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Zápis z 13. jednání rady města Turnov 

ze dne 25. 6. 2015 

 

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

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová       

 

Omluveni: Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Škodní a likvidační komise - vyřazení majetku 
 

Rozprava:       Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 29. 4. 2015 návrh na vyřazení 

majetku. Dle směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, čl.VII. předkládáme výtah ze 

zápisu komise dne 29. 4. 2015. 

 

RM vzhledem k výši odpisovaného majetku jednala o tomto bodě již na minulé RM. Projednávání byla 

přítomna část škodní a likvidační komise. Na základě jednání RM bude prověřena směrnice pro odpis 

majetku – nastaveny kontrolní mechanismy, odpisovat se bude minimálně 2x do roka. 

- vyřazení majetku na základě fyzické inventury veškerých odborů ve správě města ve výši 120 145 Kč 

- vyřazení výpočetní a kancelářské techniky 4 635 024,00 Kč 

- vyřazení majetku Sboru dobrovolných hasičů 151 441,00 Kč + 97 650,00 Kč 

- ostatní majetek (studie, projekty, silážní žlaby, plynovod) 1 361 626,00 Kč 

 

 
 

usnesení RM č. 317/2015 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (nábytek a kancelářské potřeby) z důvodu 

nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze 

dne 20.5.2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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usnesení RM č. 318/2015 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku a software (výpočetní a kancelářská technika) z důvodu nefunkčního a 

morálního zastarání na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20.5.2015. 
 

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

usnesení RM č. 319/2015 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (použitelné počítače a monitory) a odprodej 

zájemcům z důvodu, že již nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační 

komise ze dne 20.5.2015. 
 

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

usnesení RM č. 320/2015 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku 

(hasičská technika sboru dobrovolných hasičů) z důvodu nefunkčního a technického opotřebení 

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20.5.2015. 
 

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

usnesení RM č. 321/2015 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (studie, audit a stavby) z důvodu prodeje, demolice a vypršení platnosti auditu na návrh 

škodní a likvidační komise ze dne 20.5.2015. 
 

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

 

2. Pověření službou obecného hospodářského zájmu 
 

Rozprava:       Předkládáme ke schválení dodatek k Pověření k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu pro ZSST. Toto pověření bylo schváleno RM 14.01.2013 s délkou platnosti na 10 

let. Vzhledem k tomu, že Rada Libereckého kraje svým usnesením ze dne 10.02.2015 pověřila ZSST k 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s financováním sociálních služeb 

zařazených do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje. Organizace nemůže mít 

dvě pověření, a proto je nutné pozastavit účinnost pověření Rady města Turnova na dobu účinnosti 

Pověření Libereckého kraje. Dále je třeba upravit fakultativní činnosti dle Pověření Libereckého kraje. 

 
 

usnesení RM č. 322/2015 

RM schvaluje  

Dodatek č. 1 mezi Městem Turnov a Zdravotně sociálními službami Turnov, p.o  k Pověření k 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu schválenému usnesení RM Turnova č. 

1/2013 ze dne 14.01.2013. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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3. Obecně závazná vyhláška - alkohol, kouření v parcích 
 

Rozprava:       Od občanů každoročně přichází několik stížností na konzumaci alkoholických nápojů 

v následujících lokalitách: 

- Park U Letního kina 

- Prostor před supermarketem Billa 

- Na hřišti Duhová energie na Turnově 2 

- V prostoru terminálu a před železničním nádražím 

- Před obchodním domem Tesco na náměstí 

- Před obchodem naproti Jutě 

- Benzina Robin Oil 

 

V diskuzi byla vyhláška připomínkována z hlediska osobních zkušeností členů rady města. 

 
 

usnesení RM č. 323/2015 

RM projednala  

návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a za stávající situace 

zatím nedoporučuje další projednávání v zastupitelstvu města. 
 

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

 

4. Kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku města Turnov 
 

Rozprava:        
1. Žádost Města Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, ze dne 21.5.2015  

o pokácení 2 ks lípy srdčité (Tilia cordata) rostoucích na pozemku p. č. 1497 v k. ú. Turnov (Mariánský 

hřbitov). První lípa o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 193 cm má vadné úžlabí, hrozí možnost 

vylomení, druhá lípa o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 264 cm má rozsáhlou dutinu na bázi 

kmene, hrozí možnost vyvrácení.  

Komise pro ŽP:  Lípy na Mariánském hřbitově - KŽP souhlasí s kácením 7-1-1.  

Odbor životního prostředí:  V souvislosti s vyvrácením lípy na Mariánském hřbitově (začátek dubna 

2015) byla v průběhu měsíce dubna provedena vizuální kontrola stromů, při níž byly zjištěny dva stromy, 

které vykazují taková poškození, jejichž vlivem by mohlo dojít ke statickému selhání stromů. Stav 

předmětných stromů byl konzultován s ing. Markem Žďárským (soudní znalec v oboru), který uvedené 

stromy doporučil ke kácení.  

2. Žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 11.5.2015  

o pokácení tisů a bobkovišní rostoucích na Mikulášském náměstí.  

