/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města schválit účelový transfer pro Mateřskou školu a Základní školu Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace na předfinancování projektu "Sluníčkové služby" v rámci rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021 a 

současně souhlasí, že budou finanční prostředky (zálohy) zaslány na účet příspěvkové organizace dle její potřeby. 
 

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

 

 

 

24. Přejmenování části ulice "Nad Šetřilovskem" v lokalitě Turnov-Hruštice, stávající ulice v lokalitě Turnov-

Károvsko a pojmenování nového veřejného prostranství u nádraží 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k posouzení návrh na změnu názvu dvou ulic v lokalitě Hruštice a Károvsko a zároveň návrh na 

pojmenování veřejného prostranství - parku v lokalitě Turnov II.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 552/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města schválit nové pojmenování částí ulice Nad Šetřilovskem názvy - Na Pramenech a Plk. Františka 

Fryče dle situačního plánku. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 553/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města schválit pojmenování parku u nádraží - Park T. G. Masaryka dle předloženého návrhu 

Letopisecké a Kulturní komise Rady města Turnov a zároveň doporučuje přejmenovat ulici T. G. Masaryka na ulici 

Jaroslava z Hruštice a část ulice Legionářů (v úseku Zelená cesta – Jaroslava z Hruštice) přejmenovat na ulici Plk. 

Čestmíra Šikoly. 
 

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

 

  

 

25. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města Turnov 
 

Rozprava: 

1. ZŠ Skálova 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o 1 ks modřínu opadavého, rostoucího na pozemku p. 

č. 607/5 v k. ú. Turnov. Důvodem žádosti je špatný zdravotní stav a nízká provozní bezpečnost. Modřín je výrazně 

proschlý. 
 

2. Žižkova – bytový dům 

Návrh na kácení předkládá zmocněnec investora bytového domu v Žižkově ulici, paní Zuzana Fejfarová. Jedná se o 

3 ks javorů klen a 1 ks jasanu ztepilého, vše rostoucí na pozemku p. č. 855/17 v k. ú. Turnov. Důvodem žádosti je 

kolize budoucí stavby s kořenovým systémem stromů a obavy z pádu. 
 

3. Jana Palacha 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti vlastníka sousední nemovitosti. Jedná se o 

smrk pichlavý, rostoucí na pozemku p. č. 1682/3 v k. ú. Turnov. Vlastník sousední nemovitosti žádal o pokácení 

smrku již v roce 2018, kdy kácení smrku nebylo povoleno. Důvodem žádosti je obava z případného pádu stromu a 

narušování plotu a betonových chodníků kořeny stromu. 
 

4. hřbitov Pelešany 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti vlastníka hrobky č. 119, která se nachází 

v sousedství stromu. Jedná se o smrk pichlavý, rostoucí na pozemku p. č. 837/4 v k. ú. Mašov u Turnova. Důvodem 

žádosti je obava z případného pádu stromu. 
 

5. Maškova zahrada 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o břízu bílou o obvodu kmene 116 cm, rostoucí na  

pozemku p. č. 3499 v k. ú. Turnov. Důvodem žádosti je velmi špatný zdravotní stav, bříza silně prosychá a odumírá.  
 

6. Luka – cyklostezka u náhonu 

Návrh na kácení předkládá odbor správy majetku. Jedná se o vrbu křehkou, rostoucí na pozemku p. č. 2789/1 v k. ú. 

Turnov. Dřevina roste v těsné blízkosti cyklostezky podél náhonu do Dolánek. Důvodem žádosti je poškozování 

povrchu cyklostezky kořeny stromu.  
 

7. ZŠ Alešova 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o topol osika, rostoucí na pozemku p. č. 2546/1 v k. 

ú. Turnov. V těsné blízkosti předmětného topolu se nachází zcela odumřelý topol osika, na který již bylo vydáno 

samostatné povolení ke kácení. 
 

8. 1. máje 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti majitelky sousední nemovitosti, paní 

Mužíčkové. Jedná se o 5 ks topolů osik, rostoucích na pozemku p. č. 2546/1 v k. ú. Turnov. Důvodem žádosti je 

obava z pádu stromů, alergie, úklid listí. Žádost se projednávala na komisi i RM v roce 2019, kácení stromů nebylo 

povoleno. U dřevin byl následně proveden redukční řez větví zasahujících nad zahradu paní Mužíčkové. 
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9. bytové domy Máchova 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti majitelky sousedního pozemku. Jedná se o 3 

ks borovic lesních, rostoucích na pozemku p. č. 2548/1 v k. ú. Turnov. Důvodem žádosti je ohrožení sousedního 

pozemku a sloupu s telekomunikačním vedením. 

