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ZÁPIS  
z 19. jednání Rady města Turnov 

ze dne 6. října 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, Karel Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, 

Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Jiří Mikula       

 

Jiří Mikula      

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Projednání návrhu nových stanov Vodohospodářského 

sdružení Turnov 

Ing. Tomáš Hocke 8:00 – 9:00      

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Budoucí darovací smlouva - Fučíkova ulice Mgr. Dagmar Šrytrová 9:00 – 11:00      

3. Smlouva o dílo, měřiče rychlosti        

4. Zadávací podmínky výběrového řízení "Opravy místních 

komunikací a chodníku v Turnově" 

       

5. Zadávací podmínky výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 

2031, 2032, 2047 - zpracování projektové dokumentace" 

       

6. Schválení dodatku č. 8 na akci "Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově, – část 1", vícepráce – bylo staženo z 

jednání 

       

7. Schválení dodatku č. 6 na akci "Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově, – část 2", vícepráce – bylo staženo z 

jednání 

       

8. Schválení dodatku č. 5 na akci "Dodávka nábytku do 

objektu Regionálního turistického informačního centra v 

Turnově", vícepráce – bylo staženo z jednání 

       

9. Pronájem v č. p. 84, ul. Skálova - místnost č. dv. 222        

Záležitosti odboru sociálních věcí 

10. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

navýšení úvazků v sociální službě domov se zvláštním 

režimem 

Mgr. Hana Kocourová  11:00 – 11:20 

Ostatní 

11. Odchytové zařízení pro psy - modernizace Mgr. Jana Svobodová  11:20 – 11:30      
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Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00    

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

12. Žádost o vytvoření společného školského obvodu spádové 

školy 

            

13. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 

2021 

Mgr. Martina Marková  12:00 – 13:30      

14. Rozdělení dotací z kulturního fondu - II. výzva v roce 2021        

15. 

16. 

 

 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

Individuální dotace TJ Sokol Turnov II 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Zpracování projektové 

dokumentace - nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 

28. října" – přidaný bod 

Výsledek výběrového řízení "Městský park Turnov - etapa 

4a – jezírko a tůňky" – přesouvá se na další jednání RM 

Řešení věcných břemen – přidaný bod 

Studie řešení vnitrobloku radnice – přidaný bod 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"REKO MS Turnov I. a REKO MS Turnov II. - plynovod a 

přípojky ul. Mírová, Daliměřice" – přidaný bod 

 

Mgr. Dagmar Šrytrová 

      

 

 

 

 

1. Projednání návrhu nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov 
 

Rozprava: 

Touto cestou předkládám materiál týkající se projednání nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov (dále 

VHS). Tento návrh stanov projednala a schválila rada sdružení VHS na svém jednání 30. srpna 2021.   

Návrh stanov mně byl doručen emailem dne 27. července 2021 a ještě týž den jsem požádal pana JUDr. Šulce o 

posouzení nových stanov. Toto posouzení mně v konceptu bylo doručeno 27. srpna 2021 a ve finalizované verzi 15. 

září 2021. 

 

Návrh nových stanov VHS i právní posouzení od JUDr. Šulce je součástí příloh tohoto materiálu. 

O předpokládaném harmonogramu projednávání jste byli informováni na zářijovém jednání zastupitelstva města. 

 

Vstupní východiska pro jednání: 

Do jednání jsme vstupovali 12. prosince 2020 společně s Městem Semily a stanovili jsme si některá zásadní 

východiska pro jednání: 

- Způsob vkládání, převádění, zhodnocování majetku a model vypořádání majetku v případě dobrovolného 

vystoupení kteréhokoli člena s dobrovolného svazku obcí, případně zániku celého svazku  

- Vyřešit větší hlasovací silou rozhodování o zásadním směřování VHS nikoliv prostou většinou, ale ¾ hlasů 

v RS VHS Turnov. Jako tyto zásadní otázky vnímá: 

o Výši zadlužení 

o Přijímání nových členů – to bylo následnou anketou preferováno do kompetencí zastupitelstev 

o Dlouhodobý finanční plán a způsob kofinancování oprav a nových investic 

o Výši vodného a stočného 

- Navýšení hlasovacích práv Turnova ze 3 na 6 hlasů 

- Jako samostatné téma byl řešen majetek, který do VHS vložil Turnov formou privatizovaného 

vodohospodářského majetku z Fondu národního majetku při vzniku VHS v roce 1995. 