Komise pro ŽP:  Dřeviny na Mikuláškém náměstí – KŽP nesouhlasí s kácením 9-0-0.  

Odbor životního prostředí:  Na dotčené části pozemku p. č. 484 v k. ú. Turnov (prostor před Mikulášským 

kostelem) byla pravděpodobně v devadesátých letech provedena výsadba tisu prostředního (Taxus x 

media), bobkovišně (Prunus laurocerasus) a tavolníku (Spiraea cinerea, Spiraea japonica). V současné 

době je zde zapojený porost dřevin o ploše větší než 40 m2, na jehož případné odstranění je nutné mít 

povolení orgánu ochrany přírody.  

 
 

usnesení RM č. 324/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení dvou lip srdčitých, které rostou na pozemku p. č. 1497 v k. ú. 

Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 325/2015 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemku p. č. 484 v k. 

ú. Turnov. 
 

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

 

5. Schválení smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR na Rekonstrukci 

veřejné zeleně v Turnově II. etapa 
 

Rozprava:       Jedná se o podpis smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 

na akci „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II. etapa“ (jedná se výsadby zeleně kolem dopravního 

terminálu a na školní zahradě MŠ 28. října) Ze SFŽP ČR jsme obdrželi dne 5.6.2015 podepsanou smlouvu 

o poskytnutí podpory. Tato podpora činí 5 % výše nákladů. Současně jsme obdrželi z MŽP ČR rozhodnutí 

o poskytnutí dotace z fondů EU, zde činí výše dotace 70 % nákladů. Zbývajících 25 % je uhrazeno z 

vlastních zdrojů Města Turnov. Akce již byla dříve schválena příslušnými orgány města. SFŽP ČR 

požaduje podle zákona o obcích dodržet ustanovení, že o přijetí dotace rozhoduje rada obce a až poté ji 

podepisuje starosta. Projekt byl již realizován v roce 2014 firmou Petr Vykrut, Ostrava, Hrabůvka.  

 
 

usnesení RM č. 326/2015 

RM schvaluje  

smlouvu č. 14177916 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově 

II.etapa“ a souhlasí s jejím podpisem starostou města. 
 

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

 

6. Smlouva o právu provést stavbu fotbalové hřiště umělá tráva 
 

Rozprava:       Město Turnov zadalo zpracování projektové dokumentace ne realizaci "fotbalového hřiště 

s umělou trávou Turnov". Toto hřiště má být vybudováno na pozemku p.č. 3610/4 v k.ú. Turnov bývalé 

"škvárové hřiště" v ulici Koškova za železniční tratí Turnov- Jičín. 

V rámci navyšování základního kapitálu Městské sportovní Turnov s.r.o. bylo toto hřiště převedeno do 

majetku MST s.r.o.  

Projekt fotbalového hřiště s umělou trávou má být zařazen do dotačního programu Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy na podzim roku 2015. Do tohoto programu mohou žádat sportovní kluby, obce a 

města, obchodní společnosti se tohoto programu nemohou účastnit. Především z tohoto důvodu je 

nositelem projektové přípravy město Turnov. 

Pro zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení je nezbytné s Městskou sportovní Turnov 

s.r.o. a městem Turnov uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, která zajistí majetkový vztah k pozemku 

na kterém je hřiště budováno.  

 
 

usnesení RM č. 327/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Městskou sportovní Turnov s.r.o. pro realizaci stavby 

"Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 328/2015 

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

schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Turnov pro realizaci stavby 

"Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov". 
 

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

 

7. Pronájem nebytových prostor v čp. 184 Palackého, Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov pronajímá nebytové prostory v objektu čp.184 Palackého paní xxxxxxxxxx.  

Jedná se o prostory o výměře 48,35 m2, které využívá na služby  - kadeřnictví a kosmetika. 

Od dubna v tomto kadeřnictví s paní xxxxxxxxxx spolupracuje paní xxxxxxxxxxx.  

Paní xxxxxxxxxxxxx požádala o ukončení nájmu ze zdravotních důvodů dohodou ke dni 30.6.2015.  

Nájemné za 2. čtvrtletí má uhrazeno. Paní xxxxxxxxxx by chtěla v těchto  prostorách pokračovat v 

provozování kadeřnictví a požádala o pronájem za stejných podmínek, tj. 1385,- Kč/m2/rok. 

OSM vyhlásil pronájem nebytového prostoru za stávajících podmínek. 

OSM  doporučuje ukončit pronájem s paní xxxxxxxxxxx dohodou k 30.6.2015 a uzavřít novou smlouvu o 

pronájmu s paní  xxxxxxxxxxxxxx od 1.7.2015.  Tím dojde k plynulému pokračování nájmu. 

 
 

usnesení RM č. 329/2015 

RM schvaluje  

ukončení nájmu v čp. 184 v Palackého ulici  s paní xxxxxxxxxxxx dohodou ke dni 30.6.2015. 
 