 

 

Usnesení RM č. 554/2021 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks modřínu opadavého o obvodu kmene 157 cm, rostoucího na pozemku p. č. 

607/5 v k. ú. Turnov (ZŠ Skálova). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 555/2021 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 3 ks javorů klen o obvodu kmene 140 cm, 91+74+49+51 cm, 

88+68+41+45+52+70 cm (č. 15, 20, 23) a 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 79+79+91 cm (č. 24), vše rostoucí 

na pozemku p. č. 855/17 v k. ú. Turnov (Žižkova – bytový dům). 

RM vyzývá odbor životního prostředí, aby jako dotčený orgán státní správy zasáhla proti poškození stromů stavbou. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 556/2021 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 147 cm, rostoucího na pozemku p. č. 

1682/3 v k. ú. Turnov (Jana Palacha). Žádost je podmíněna výsledkem odborného posouzení. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 557/2021 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 98 cm, rostoucího na pozemku p. č. 837/4 

v k. ú. Mašov u Turnova (hřbitov Pelešany). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 558/2021 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 116 cm, rostoucí na pozemku p. č. 3499 v k. ú. 

Turnov (Maškova zahrada). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 559/2021 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks vrby křehké o obvodu kmene 187 cm, rostoucí na pozemku p. č. 2789/1 v k. ú. 

Turnov (Luka – cyklostezka u náhonu). Žádost je podmíněna výsledkem odborného posouzení. 
 

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

  

 

 

Usnesení RM č. 560/2021 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks topolu osika o obvodu kmene 93 cm, rostoucího na pozemku p. č. 2546/1 v k. 

ú. Turnov (ZŠ Alešova). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 561/2021 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 5 ks topolů osik o obvodu kmene 128+125 cm (dvoukmen), 125 cm, 106 cm, 94 

cm, 95 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucích na pozemku p. č. 2546/1 v k. ú. Turnov (1. máje). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 562/2021 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 3 ks borovic lesních o obvodu kmene 144, 110, 117 cm, rostoucích na pozemku p. 

č. 2548/1 v k. ú. Turnov (bytové domy Máchova). 
 

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

  

 

 

26. Komunikace III/28315 - Ulice Antonína Dvořáka, Výšinka, Na Kamenci - úvodní materiál 
 

Rozprava: 

Tento materiál navazuje na materiál předkládaný 6. listopadu 2019 a popisující zájem Libereckého kraje k předání 

některých komunikací městu Turnov. V rámci jednání, jsme přijali usnesení, doporučují zastupitelstvu převzít 

komunikaci ve Fučíkově ulici.  

Ohledně Fučíkovy ulice kraj potvrdil svůj závazek na pokládku tichých asfaltů v obydlených částech Přepeř, které 

jsou předpokladem pro vybudování obousměrného sjezdu a nájezdu v Ohrazenicích s předpokládaným termínem 

druhé poloviny roku 2022. Zahájení stavby jižního sjezdu ve Fučíkově ulici je rovněž plánováno v druhé polovině 

roku 2022. Kraj pro Fučíkovu ulici připraví smlouvu budoucí darovací, vyřazení komunikace z krajské sítě a 

následné předání. 

V rámci diskuze jsme se také dotkli převzetí silnice III/28315 - Ulice Antonína Dvořáka, Výšinka, Na Kamenci. 

Kraj má zájem, abychom tuto komunikaci převzali. Na nás nechává rozsah pro případné rekonstrukční práce, řešení 

křižovatek a další, jako podmínku převzetí. Tyto práce je kraj ochoten provést prioritně. 