- Nové stanovy mají samozřejmě naplnit i právní rovinu aktuálních zákonů a posunu právní praxe od 

poslední aktualizace v roce 2010. 

 

Právní posouzení od JUDr. Šulce, které je v příloze materiálu obsahuje 19 stran textu. Celý text je zajímavý a 

fundovaný, pro základní orientaci doporučuji studium kapitoly 6 Závěrečné shrnutí a doporučení (str. 16-19). 
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Co se povedlo? 

- Povedlo se dohodnout navýšení mandátů zástupců Turnova v Radě sdružení VHS (dále RS VHS) ze 3 na 6, 

což při celkovém navýšení počtů členů RS z 28 na 34, znamená reálné navýšení rozhodovacích pravomocí 

z cca 11% na cca 18% - článek 6, odst. 2 

- Návrh nových stanov zahrnuje bezúplatné vydání privatizovaného majetku na Turnovsku – článek 21, 

odst.3a 

 

Co se nepovedlo? 

- Zástupci města v RS VHS si nemohou navzájem vydat plnou moc k zastupování, nebyl dohodnut ani 

formát, že zástupce může disponovat více hlasy. Připomínám, že nové stanovy uvažují s pozvánkou na 

jednání jen 3 dny před samotným jednáním. 

- Nepodařilo se vyjednat ¾ nebo alespoň 2/3 kvórum na principiální rozhodnuté o směřování VHS (výše 

zadlužení, schvalování ročného rozpočtu VHS, výše vodného a stočného), kterým jsme navrhovali řešit 

historický rozložení mandátů v RS VHS, který počtem neodpovídá ani výši VH majetku, ani výši 

vybraného vodného a stočného, ani počtu obyvatel v daných sídlech. 

- Nepodařilo se vyřešit možnost vkladu majetku do VHS, jako princip obecně možný, ve stávajících 

stanovách i zahrnutý, který by mohl řešit např. vklad ČOV v Semilech a další majetky na území měst a 

obcí. 

- Přijímání nových členů a o zrušení svazku likvidací má rozhodovat RS VHS, nikoliv zastupitelstva 

stávajících členských měst a obcí a to 95% hlasy všech zástupců členů svazku obcí v RS VHS. 

 

Jaká rizika potenciálně pro Turnov nové stanovy přinášejí? 

V rámci nových stanov je zásadně precizována otázka vystoupení a majetkového vypořádání v případě rozpadu 

svazku nebo odchodu jednoho z členů – článek 21.  To je na jednu stranu správně, na stranu druhou je tato 

konstrukce pro Turnov zásadně nevýhodnější, než znění stávajících stanov. Níže se pokusím vysvětlit proč: 

- V rámci stávajících stanov musí o vystoupení ze svazku rozhodnout zastupitelstvo a toto rozhodnutí musí 

být do 30. 9. doručeno RS VHS, s tím, že k 31. 12. téhož roku člen vystupuje včetně fyzického předání 

majetku a dokladů. Návrh nových stanov uvažuje s vystoupení člena, ale termín vydání majetku konkrétně 

neupravuje. Může se tedy stát, že obec již nebude členem VHS, ale zároveň nebude mít žádný vliv na 

správu VH majetku na svém území.  

- V otázce zhodnocení majetku stávající stanovy hovoří o vzájemné dohodě. Nové stanovy vycházejí 

z výpočtu zhodnocení vodohospodářského majetku na principu plánu financování obnovy majetku (dále 

PFOM). Pro příklad Turnova se jedná o cca 461 mil. Kč. (výpočet je přílohou materiálu). Metoda 

ohodnocení pomocí PFOM je založena na ohodnocení majetku při vstupu (tedy v roce 1995) a na 

současném ohodnocení majetku (tedy v roce 2021), většinově řeší ohodnocení pouze nového majetku, 

nikoliv rekonstrukce a opravy stávajícího. Potud by to mohlo být vnímáno jako pozitivní. Problém je, že 

proti tomuto ohodnocení nechce rada sdružení počítat příjmy z vodného a stočného, jež byly na území 

Turnova vybrány, ani dotace státu, kraje, či našeho města, které byly na akce poskytnuty. S tím se 

samozřejmě nemůžeme ztotožnit. 

