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Zápis z 14. jednání rady města Turnov 

ze dne 8. 7. 2015 

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

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

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 

František Zikuda 

 

Nepřítomni: Ing. Michal Kříž       

 

Omluveni: Ing. Michal Kříž 

Hosté: Bc. Zbyněk Báča, Mgr. Otakar Špetlík 

 

1. Příspěvky pro Sbor dobrovolných hasičů z rozpočtu města - veřejnoprávní 

smlouvy 
 

Rozprava:       Město Turnov podporuje Sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 

2000. Sbory v okrajových částech města dnes představují jedny z aktivních spolků, které pro tuto oblast 

zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost, ale často jsou jediným spolkem, kde děti a mládež 

mohou rozvíjet svoje aktivity. Dřívější způsob financování těchto spolků fakticky zrušila novela zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zavedla nová pravidla pro podporu 

těchto aktivit. Z rozpočtu města bude rozděleno 150 tis. Kč šesti Sborům dobrovolných hasičů (SDH). 

 
 

usnesení RM č. 335/2015 

RM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Bukovina, Bukovina 71 Turnov, IČO 62 01 34 67. 
 

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

usnesení RM č. 336/2015 

RM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 62 01 34 83. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 337/2015 

RM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 62 01 34 75. 
 

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

usnesení RM č. 338/2015 

RM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Mašov, Mašov 253 Turnov, IČO 62 01 34 59. 
 

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

usnesení RM č. 339/2015 

RM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 62 01 40 64. 
 

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

usnesení RM č. 340/2015 

RM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 62 01 34 24. 
 

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

 

2. Problematika odpadů 
 

Rozprava:       Na základě jednání a požadavků RM v červnu předkládáme následující varianty úpravy 

pytlového sběru a svozu bioodpadu. U pytlového sběru se posuzovaly následující varianty: úplné zrušení, 

zavedení dvou sběrných míst Sobotecká a Vesecko se sběrnou klecí či kontejnerem, sběr pouze na 

Vesecku. U bioodpadu se vybíralo z variant: odvoz bioodpadu zcela zdarma, odvoz bioodpadu za 

symbolický poplatek. Celou problematiku bude projednávat ve finále zastupitelstvo města. 
 

usnesení RM č. 341/2015 

RM schvaluje  

a doporučuje ZM schválit návrh úpravy pytlového sběru – svoz pytlů občany pouze na sběrný 

dvůr na Vesecku v době provozní doby a zvýšení motivačního příspěvku, zvýšení počtu úklidů 

okolo hnízd na separovaný odpad. 
 

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

usnesení RM č. 342/2015 

RM schvaluje  

a doporučuje ZM schválit návrh svozu bioodpadu – zpoplatnění svozu biopopelnice 

symbolickým poplatkem 200,-Kč/popelnici/rok, další část provozních nákladů (tj. cca 

350kč/popelnici/rok) na svoz bioodpadu ponese město. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
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3. Odvolání a jmenování člena dozorčí rady Městské sportovní Turnov s. r. o. 
 

Rozprava:       Předkládáme vám jako valné hromadě společnosti Městská sportovní Turnov s. r. o. návrh 

na odvolání člena dozorčí rady pana Ing. Tomáše Špinky na vlastní žádost. 

 
 

usnesení RM č. 343/2015 

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

odvolává ke dni 8. 7. 2015 na vlastní žádost člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Tomáše 

Špinku. 
 

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

usnesení RM č. 344/2015 

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

jmenuje ke dni 9. 7. 2015 členem dozorčí rady společnosti pana Mgr. Jaromíra Friče, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

4. Finanční záležitosti - čerpání rezervních fondů PO, Platy ředitelů PO 
 

Rozprava:       1) žádost Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily: 

- převod z rezervního fondu organizace do investičního fondu ve výši celkem 295.000 Kč  

a) na nákup vybavení výdejny jídla v Alešově ulici (konvektomat, myčka nádobí) ve výši 120 tis. Kč  

b) na vybudování nové učebny vaření (rozvody vody a elektriky) ve výši 55 tis. Kč  

c) na nákup 4 ks kuchyňských linek do nové učebny vaření ve výši 70 tis. Kč 

d) na nákup 4 ks varných desek, 4 ks trub, 4 ks dřezů a 4 ks baterií v celkové výši 50 tis. Kč 

A zároveň čerpání investičního fondu ve výši 295.000 Kč na výše uvedené investice. 

 

Rezervní fond organizace k 30. 6. 2015 je 547.853 Kč 

Povinná rezerva na energie 15% je 285.000 Kč  

Rezervní fond k použití je ve výši 262.853 Kč 

 

2) žádost příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, Husova 77: 

- převod finančních prostředků z rezervního fondu organizace ve výši 30 tis. Kč do fondu investičního na 

zafinancování nákupu skákacího hradu. (nákup hradu byl radou města povolen 8.4.2015 usnesením č. 