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

usnesení RM č. 330/2015 

RM schvaluje  

pronájem nebytových prostor v čp.184 v Palackého ulici v Turnově o podlahové ploše 48,35 m2 

pro paní xxxxxxxxxxxxxx za cenu nájemného 1 385,- Kč/m2/rok. 
 

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

 

8. VHS Turnov, vodovodní přípojka pro bytové domy Alej legií 
 

Rozprava:       Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. realizovaly nový vodovodní řad pro bytové domy 

v ulici Alej legií. Dle projektu měl být tento řad napojen v pozemku parc.č. 863/2, k.ú. Turnov. Z 

technických důvodů bylo napojení provedeno v pozemku Města Turnov parc.č. 3875/2, k.ú. Turnov. 

Vodohospodářské sdružení stavbu převzalo a nyní pro kolaudaci stavby žádá o uzavření smlouvy o právu 

provést stavbu na nově dotčený pozemek, ve kterém bylo provedeno napojení nového vodovodního řadu 

pro bytové domy. Původní vyjádření k této stavbě vydal odbor správy majetku dne 6.4.2009 pod č.j. 

OSM/09/624/BUZ. 

 
 

usnesení RM č. 331/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu 

"Vodovodní řad pro bytové domy ulice Alej legií, Turnov" na pozemku parc.č. 3875/2, k.ú. 

Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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9. Směna pozemků s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 
 

Rozprava:       Za Město Turnov byla podána na základě usnesení RM č. 449/2014 žádost na Agenturu 

ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) o prodej pozemků parc.č. 744, 745, 742/2 o celkové výměře 

2401 m2, k.ú. Mašov u Turnova z vlastnictví pro potřeby zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů 

(SDH) Pelešany.  

K této žádosti bylo na základě telefonické výzvy AOPK ČR následně doloženo stanovisko orgánu 

ochrany přírody - Správy CHKO ČESKÝ RÁJ, kde je konstatováno, že požadované pozemky jsou pro 

činnost AOPK ČR trvale nepotřebné. I přes toto stanovisko, nám bylo AOPK ČR sděleno, že Ministerstvo 

životního prostředí prodej nedoporučilo a proto nelze naší žádosti vyhovět.  

Na základě jednání místostarostky Mgr. Jany Svobodové na Ministerstvu životního prostředí bylo 

přislíbeno, že by byla možná směna pozemků s tím, že Město Turnov vytipuje pozemek (nejlépe lesní 

pozemek a v CHKO), za který by požadované pozemky bylo možné směnit.  

 

Po diskuzi byl bod odložen na další jednání RM.       

 
 

 

10. Podnájem NP v čp. 2047 Žižkova, Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov pronajímá nebytové prostory v čp. 2047 v Žižkově ulici  - přízemí budovy 

penzionu paní xxxxxxxxxxxxxxxxx. Jedná se o prostory o výměře 34,71 m2, které paní xxxxxxxxxxxxxx 

využívá pro ambulantní rehabilitační péči. 

Od 1.5.2015 byl uzavřen dodatek ke smlouvě na tento pronájem pro Rehabilitační ambulanci Turnov, 

s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx.  

OSM obdržel žádost o umožnění podnájmu těchto prostor pro Polikliniku Železný Brod s.r.o., která ke dni 

15.5.2015 odkoupila 100% podíl společnosti Rehabilitační ambulance Turnov s.r.o. 

V současné době probíhají administrativní úkony spojené s převzetím  společnosti - pro změnu registrace 

požádal xxxxxxxxxxxxxx, ředitel Polikliniky Železný Brod o schválení podnájmu výše uvedených 

prostor. 

 
 

usnesení RM č. 332/2015 

RM souhlasí  

s podnájmem prostor v objektu čp. 2047 v Žižkově ulici v Turnově pronajatých Rehabilitační 

ambulanci Turnov s.r.o. pro Polikliniku Železný Brod s.r.o. 
 

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

 

11. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, p.o.- plat ředitele 
 

Rozprava:       Předkládáme Vám návrh na plat nového ředitele příspěvkové organizace Městská 

knihovna Antonína Marka Mgr.& Mgr. Jaroslava Kříže. 

 
 

usnesení RM č. 333/2015 

RM schvaluje  

plat řediteli příspěvkové organizace MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV 

Mgr.& Mgr. Jaroslavu Křížovi s účinností od 1.8.2015 ve výši dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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12. Technické služby Turnov - schválení VŘ na nákup automobilu na svoz odpadů 
 

Rozprava:       Bylo obesláno celkem 6 uchazečů, veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele, 

na internetových stránkách společnosti a Města Turnova. 

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

nejvýhodnější nabídku (jedno hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena) č.2 od uchazeče Zoeller  

systems s.r.o., Říčany v nabídkové ceně 3 910 000,- Kč bez DPH. 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu na dodávku s tímto uchazečem. Nákup bude 

financován z prostředků společnosti. 

 
 
 

usnesení RM č. 334/2015 

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

schvaluje nákup automobilu na svoz odpadů od společnosti Zoeller systems s. r. o., Říčany, v 

ceně 3 910 000,-- Kč bez DPH. 
 

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

V Turnově dne 29. června 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta              místostarostka 