- V otázce vydávaného majetku stávající stanovy hovoří o tom, že bude vydán všechen majetek na územním 

principu. Návrh nových stanov říká, že nebude vydán majetek, který zároveň slouží jiné obci. 

- Nové stanovy explicitně upravují, že vystupující člen bude financovat výstavbu předávacích míst, bude 

platit veškeré náklady spojené s převodem majetku. Ve stávajících stanovách je vše řešeno v úrovni 

dohody. 

- Vystupující člen uhradí veškeré daňové povinnosti spojené převodem místního vodohospodářského 

majetku a to nejen ze své strany, ale i ze strany VHS. 

Co se týče splacení dluhové služby, stávající stanovy hovoří o splacení závazků úvěrů náležejících prokazatelně 

k převáděnému majetku vystupujícího člena, návrh nových stanov hovoří o splacení úvěrů dle PFOM, tedy pro 

Turnov aktuálně 30,85 % z 189,7 mil. Kč (predikovaný stav k 31. 12. 2021), což je cca 58,5 mil. Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 640/2021 

RM nedoporučuje  

zastupitelstvu města přijmout nový návrh stanov Vodohospodářského sdružení Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
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2. Budoucí darovací smlouva - Fučíkova ulice 
 

Rozprava: 

V návaznosti na předešlá jednání a usnesení RM č. 618/2019 předkládá odbor správy majetku Radě města k 

projednání smlouvu o smlouvě budoucí darovací. Předmětem smlouvy je budoucí dar pozemku parc. č. 3883/1, k. ú. 

Turnov, včetně části vyřazeného tělesa komunikace ev. č. III/28728 - ulice Fučíkova. Smlouva budoucí darovací 

navazuje na předpoklad výstavby jižního sjezdu. Realizace se předpokládá v termínu 09/2022 - 06/2023. 

Smlouva bude předložena ke schválení Zastupitelstvu města 21. 10. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 641/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem na pozemek parc. č. 3883/1, k. ú. 

Turnov, včetně části vyřazeného tělesa komunikace ev. č. III/28728 - ulice Fučíkova. 
 

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

  

 

3. Smlouva o dílo, měřiče rychlosti 
 

Bod byl stažen z jednání. 

 

 

4. Zadávací podmínky výběrového řízení "Opravy místních komunikací a chodníku v Turnově" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Oprava místních komunikací a chodníku 

v Turnově". Jedná se o provedení opravy komunikace Kadeřavec I., oprava komunikace Ve Struhách, oprava 

komunikace Pod Stránkou, oprava komunikace Bukovina u kostela a opravy chodníků v ul. Žižkova u č. p. 2030 a 

2031. Jedná se o pokládky živičných povrchů včetně potřebné úpravy podkladních vrstev, vyrovnání poklopů 

kanalizace, hrnků, úpravy krajnic, lokální výměny obrub. V případě opravy chodníků bude položena nová zámková 

dlažba. Termín realizace od 15. 11. 2021 do 31. 12. 2021 (maximálně 30 kalendářních dnů). 

 

 

Usnesení RM č. 642/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Oprava místních komunikací a chodníků v Turnově" 

a schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar 

Šrytrová, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

  

 

5. Zadávací podmínky výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2032, 2047 - zpracování projektové 

dokumentace" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá radě města výzvu k předložení cenové nabídky na zpracování projektové 

dokumentace objektů č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047. Objekty slouží jako byty zvláštního určení.  

Odbor správy majetku provedl v srpnu letošního roku za účasti Zdravotně sociálních služeb prohlídku objektů a na 

základě této prohlídky a zpracované studie předkládáme výzvu k předložení nabídky na zpracování projektové 

dokumentace, která řeší rekonstrukci domů. Cílem je zpracovat projektovou dokumentaci vč. vydání stavebního 

povolení. Projekt bude připraven pro podání žádostí do dotačních titulů (zateplení, bezbariérovost). 

 

 

Usnesení RM č. 643/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2032, 2047 - zpracování projektové dokumentace" 

a hodnotící komise ve složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Stanislava 

Syrotiuková, Jiří Vele, Eva Kordová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Schválení dodatku č. 8 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově, – část 1", vícepráce 
 

Bod byl stažen z jednání RM, nebyly dodány podklady ze strany dodavatele stavby schválené dozorem stavby.    