173/2015). Čerpání investičního fondu na výše uvedený nákup 

 

Rezervní fond organizace k 30. 6. 2015 je 68.937,87 Kč 

Povinná rezerva na energie 15% je 24.750 Kč  

Rezervní fond k použití je ve výši 44.187,87 Kč 

 

3) Na základě žádosti ředitelů základních škol ze dne 2. 6. 2015 byla odborem OŠKS vypracována 

tabulka s návrhem nových platových výměrů, kde je u všech ředitelů upraven příplatek za vedení ve 

smyslu § 124 ZP. Na základě pokynů vedení města byl tento příplatek stanoven vždy na nejnižší možné 

procento dle zákona.  

V diskuzi bylo navrženo a následně schváleno, že ředitelkám MŠ, ZŠ Zborovská a řediteli Žluté ponorky 

bude zvýšen osobní příspěvek s cílem zachování stávající mzdy. 
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usnesení RM č. 345/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily převod z rezervního 

fondu do fondu investičního ve výši 295.000,- Kč na: 

a) na nákup vybavení výdejny v Alešově ulici (konvektomat, myčka nádobí) ve výši 120 tis. Kč  

b) na vybudování nové učebny vaření (rozvody vody a elektriky) ve výši 55 tis. Kč  

c) na nákup 4 ks kuchyňských linek do nové učebny vaření ve výši 70 tis. Kč 

d) na nákup 4 ks varných desek, 4 ks trub, 4 ks dřezů a 4 ks baterií v celkové výši 50 tis. Kč 
 

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

usnesení RM č. 346/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily čerpání investičního 

fondu organizace ve výši 295.000,- Kč na: 

a) na nákup konvektomatu a myčky nádobí ve výši 120 tis. Kč.  

b) na vybudování rozvodů vody a elektřiny v nové učebně vaření ve výši 55 tis. Kč.  

c) na nákup 4 ks kuchyňských linek do nové učebny vaření ve výši 70 tis. Kč.  

d) na nákup varných desek, trub, dřezů a baterií do nových kuch. linek ve výši 50 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 347/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily převod z 

rezervního fondu do fondu investičního ve výši 30.000,- Kč na nákup skákacího hradu a zároveň 

schvaluje čerpání investičního fondu ve výši 30.000,- Kč na nákup skákacího hradu. 
 

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

usnesení RM č. 348/2015 

RM schvaluje  

platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Turnov dle návrhu. 
 

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

 

5. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - výběrové řízení k finanční 

podpoře OP VK 
 

Rozprava:       Předkládáme ke schválení výsledky výběrového řízení na nákup zahraničních jazykových 

kurzů pro učitele a zahraničně vzdělávacích kurzů pro žáky, pro Základní školu Turnov, Skálova 600, 

okres Semily, v rámci projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).  

Náplň projektu: 

1) Čtenářské dílny - tato aktivita bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti 

čtenářství a čtenářské gramotnosti, přidělené finanční prostředky ve výši 113 512 Kč škola využije pro 

zavedení čtenářských dílen ve čtyřech ročnících, podmínkou realizace je nákup min. 200 kusů knih v 

papírové podobě (nikoliv učebnic) 

2) Zahraniční jazykové kurzy pro učitele ZŠ - cílem je zlepšení jazykových a metodických kompetencí 

pedagogů, které jsou následně využitelné ve výuce, přidělené finanční prostředky ve výši 127 038 Kč jsou 
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určeny pro výjezdy dvou učitelů na kurzy zaměřené na didaktickou průpravu anglického jazyka ve Velké 

Británii a německého jazyka v Německu 

3) Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyty pro žáky - pobyty mají za úkol zlepšit jazykové kompetence 

žáků a prohloubit jejich znalosti o zemích EU, finanční prostředky ve výši 553 720 Kč umožní pobyt min. 

40 žáků na čtyřech jazykově-vzdělávacích kurzech - v Německu, Jižní Anglii, Skotsku a Španělsku. 

 

V rámci soutěže byl vybrán dodavatel kurzu pro učitele ve Velké Británii a v Německu, dodavatel pobytu 

pro 10 žáků v Německu. Na ostatní kategorie nebyly dodány žádné nabídky nebo musely být vyloučeny. 

 
 

usnesení RM č. 349/2015 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise a ředitele školy výsledky veřejné zakázky Zahraniční 

jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky z projektu 

Podporujeme jazykovou a čtenářskou gramotnost v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1917, a  pověřuje zadavatele 

(ředitele p.o.) Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily uzavřením smluv s vítěznými 

dodavateli vzešlých z výběrového řízení. 
 