 

 

Usnesení RM č. 563/2021 

RM souhlasí  

s převzetím komunikace III/28315 - Ulice Antonína Dvořáka, Výšinka, Na Kamenci za předpokladu, že Liberecký 

kraj zrealizuje níže uvedené práce na rekonstrukci silnice: 

-Autobusová zastávka U Raka 

-Odbočovací pruh včetně úpravy křižovatky u gymnázia  

-Oprava propustku na Stebénce 

-Úprava křižovatky na Kamenci s I/35, která by umožňovala odbočit zpět k Lidlu  

-Parkovací pruhy z dlažby v ul. Antonína Dvořáka  

-Celoplošné opravy komunikací s lokální výměnou podloží dle průzkumu 

-Hydrogeologický průzkum, který ověří stabilitu komunikace v prostoru nad Lidlem  

Projektové dokumentace na výše uvedené záměry by nechal zpracovat Liberecký kraj. RM pověřuje odbor správy 

majetku dalším jednáním a předložením průběžných informací o jednáních s Libereckým krajem a následně bude 

tento záměr předložen ke schválení zastupitelstvem města Turnova. 
 

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

 

  

 

27. PAMICO CZECH, s. r. o. - smlouva o spolupráci 
 

Rozprava: 

Tento materiál navazuje na materiál předkládaný RM 22. října 2020, který popisoval uzavřené smlouvy, výhody 

směrem k městu, výhody směrem k Pamico Czech, s. r. o. Byly předloženy i konkurenční nabídky na pokrytí 

městských objektů konkurenčními systémy, právní posouzení stávajících vztahů i platby, které odvádějí naše 

příspěvkové organizace za poskytované služby směrem k firmě Pamico Czech, s. r. o.  Poptali jsme i další velké 

poskytovatele datových sítí. Dorazila pouze jediná nabídka z O2, která při velmi obdobné specifikaci služeb nabízí 

tento balíček za cca 7,2 mil. Kč/rok. 
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Usnesení RM č. 564/2021 

RM projednala  

materiál PAMICO CZECH, s. r. o. - smlouva o spolupráci a pověřuje odbor vnitřních věcí přípravou dodatku č. 1 

smlouvy o spolupráci, který bude směřovat k zajištění provozu sítě PAMICO CZECH, s. r. o. pro město Turnov a 

jeho organizace i v případě potencionálního prodeje sítě, dostatečnou flexibilitu ve využívání kapacit sítě PAMICO 

CZECH, s. r. o. s ohledem na narůstající potřeby (distanční výuka, kamerový systém, interaktivní výuka apod.) a 

snížení poplatků v rámci provozu Města Turnova a jeho organizací. 
 

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

 

  

 

28. Obecně závazné vyhlášky - stanovení obecního systému odpadového hospodářství + místní poplatek za 

obecní systém odpadového hospodářství 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám návrhy nových obecně závazných vyhlášek města Turnov, a to: 

1. návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

2. návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

Ad 1. - Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

Návrh nové obecně závazné vyhlášky vychází ze dvou skutečností, jednak z nově zaváděného systému třídění 

komunálního odpadu – tzv. systému door-to-door a jednak reflektuje právní úpravu stanovenou novým zákonem 

o odpadech – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 

Ad 2. - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

Návrh obecně závazné vyhlášky, který je předkládán, zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství.  Tento poplatek je z hlediska základních konstrukčních prvků obdobný dosavadnímu místnímu 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, s drobnými modifikacemi (zejména pokud jde o okruh poplatníků z titulu vlastnictví nemovité věci a sazbu 

poplatku).  

Jedná se o poplatek za samotnou existenci obecního systému odpadového hospodářství, tedy za možnost jeho 

využívání.  

Výše poplatku je zachována ve stávající výši, tedy 660 Kč za poplatkové období, kterým je kalendářní rok. V této 

výši je poplatek stanoven od roku 2013 (předtím 500 Kč). Maximální možná výše poplatku je dle zákona o místních 

poplatcích 1.200 Kč, město může výši stanovit zcela dle svého uvážení, rozúčtování nákladů jako v předchozích 

letech se již neprovádí. 

Nově již nebude upravena tzv. motivační úleva za třídění do pytlů označených čárovými kódy, v roce 2022 bude 

poskytnuta pouze jednorázově ve výši, na kterou poplatníkům vznikl nárok v předchozí období (listopad 2020 až 

říjen 2021), tedy o slevu za třídění v letošním roce poplatníci nepřijdou. 

Vzhledem ke skutečnosti, že poplatkovým obdobím je u tohoto místního poplatku kalendářní rok, je stanovena 

účinnost obecně závazné vyhlášky od 1. 1. 2022. 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 565/2021 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství v předloženém znění. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 566/2021 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství v předloženém znění. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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V Turnově dne 17. srpna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………..   ………………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostka 

 