 

 

7. Schválení dodatku č. 6 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově, – část 2", vícepráce 
 

Bod byl stažen z jednání RM, nebyly dodány podklady ze strany dodavatele stavby schválené dozorem stavby.     

 

 

8. Schválení dodatku č. 5 na akci "Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově", vícepráce 
 

Bod byl stažen z jednání RM, nebyly dodány podklady ze strany dodavatele stavby schválené dozorem stavby.     

 

 

9. Pronájem v č. p. 84, ul. Skálova - místnost č. dv. 222 
 

Rozprava: 

Město Turnov nabízí volné nebytové prostory v objektu č. p. 84, ul. Skálova, Turnov. O místnost č. dv. 222 o 

výměře 12,1 m2 požádal pan Jan Fišer, vedoucí KČT Sokol Turnov, oddíl MiniTom. Prostor by chtěl využívat od 1. 

11. 2021 jako depozitář kostýmů, dekorací a dalších potřeb pro pořádání dětských letních táborů. 

 

 

Usnesení RM č. 644/2021 

RM schvaluje  

nájem nebytových prostor v objektu č. p. 84, ul. Skálova, Turnov - místnost č. dv. 222 o výměře 12,1 m2 + podíl na 

společných prostorách pro Jana Fišera, Turnov jako depozitář kostýmů a dekorací. Smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou od 1. 11. 2021, nájemné 500 Kč/m2/rok + úhrada energií. 
 

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

  

 

10. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - navýšení úvazků v sociální službě domov se 

zvláštním režimem 
 

Rozprava: 

Předkládáme k projednání návrh týkající se navýšení úvazků pracovníků v přímé péči – pečovatelů v novém 

Alzheimer centru (budova D), tj. v sociální službě domov se zvláštním režimem, č. registrace 9274680, a to zvláště 

z důvodu posílení nočních směn. Situace v domově se zvláštním režimem byla diskutována a výsledný návrh byl 

schválen jak v Komisi ZSST, tak v Komisi sociálně bytové. 

 

 

Usnesení RM č. 645/2021 

RM schvaluje  

navýšení úvazků pracovníků v sociálních službách o 3 úvazky v Alzheimer centru, provozovaném Zdravotně 

sociálními službami Turnov, příspěvkovou organizací, tj. v sociální službě domov se zvláštním režimem, č. 

registrace 9274680, a to zvláště z důvodu adekvátního posílení nočních směn. Celkový počet zaměstnanců se 

zvyšuje na 120. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 646/2021 

RM ukládá  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvkové organizaci zažádat o dotaci na krytí personálních nákladů 

na r. 2022 z rozpočtu kraje z prostředků státního rozpočtu – kapitoly 313 MPSV, a to v maximálně možné výši. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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11. Odchytové zařízení pro psy - modernizace 
 

Rozprava: 

Opětovně Vás na základě usnesení RM ze dne 24. 6. 2021 informuji o úpravách provedených v odchytovém zařízení 

pro psy na skautském ostrově.  

Během letních měsíců roku 2021 bylo provedeno: 

- oprava střechy, kam začalo zatýkat 

- zateplení kotce izolací a palubky, úprava podlahy, v tomto kotci je k dispozici také zateplená bouda 

- nátěr dřevěných ploch 

 

 

Usnesení RM č. 647/2021 

RM bere na vědomí  

informaci o provedených úpravách v odchytovém zařízení pro psy v Turnově. 
 

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

  

 

12. Žádost o vytvoření společného školského obvodu spádové školy 
 

Rozprava: 

Dne 14. 9. 2021 byla na podatelnu Městského úřadu v Turnově doručena žádost starosty obce Mírová pod 

Kozákovem o vytvoření společného školského obvodu. Pan starosta žádá o uzavření dohody pro žáky ze Základní 

školy v Bělé v obci Mírová pod Kozákovem s jednou nebo více základními školami v Turnově. ZŠ Bělá poskytuje 

vzdělání pouze na I. stupni základní školy, následně žáci přestupují na jiné školy v okolí poskytující vzdělání i na II. 

stupni základní školy (jedná se obvykle zejména o turnovské ZŠ zřizované městem Turnov).  

K vyhovění žádosti je třeba zohlednit kapacitu turnovských základních škol, kdy je třeba respektovat zejména 

prostorové možnosti škol. Přestupy na druhý stupeň se týkají i ZŠ Mašov a dalších okolních prvostupňových škol. 