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

 

6. Poliklinika Nádražní-  parkovací místa 
 

Rozprava:       Na základě předchozích jednání v radě města byla vypracována smlouva o pronájmu 

parkovacích míst mezi městem Turnov a Poliklinikou Nádražní. Smlouva byla projednána a odsouhlasena 

se zástupci polikliniky. Principem smlouvy je: 

- zpevnění dvora bude provedena recyklátem s obrubami z pásoviny na náklady Polikliniky Nádražní, 

s.r.o. 

- Poliklinika Nádražní, s.r.o. bude platit za každé parkovací místo 9000,-Kč/rok – na dobu určitou 3 let 

 
 

usnesení RM č. 350/2015 

RM schvaluje  

pronájem pozemků p.č. 1939/1,ostatní plocha o výměře 360m2, p.č. 1939/2 ostatní plocha o 

výměře 337 m2, p.č. 1940/1 ostatní plocha ov výměře 138 m2 v k.ú. Turnov pro Polikliniku 

Nádražní s.r.o. za podmínek uvedených v návrhu Smlouvy o nájmu pozemků a pověřuje starostu 

jejím podpisem. 
 

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

 

7. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov- přeložka vedení ČEZ 
 

Rozprava:       V rámci realizace stavby Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov 

vyvstala nutnost realizovat přeložku kabelu vysokého napětí (VN). Kabel VN zasahuje do stavby v 

prostoru autobusové zastávky a do nově budované komunikace, která se napojuje na ulici Soboteckou. 

Jelikož se jedná o zařízení společnosti ČEZ, museli jsme požádat o realizaci přípravy přeložky, včetně 

technického návrhu společnost ČEZ Distribuce, která dle platných zákonů na naši žádost zajistí 

projektovou přípravu, příslušná povolení a vlastní realizaci přeložky. Veškeré náklady s touto přeložkou 

hradí žadatel tedy Městská sportovní Turnov, s.r.o. Kabely ČEZu nebyly správně zakresleny v podkladech 

pro projektanta v rámci přípravy stavby. Náklady na tuto stavbu jsou společností ČEZ Distribuce, a.s. 

odhadnuty na 465 050,-Kč. 

 



6  Zápis Rady Města Turnov 8. 7. 2015 

usnesení RM č. 351/2015 

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

bere na vědomí informace o nutnosti přeložky kabelu ČEZ Distribuce, a.s. v rámci výstavby 

Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov, a uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z_S14_12_8120050346. 
 

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

 

8. Zřízení věcného břemene na stavbu "Turnov, Nudvojovice - NN pro RD xxxxxxxx 
 

Rozprava:       Firma RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s., se 

obrátila na město se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "Turnov, 

Nudvojovice - NN pro RD xxxxxxxxxx. Na základě požadavku pro navýšení instalovaného příkonu bylo 

provedeno nové venkovní vedení NN, které bylo napojeno na stávající páteřní vedení a ukončeno v nové 

rozpojovací skříni.  

Touto stavbou byl dotčen pozemek parc.č. 3882, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov. Celková 

výměra rozsahu věcného břemene je zaměřena geometrickým plánem a činí 8 bm. 
 

usnesení RM č. 352/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o 

elektronických komunikacích a občanským zákoníkem v platném znění, na pozemek parc.č. 

3882, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 8 bm dotčeného stavbou "Turnov, 

Nudvojovice - NN pro RD xxxxxxxx" ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 

ve výši 400 Kč/bm + DPH. 
 

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

 

9. Zřízení věcného břemene na stavbu Turnov, Pod Stránkou 1753/1, xxxxxxx - kNN 
 

Rozprava:       Firma RYDVAL - ELEKTRO s.r.o. žádá za společnost ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Turnov, Pod Stránkou 1753/1, xxxxxxxx - kNN. 

V rámci této stavby bylo vybudováno nové kabelové vedení (přípojka) a osazení nové skříně pro žadatele 

xxxxxxxxx. V zeleném pruhu u obslužné komunikace poblíž objektu čp. 2048 na pozemku parc.č. 1754/1, 

k.ú. Turnov bylo provedeno přerušení stávajícího kabelu a naspojkování na nové kabely, které jsou 

vedeny v zeleném pruhu v nových chráničkách až k místu smyčkování těchto nových kabelů v nové 

skříni, která je postavena v oplocení pozemku parc.č. 1754/1, k.ú. Turnov. Dle geometrického plánu pro 

vymezení rozsahu věcného břemene je zřejmé, že uvedenou stavbou byl dotčen, byť jen v malé míře, i 

pozemek parc.č. 1734/2, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce 0,50 m. Na dotčený pozemek 

žádá ČEZ Distribuce, a.s. v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a 

občanským zákoníkem o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 
 

usnesení RM č. 353/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o 

elektronických komunikacích a občanským zákoníkem v platném znění na pozemek parc.č. 