Zároveň je třeba uspokojit poptávku pro přijetí k základnímu vzdělávání (1. třída) u všech spádových turnovských 

dětí. Při počtu přestupujících dětí do 6. tříd ředitelé mají danou možnost, kolika žákům mohou povolit přestup. Tato 

možnost se odvíjí od počtu žáků stávajících 5. tříd na dané škole, od prostorových a personálních možností školy 

(kolik tříd reálně lze naplnit) a od celkové kapacity školy.  

 

Pro úplnost uvádíme údaje o naplněnosti škol z minulého školního roku. 

ZŠ Žižkova celková kapacita 670, naplněnost 2020/2021 byla 561 

ZŠ Skálova celková kapacita 680, naplněnost 2020/2021 byla 642 

ZŠ 28. října celková kapacita 600, naplněnost 2020/2021 byla 586 

 

 

Usnesení RM č. 648/2021 

RM neschvaluje  

žádost o vytvoření společného školského obvodu pro II. stupeň základní školy s obcí Mírová pod Kozákovem. 
 

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

  

 

13. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 2021 
 

Rozprava: 

Pro rok 2021 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 171 tis. Kč (120 tis. Kč vyčleněno pro rok 2021 v rámci 

rozpočtu a 51 tis. Kč zůstatek sportovního fondu z roku 2020). Žadatelům v I. výzvě bylo rozděleno celkem 126 tis. 

Kč. Pro II. výzvu rozhodla správní rada sportovního fondu alokovat celkem 41 300 Kč.  

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze sportovního fondu bylo v řádném termínu doručeno celkem 

6 žádostí. Správní rada sportovního fondu posoudila na svém jednání dne 22. 9. 2021 předmětné žádosti a navrhla 

podpořit všechny projekty. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 649/2021 

RM souhlasí  

s návrhem na rozdělení dotací ze sportovního fondu a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o 

rozdělení dotací v rámci II. výzvy v roce 2021 dle předloženého návrhu. 
 

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

  

 

14. Rozdělení dotací z kulturního fondu - II. výzva v roce 2021 
 

Rozprava: 

Pro rok 2021 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 720 943 Kč (640 000 Kč vyčleněno pro rok 2021 v rámci 

rozpočtu + 80 943 Kč zůstatek z minulého období). Žadatelům v I. výzvě bylo rozděleno celkem 560 600 Kč. Pro II. 

výzvu rozhodla správní rada kulturního fondu alokovat celkem 108 200 Kč. 

V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 7 žádostí o dotaci. Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 

29. 9. 2021 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit 6 žádostí, 1 žádost o dotaci z posuzování vyřadila. Žadatel 

podal v II. výzvě žádost na projekt, který byl podpořen již v I. výzvě tohoto roku. Podpora je v tomto smyslu 

omezená, na jeden projekt (kulturní akci, činnost spolku, vydávání nosiče či publikace apod.) nelze využít více 

dotačních zdrojů města Turnov. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 650/2021 

RM souhlasí  

s návrhem na rozdělení dotací z kulturního fondu v II. výzvě pro rok 2021 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu 

města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

  

 

15. Individuální dotace TJ Sokol Turnov II 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost spolku Tělocvičná jednota SOKOL Turnov na poskytnutí individuální dotace ve výši 1,2 

mil. Kč, která má být využita na úpravu veřejně přístupných ploch v okolí historického objektu Sokolovny. Součástí 

žádosti je následná korespondence starosty města a starosty jednoty včetně položkového rozpočtu projektu. 

Spolek podal žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na tento projekt, tj. obnova dožilých a zanedbaných 

povrchů na obou bočních stranách sokolovny, které jsou v majetku spolku a jsou volně průchozí pro všechny 

uživatele přilehlých sportovišť a ostatní veřejnost. Průchody kolem sokolovny budou vybaveny pojízdnou zámkovou 

dlažbou a očekávaná hodnota díla je 1,2 mil. Kč až 2 mil. Kč. V případě, že by byl tento projekt podpořen, realizace 

by mohla proběhnout v podzimním období 2021 nebo v jarních měsících 2022.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 651/2021 

RM projednala  

žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 1,2 mil. Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol 

Turnov, z. s., IČ 13582518 na úpravu veřejně přístupných ploch v okolí objektu sokolovny ve Skálově ul. 
 

RM doporučuje ZM schválit individuální dotaci ve výši 0,65 mil. Kč nákladů na zadláždění plochy žulovou dlažbou 

a dar dlažebních kostek ze zásob města Turnova v celkové výši cca 0,65 mil. Kč nutných na zadláždění ploch. 

Před projednáváním přidělení individuální dotace v ZM je nutné přeložit koordinační situaci dláždění, včetně řešení 

odvodnění ploch, oplocení a souhlas se záměrem od městského architekta. 
 

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

  

 

16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Zpracování projektové dokumentace - nový pavilon polytechniky pro ZŠ 

Turnov, 28. října" 
 

Rozprava: 

Rada města dne 30. 9. 2021 schválila podpis Dohody o ukončení Smlouvy o dílo na akci "Zpracování projektové 

dokumentace - nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října" z důvodu odstoupení účastníka REMIUMA s. r. 

o., IČ: 24261670. Dále schválila podpis Smlouvy o dílo s účastníkem Digitronic CZ s. r. o., IČ: 48168017. Smlouva 
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o dílo musela být podepsána ve znění dle výběrového řízení, tzn. s původními termíny plnění. Nyní je nutné uzavřít 

Dodatek č. 1 k této Smlouvě o dílo s novým dodavatelem firmou Digitronic CZ s. r. o., IČ: 48168017 s 

aktualizovanými termíny plnění, které byly firmou Digitronic CZ s. r. o. navrženy. 

 

Zahájení prací: 15. 10. 2021  

Předaná projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně rozpočtu nejpozději do 15. 1. 2022. 

Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení nejpozději do 3. 3. 2022. 

Předaná projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb. do 4 týdnů od vydání stavebního povolení. 

 

 

Usnesení RM č. 652/2021 

RM schvaluje  

uzavření termínového dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Digitronic CZ s. r. o., IČ: 48168017 na zakázku 

"Zpracování projektové dokumentace - nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října". 
 

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

  

 

17. Výsledek výběrového řízení "Městský park Turnov - etapa 4a – jezírko a tůňky" 
 

Přesouvá se na další jednání RM. Výběrové řízení pokračuje. 

 

 

18. Řešení věcných břemen 
 

Rozprava: 

ČEZ Distribuce, a. s. požádala začátkem letošního roku o změnu v systému úplaty za zřízení věcného břemene-

služebnosti v důsledku nové právní úpravy zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku. Na základě změny 

legislativy vypracovala společnost ČEZ dokument "Oceňování věcného břemene technické infrastruktury" a "Právní 

stanovisko".                                                                                         Na základě tohoto dokumentu přestala 

společnost ČEZ od 1. 1. 2021 akceptovat ceníky jednorázových náhrad za věcné břemeno-služebnosti schválené 

městy a obcemi.  

Během prvního pololetí proběhlo několik jednání mezi Svazem měst a obcí ČR, Libereckým krajem a zástupci 

ČEZu s žádnými konkrétními výsledky, jen doporučeními.  

Během měsíce srpna a září provedl odbor správy majetku - Mgr. Tománková telefonický průzkum u měst Semily, 

Jilemnice, Česká Lípa, Železný Brod, Jičín, Liberec, kde zjišťovala postoj jednotlivých samospráv.  Dle zjištění, 

ČEZ neakceptuje ceníky náhrad věcného břemene, které mají samosprávy. ČEZ neakceptoval ani náš návrh uzavřít 

trojstrannou dohodu v případě, že žadatelé jsou fyzické osoby.  

Tato řešení navrhuje OSM po dobu, než dojde k dohodě mezi obcemi a ČEZ a budou stanovena pravidla, podle 

kterých budou shodně postupovat i ostatní obce. 

 

 

Usnesení RM č. 653/2021 

RM navrhuje  

upravit v Obecně závazné vyhlášce města Turnov č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v 

článku 5, odstavec 1, písmeno a) a písmeno c) částku z 5 Kč na 10 Kč (jde o maximální výši poplatku dle 

Metodického materiálu odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra k obecně závazné vyhlášce o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství) a to pro kategorii liniových staveb pro inženýrské sítě. 