1734/2, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 1 bm dotčeného stavbou 

"Turnov, Pod Stránkou 1753/1, xxxxxx - kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za minimální 

jednorázovou úhradu v celkové výši 1.000 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Prodej - pronájem části pozemku p.č.1311/13 v k.ú.Turnov (ul. Kinského, 

Turnov) 
 

Rozprava:       Město Turnov je vlastníkem pozemku p.č.1311/13 v k.ú. Turnov. Jedná se o pozemek o 

celkové výměře 1735 m2, druh pozemku ostatní plocha. Západní část předmětného pozemku sousedí s 

pozemky a zadními částmi domů čp. 703 - vlastník xxxxxxxxxxxxx, čp.657 - vlastník pan xxxxx, čp. 698 

- vlastník paní xxxxxxxxx čp. 697 ve vlastnictví Společenství vlastníků 8 bytových jednotek. Předmětná 

část pozemku o výměře cca 400 m2 nemá vybudovaný samostatný přístup, pouze přes jednotlivé domy z 

ulice Kinského.  Z dřívější doby měli klíče někteří vlastníci sousedních pozemků pro příjezd  přes 

soukromý  pozemek p.č.1311/28, který je ve vlastnictví Českého rybářského svazu. V současné době však 

nebudou příjezd přes svůj pozemek tolerovat, pouze umožní průjezd ve výjimečných případech - např. při 

přesunu materiálu při opravě domu apod. Část pozemku p.č.1311/3 náležející k domu čp.1687, 1688 a 

1689 seká a udržuje Město Turnov. Sousední pozemek p.č.1311/20 ve vlastnictví města Turnov je 

pronajatý na zahrádku panu Suchému a paní Cettl. 

Část zájemců by si ráda pozemek pronajala, část koupila, část by ráda zřídila věcné břemeno chůze a 

jízdy. Celá problematika bude projednávána na ZM. 

 
 

usnesení RM č. 354/2015 

RM schvaluje  

a doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č.1311/13 v k.ú. Turnov - pozemek s 

přístupovou komunikací a pozemek tvaru L (dle předložené situace) za minimální vyvolávací 

cenu 1000Kč/m2. 
 

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

 

11. Vykoupení pozemku parc.č. 3610/143, k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov 
 

Rozprava:       V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí fotbalového hřiště na pozemku parc.č. 3610/4, 

k.ú. Turnov (u garáží za tratí v ul. Koškova) a následným zajištěním odvodnění tohoto hřiště byl osloven 

vlastník sousedního pozemku parc.č. 3610/143 orná půda o výměře 667 m2, k.ú. Turnov se žádostí o 

odkoupení uvedeného pozemku do vlastnictví města. Majitel se nebrání prodeji požadovaného pozemku a 

pozemek je ochoten odprodat za cenu 15 Kč/m2, celkem 10 005,- Kč. Jedná se o cenu obvyklou v místě a 

čase. Pro porovnání uvádíme, že v loňském roce prodalo město zemědělský pozemek parc.č. 870/6, k.ú. 

Daliměřice za kupní cenu ve výši 14,70 Kč/m2. 

 
 

usnesení RM č. 355/2015 

RM doporučuje  

a doporučuje ZM schválit vykoupení pozemku parc.č. 3610/143 orná půda o výměře 667 m2, 

k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov za cenu 15 Kč/m2 v souvislosti s rekonstrukcí 

fotbalového hřiště s umělou trávou za tratí. 
 

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

 

12. Pronájem části pozemku p.č.3502/1 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava:       Firma ZIKUDA, vodohospodářské stavby spol. s r.o. požádala o pronájem pozemku p.č. 

3502/1 v k.ú. Turnov na zařízení staveniště a uskladnění materiálu na akci:  Turnov, Sobotecká - oprava 

vodovodního řadu.  Jedná se o část pozemku (přední část bývalých jatek) o výměře cca 250 m2. Pozemek 

bude pronajatý na nezbytně nutnou dobu v průběhu stavby v době od 13.7.do 15.8.2015. OSM bude 

požadovat pronájem zajistit tak, aby zábor nebránil otáčení autobusů.  
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usnesení RM č. 356/2015 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 3502/1 v k.ú. Turnov o výměře 250 m2 pro firmu ZIKUDA, 

vodohospodářské stavby s.r.o. na zařízení staveniště od 13.7.2015 do 15.8.2015 za cenu 

pronájmu 40,- Kč/m2/rok. 
 

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

 

13. Pronájem nebytových prostor v čp.1931 v ul. Jana Palacha, Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov je vlastníkem objektu čp. 1931 v ul. Jana Palacha v Turnově. V jedné  

polovině objektu je mateřská škola, v druhé polovině má v I. patře pronájem pan MUDr. Vladimír  

Brunclík a v přízemí paní MUDr. Zuzana Chytrá. Od března letošního roku jsou volné nebytové prostory 

v přízemí domu, kde ukončil pronájem zapsaný spolek SLUNCE VŠEM z důvodu přestěhování do nově 

postaveného objektu Za Sokolovnou. Jedná se o čtyři místnosti se samostatným sociálním zařízením o 

celkové výměře 113 m2 s možností dvojího vstupu. Pronájem byl vyhlášen za cenu 808,- Kč/m2/rok  

(jako u ostatních pronájmů v objektu) pro využití na kanceláře, rehabilitační zařízení, masáže apod. O 

pronájem nyní požádala společnost SPIRÁLA s.r.o., Jablonec nad Nisou zastoupená panem MUDr. 

Petrem Matkem. Jednalo by se o ordinaci dětské neurologie a následně o rozšíření odborných ordinací o 

klinickou psychologii, klinickou logopedii a rehabilitaci. Dětskou neurologii provozuje MUDr. Matek od 

r. 1993 v prostorách nemocnice, zde má pronájem s tříměsíční výpovědní lhůtou. Na základě předběžného 

jednání by nájemní vztah byl uzavřen od 1. září 2015. 
 

usnesení RM č. 357/2015 

RM schvaluje  

pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1931 v ul. Jana Palacha v Turnově o ploše 113 m2 

pro společnost SPIRÁLA s.r.o., Jablonec nad Nisou zastoupenou panem MUDr. Petrem Matkem 

od 1. září 2015 za cenu pronájmu 808,- Kč/m2/rok. 
 

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

 

14. Smlouva o výpůjčce k česko-saskému projektu Společná cesta k přírodním 

vědám 
 

Rozprava:       V období od 1.9.2013 do 31.8.2014 Město Turnov realizovalo ve spolupráci se Střediskem 

pro volný čas dětí a mládeže Turnov (dále Žlutá ponorka) a městem Ottendorf-Okrilla česko-saský 

přeshraniční projekt Společná cesta k přírodním vědám. Finanční vypořádání dotace bylo ukončeno 

10.6.2015. Udržitelnost projektu je stanovena smlouvou o dotaci v termínu do 31.8.2019 a po tuto dobu 

zavazuje příjemce (Město Turnov) udržet výstupy projektu. Během realizace projektu bylo nakoupeno do 

Žluté ponorky vybavení, které je uvedeno v inventurním seznamu Města Turnov. Nakoupená informační 

technika a programy, dalekohled, fyzikální měřící sada, mikroskopy, turistická navigace a další bude 

sloužit nejen pro přeshraniční spolupráci (v rámci vytvořeného německo-českého přírodovědeckého 

centra), ale i pro běžnou volnočasovou činnost Žluté ponorky.  
 

usnesení RM č. 358/2015 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého hmotného a nehmotného majetku podle inventurního 

seznamu mezi subjekty Městem Turnov a Střediskem pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, 

okres Semily a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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15. Valdštejn - Schválení dodatku č.1 
 

Rozprava:       Na základě rozhodnutí RM č. 149/2015 byla uzavřena smlouva s firmou DURANGO 

s.r.o., Liberec. V průběhu stavby byla zjištěna potřeba opravy spárování na protější stěně od vchodu 

k Novému paláci a jedno vnější průčelí u gotického torza. Obě místa byla pro projektanty nepřístupná, a 

proto nebyla zahrnuta do projektové dokumentace ani do výkazu výměr. Obě místa nejsou velká, proto 

bylo rozhodnuto provést opravy za pomoci horolezecké techniky a dodatečného lešení. Byla také 

dohodnuta oprava dalších dvou stupňů opravovaného schodiště a doplnění přístupového kamenného 

chodníku k těmto schodům. Tato úprava je nutná z důvodu sjednocení výšky jednotlivých stupňů a tím i 

větší bezpečnosti při chůzi po schodech. Původní smlouva je na částku 766 809,-Kč bez DPH, dodatek je 

na částku 62 656,-Kč bez DPH, celková částka bude 839 465,-Kč bez DPH. O částku dodatku č.1 bude 

doplněna žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví a také z programu Dotačního 

fondu Libereckého kraje. 

 
 

usnesení RM č. 359/2015 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou DURANGO s.r.o. na realizaci stavby: „Hrad 

Valdštejn, III. skalní blok – obnova zdiva a schodiště u Nového paláce, zajištění a konzervace 

prostor bývalé konírny“ a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 
 

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

 

16. Zahrada MŠ 28. října Turnov v přírodním stylu – vyhodnocení výběrového řízení 
 

Rozprava:       Mezi prioritami města Turnova 2014-2018 je i dovybavení zahrady MŠ 28. října. 