Pověřujeme odbor správy majetku a odbor dopravy zpracováním návrhu obecně závazné vyhlášky a předložením na 

další jednání RM. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 654/2021 

RM navrhuje  

vybírat náhradu za věcné břemeno buď 2.000 Kč + DPH za stavbu (jak navrhuje ČEZ) nebo náhradu dle znaleckého 

posudku, zadaným a hrazeným oprávněnou stranou, tj. ČEZem + zvýšené poplatky za zábor veřejného prostranství, 

které bude vybírat odbor dopravy.  V případě, že bude stavba v rozsahu delším, než 4 běžné metry se bude cena 

posuzovat dle znaleckého posudku hrazené ČEZ Distribucí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0]  
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19. Studie řešení vnitrobloku radnice 
 

Rozprava: 

Snaha o řešení "vnitrobloku radnice" (tvořen dvory budov mezi Náměstím Českého ráje, ulicemi V uličkách, A. 

Dvořáka a Markova) vychází z několika kroků, které Město provedlo v minulosti:  

1) V souvislostí s předpokládanou rekonstrukcí ulice Markovy a povýšením jejího dopravního významu (součást 

vnitřního okruhu města) se uvažovalo s výraznější úpravou křižovatky Mariánské náměstí x Markova. Město proto 

vykoupilo dva domy nejblíže této křižovatce (č. p. 7 a býv. č. p. 6 – již zbourán), které měly umožnit realizace této 

křižovatky. V současné době se díky úpravě opěrné stěny na druhé straně křižovatky se zásahem do pozemků domů 

nepočítá, pozemky jsou však stále v majetku Města. 

2) Město se snaží o oživení pasáže "Turnovské dílo" (průchod z ulice A. Dvořáka vedle radnice) a její zprůchodnění 

směrem k Mariánskému náměstí (a nám. Českého ráje bočními průchody). Na rekonstrukci pasáže je zpracována 

kompletní stavební dokumentace. 

Majetkově se jedná o území, kde kromě Města Turnov jsou další čtyři soukromí vlastníci s různými zájmy. Jistým 

společným problémem vlastníků je nedostatek parkovacích míst v území. 

Cílem zpracování architektonické studie by bylo vytvoření podkladu pro ověření prostorových možností, kapacit a 

tím i ekonomické bilance případné dostavby vnitrobloku radnice. V případě kladného přijetí dotčenými vlastníky 

pozemků by studie sloužila jako podklad pro zpracování podrobnější projektové dokumentace. 

Město by mělo vystupovat jako zadavatel a garant zpracování studie, kdy by sledovalo zejména zachování pěšího 

průchodu Ant. Dvořáka – Mariánské náměstí (a nám. Českého ráje) a citlivou dostavbu proluky v Markově ulici. 

Nabízí se rovněž možnost umístění parkování ve společném suterénním prostoru pod jednotlivými pozemky (např. 

se vjezdem z Markovy ulice). Tuto možnost však nedoporučuje orgán památkové péče (NPÚ). V současné době je 

projektována přístavba domu p. Maršíka (v těsném sousedství radnice). 

 

 

Usnesení RM č. 655/2021 

RM bere na vědomí  

zpracované Zadání architektonické studie a ukládá odboru správy majetku projednat toto Zadání včetně stanoviska 

orgánu památkové péče s majiteli pozemků ve vnitrobloku. 
 

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

  

 

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "REKO MS Turnov I. a REKO MS Turnov II. - 

plynovod a přípojky ul. Mírová, Daliměřice" 
 

Rozprava: 

Investor GasNet, s. r. o. podal žádost o zřízení věcného břemene na 2 stavby "REKO MS Turnov-Mírová I. a Mírová 

II.". Jedná se o rekonstrukci stávajících plynovodů a přípojek v celé Mírové ulici na Daliměřicích vedoucí přes 

pozemky p. č. 711/30 a 711/31 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v celkové délce 1.117 bm. Stavba je 

rozdělena na dvě akce/smlouvy: Mírová I. po 469 bm a Mírová II. 648 bm. Umístění plynovodu a přípojek je v 

souladu s celou rekonstrukcí Mírové ulice. 

 

 

Usnesení RM č. 656/2021 

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. 711/30 a 711/31 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "REKO MS Turnov-Mírová I." ve prospěch GasNet, s. r. o. jednorázovou úhradu 

234.500 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 657/2021 

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. 711/30 a 711/31 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "REKO MS Turnov-Mírová II." ve prospěch GasNet, s. r. o. jednorázovou úhradu 

324.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 13. října 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

          starosta           místostarostka 

 