Vhodnou příležitostí pro získání prostředků bylo podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní 

prostředí (dále jen OPŽP), na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. 

Vedení města rozhodlo, a žádost o dotaci byla podána 23.3.2015. Podpořené projekty byly zveřejněny 

26.5.2015 na internetových stránkách OPŽP, mezi nimiž byl i náš projekt.  V jeho rámci je řešena 

revitalizace celé zahrady (má cca 2.200 m2). Školské zařízení vzdělává 74 dětí, což je maximálně možný 

stav kapacity MŠ. Cílem projektu je vytvořit zahradu v přírodním duchu, prostor s herními a vzdělávacími 

prvky, které by děti vedly k poznání přírodních záležitostí, vlastní aktivitě, tvořivosti a zájmu o životní 

prostředí. Dotace činí max. 90% z uznatelných nákladů (v našem případě se zatím rovnají i celkovým 

nákladům projektu.  

 
Firma TR Antoš, s.r.o. byla vyloučena z důvodu necenění výkazu výměr, který byl součástí zadávacího 

řízení a nedodala čestné prohlášení o kvalifikačních předpokladech. 

 
 

usnesení RM č. 360/2015 

RM schvaluje  

jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zahrada MŠ 28. října Turnov v přírodním 

stylu“ firmu 8D, z.s. Brno, IČ:27047156, která předložila nejnižší nabídkovou cenu 991 716 Kč 

bez DPH, 1 199 976 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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17. Výměna výtahů v objektu DPS Turnov, Granátová ul., č.p. 1897 - schválení Výzvy 

k podání nabídky a ZD 
 

Rozprava:       Předmětem plnění je výměna dvou výtahů v objektu domu s pečovatelskou službou, 

Granátová ulice č.p. 1897, Turnov. Stávající osobonákladní výtah bude nově řešen jako osobní, 

evakuační. Nově bude řešeno rozdělení výtahové šachty a strojovny výtahu. Vznikne nový požárně 

oddělený prostor pro záložní zdroj. Odborná prohlídka konstatovala, že výtahy neprojdou inspekční 

prohlídkou po roce 2015. Odbor správy majetku proto připravil zadávací podmínky, aby mohly výtahy i 

nadále sloužit svému účelu v domě s pečovatelskou službou. Výtahy byly vyrobeny v roce 1987 a jsou na 

hraně životnosti. Náklady jsou odhadnuty na cca 3,5 mil. Kč bez DPH (4,2 mil. Kč včetně DPH). 

 
 

usnesení RM č. 361/2015 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení a zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku „Výměna 

výtahů v objektu DPS Turnov, Granátová ul., č.p. 1897“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení. 
 

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

usnesení RM č. 362/2015 

RM jmenuje  

hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podlimitní veřejné 

zakázky na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Výměna 

výtahů v objektu DPS Turnov, Granátová ul., č.p. 1897“ ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 

Petra Houšková, Jiří Vocásek, Mgr. Martin Féna, Jindřich Zeman Dis., náhradníci: Mgr. Jana 

Svobodová, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Ing. Eva Krsková, Dagmar Brabcová. 
 

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

 

18. ČEZ, xxxx, Mašov, změna podmínek smlouvy o věcném břemeni 
 

Rozprava:       Město Turnov uzavřelo se společností ČEZ Distribuce, a.s., smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene na stavbu "SM, Turnov, Mašov - p.č. 697/7, xxxx - přípoj NN". V této smlouvě 

jsou dány podmínky odboru správy majetku, které požadujeme dodržet při zpracování projektu i při 

samotné realizaci stavby. Standartní podmínkou, pokud se stavba nachází v komunikaci, je, že po 

dokončení stavby bude dotčený povrch opraven v celé šířce komunikace nebo chodníku a délce výkopu. 

Firma RYDVAL - ELEKTRO, s.r.o., Lomnice n.P., která pro ČEZ zpracovává projektovou dokumentaci 

na danou stavbu, nyní žádá město Turnov o přehodnocení stanoviska konečné úpravy komunikace. Firma 

žádá o změnu tak, že po dokončení stavby bude upravena rýha po výkopu v šířce 150cm. Svoji žádost 

zdůvodňují tím, že nové kabelové vedení je vedeno pouze v kraji stávající komunikace a svoji žádost 

doplňují o zákres budoucího kabelu do fotografie z místa stavby. 
 

usnesení RM č. 363/2015 

RM bere na vědomí  

žádost firmy RYDVAL - ELEKTRO, s.r.o., Lomnice nad Popelkou týkající se změny podmínek 

ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. RM nesouhlasí s úpravou podmínek 

týkajících se konečné úpravy povrchu dotčené komunikace na pozemku parc.č. 697/5 a 1325/1, 

oba k.ú. Mašov u Turnova a požaduje dodržet podmínky z již uzavřené smlouvy o smlouvě 

budoucí o věcném břemeni. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu SM, Turnov, ul. U Nádraží č.p.1295-kNN 
 

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

stavbu: č. IV-12-4013692/1. Projektované nové kabelové vedení se nachází na p. č. 1939/1, 1939/2 a 1937  

vše v majetku Města Turnov, v ulici U Nádraží č.p. 1295. Stávající kabel. Vedení 1-AZKY 4x35mm2 

bude nahrazeno novým kabelovým vedením NN typu AYKY 3x120+70mm2.  Projekt. kabel NN bude 

zakončen v nové přípojkové a rozpojovací skříni SS102/NVF1W-C dle výkresu. Stávající kabelové 

vedení bude odpojeno, zaizolováno a ponecháno zatažené ve skříních.  

 
 

usnesení RM č. 364/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem 

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

změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel.č. 1939/1, 1939/2 a 1937 k.ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 25 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, ul. 

U Nádraží č.p. 1295- kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu, 

vodovodní a kanalizační přípojka, stavba RD, Turnov, p.č.3170, ul. Jaspisová, 

stavebník manželé xxxxxxx 
 

Rozprava:       Stavebník xxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové 

vodovodní a kanalizační přípojky pro RD na pozemku parcel.č.3170 v k.ú Turnov. Manželé xxxxxxxxxxx 

zajišťují na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem 

dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 3179/1 v k.ú. Turnov, který je dle výpisu 

z KN veden na LV 10001 v majetku města Turnov. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování 

stavby vodovodního a kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství.  

 
 

usnesení RM č. 365/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č.3179/1 v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 9 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační 

přípojky k RD parcel.č. 3170 k.ú Turnov, stavebník manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

jednorázovou úhradu 3.600,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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21. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu, SM, Turnov, Daliměřice - vVN, kVN, kNN 
 

Rozprava:       Po projednání bylo odloženo. 
 

 
 

 

22. Záměr prodeje objektu čp.81 (bytový dům), ul. Žižkova, Turnov 
 

Rozprava:       Touto cestou předkládám RM návrh záměru prodeje bytového domu čp.81, v Žižkově 

ulici v Turnově. Jedná se o dvoupodlažní bytový dům s valbovou střechou, bez podsklepení, který byl 

vystavěn jako novostavba v roce 2000 za cenu cca 8,8 mil.Kč s přispěním Ministerstva pro místní rozvoj, 

v rámci programu startovních bytů. Prodej domu byl proto v minulosti nemožný. V rámci jednání s MMR 

se nám podařilo tuto podmínku zrušit a proto je možné dům prodat. Nájemníci těchto domů jsou velmi 

stabilizovaní, platí spolehlivě nájem ve výši 49.74Kč/m2/měsíc, což je tedy ročně okolo 338 tis.Kč. 

Objekt je v dobrém stavebně technickém stavu, do drobných oprav bylo investováno od doby postavení 

domu cca 270 tis.Kč. 

 
 

usnesení RM č. 366/2015 

RM projednala  

záměr prodeje objektu čp.81, Žižkova ulice, Turnov. RM se záměrem prodeje objektu čp. 81, 

Žižkova ulice, Turnov souhlasí a pověřuje odbor správy majetku připravit podrobnější informaci 

o formách prodeje pro podrobné projednání v RM. 
 

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

 

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

Alešova č.p. 1723, Turnov 2 - záměr výměny objektů 
 

Rozprava:       Na základě usnesení RM č.279/2015 zaslal starosta města oficiální nabídku Radě 

Libereckého kraje na výměnu objektů bez doplatku. Dne 29. června 2015 obdržel odpověď od Aleny 

Losové, členky rady kraje, v které záměr výměny objektů zamítá a avizuje výpověď nájemní smlouvy 

objektu ve Zborovské ulici čp.519. Vedení města nadále jedná s Libereckým krajem, žádá o oficiální 

projednání záměru včetně usnesení na Radě Libereckého kraje. 

 
 

usnesení RM č. 367/2015 

RM projednala  

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

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

Libereckým krajem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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24. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - výběrové řízení na leasing rolby pro zimní 

stadion 
 

Rozprava:       Pro zajištění provozu lední plochy v novém zimním stadionu v Maškově zahradě je 

nezbytné, aby Městská sportovní Turnov, s.r.o. měla k dispozici rolbu. Bruslařský a hokejový klub podal 

žádost o poskytnutí dotace na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Žádosti do dnešního dne 

nebyly posouzeny a nebylo rozhodnuto o dotacích.  

Z důvodu zahájení provozu stadionu v říjnu 2015 již nemůžeme dále vyčkávat na rozhodnutí o dotaci. 

MST musí v předstihu zahájit jednání o nákupu nebo pronájmu nebo leasingu pro získání rolby. Nová 

rolba stojí cca  2 800 000,-Kč bez DPH. Krátkodobý pronájem rolby na jednu sezonu nabízí pouze jedna 

společnost za 60 000,-Kč/měs. bez DPH. Dlouhodobý pronájem na 60 měsíců s možnosti odkoupení: 

nabízí jedna společnost za  58 640,-Kč/měs s tím, že tato částka je zároveň částí budoucí kupní ceny 3 518 

400,-Kč + 100 000,-Kč. Leasing : získání leasingu je možné od více společností za různých podmínek, 

především doba splácení. Navrhujeme, aby Městská sportovní Turnov, s.r.o. vypsala výběrové řízení na 

leasing rolby s dobou splácení 60 měs. 

 
 

usnesení RM č. 368/2015 

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

schvaluje vypsání výběrového řízení na leasing rolby pro zimní stadion ve Sportovním a 

rekreačním areálu Maškova zahrada Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 369/2015 

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

jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. J. Svobodová, Ing. 

P.Soudský, K.Jiránek, P. Mikeš. Mgr. Bc. M. Féna 

náhradíci: Ing. T.Hocke, Ing. J. Knížek, F. Zikuda, J.Šimek, L.Těhníková 
 

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

 

25. Informace o projektu Nádražní ulice 
 

Rozprava:       Firma PUDIS, a.s., která zpracovává projektovou dokumentaci rekonstrukce Nádražní 

ulice, byla oslovena k předložení nabídky na zpracování vodohospodářské části v návaznosti na nový 

generel. Firma předložila nabídku na zpracování této vodohospodářské části ve výši 609.404,-Kč vč. 

DPH. Předmětem jejich nabídky je zaměření potoka, pasportizace a práce stavebně-technického 

průzkumu štoly zatrubněného Odolenovického potoka v Turnově v oblasti nadjezdu železniční trati, kde 

je štola v celkově špatném technickém stavu.  Předmětem nabídky je dále zajištění návrhu vhodného 

vodohospodářského řešení stokového systému, včetně hydrotechnického posouzení. 

Cena projektových prací celé Nádražní ulice je 909.376,-Kč vč. DPH. Uvědomujeme si, že správné 

vyřešení daného uzlu bude náročnější a neměli bychom ho určitě podcenit i s ohledem na budoucí 

prohloubení podjezdu pod viaduktem, ale přesto se nám předložení nabídka zdá neúměrně vysoká. 

S firmou PUDIS, a.s., bylo po několika jednáních dohodnuto, že vodohospodářské řešení Nádražní ulice 

bude z celkového projektu vyjmuto a odbor správy majetku vypíše nové výběrové řízení na zpracovatele 

projektové dokumentace vodohospodářské části. Tento nový zpracovatel bude řešit pouze technickou 

stránku vodohospodářské části. Koordinaci projednávání a vydání všech potřených vyjádření a rozhodnutí 

bude zajišťovat firma PUDIS, a.s. jako zpracovatel celkové koncepce řešení Nádražní ulice. 

 

 
 



14  Zápis Rady Města Turnov 8. 7. 2015 

usnesení RM č. 370/2015 

RM souhlasí  

na dodržení smlouvy s firmou PUDIS, a.s. Praha na zhotovení projektové dokumentace včetně 

inženýrské činnosti na akci „Rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově“. 
 

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

 

26. Sociální problematika – Zdravotně sociální služby Turnov 
 

Rozprava:       Dne 1.12.2002 byla zakoupena překapávací sestava na nápoje (čajovar). V červenci 2015 

přestala fungovat a její generální oprava by převyšovala náklady na zakoupení nového přístroje.  

V rámci diskuze bylo RM požadováno vypsání poptávkového řízení na tento přístroj. 

 
 

usnesení RM č. 371/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, p.o. nákup překapávací sestavy na 

nápoje z investičního fondu ve výši 99.500 Kč po provedení poptávkového řízení. 
 

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

usnesení RM č. 372/2015 

RM schvaluje  

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

výši 99.500 Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup překapávací sestavy na 

nápoje. 
 

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

usnesení RM č. 373/2015 

RM bere na vědomí  

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby 

Turnov, p.o. – překapávací sestava na nápoje, pořizovací cena 78.225, rok pořízení 2002. 
 

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

 

V Turnově dne 10. července 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta                místostarostka 


