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Zápis z 16. jednání rady města Turnov 

ze dne 12. 8. 2015 

 

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

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

 

 

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

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: ---           

 

Hosté: Alena Losová, dipl. um., Leoš Křeček, Ing. Jan Vlček, Mgr. Jana Pekařová 
 

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

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

Rozprava:       Jednání mimořádné rady Libereckého kraje dne 20. července 2015 k tomuto bodu trvalo 

1,5 hodiny. V diskuzi se střetly nejenom argumenty pro a proti výměně, ale proběhla i tvrdá diskuze okolo 

komunikace vedení kraje a města vztahující se k emailu paní ředitelky, který avizoval všem pedagogům 

školy stěhování od 1. září 2015 do objektu v Alešově ulici. V této problematice kraj avizuje podání 

výpovědi z nájmu ve Zborovské ulici, ale teprve po prodiskutování bezproblémového předání v radě 

města a zastupitelstvu. Školní rok 2015/2016 proběhne v obou objektech. Argumenty kraje proti výměně 

jsou především založeny na nižších provozních nákladech objektu v Alešově ulici, odhad hovoří o 2 mil. 

Kč ročně. Dále v lepší pozici objektu v Alšově ulici pro dojíždějící, možnost rozvíjet areál v Alšově ulici 

jako centrum technického vzdělávání kraje (uvažovaná dotace cca 50 mil.Kč), velké vynaložené náklady 

na opravy objektu v Alšově ulici v minulých letech (okna, toalety, jídelna, šatny, ….). Město Turnov se 

snaží provozní náklady uvést na pravou míru a přiblížit vybavení objektu na Zborovské radním 

Libereckého kraje. 

Rozpravě byla přítomna radní Libereckého kraje pro školství paní Alena Losová a vedoucí odboru 

školství Krajského úřadu Libereckého kraje pan Leoš Křeček, kteří vysvětlili stanovisko Libereckého 

kraje. 
 
 

usnesení RM č. 376/2015 

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. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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2. Dodatek smlouvy o dílo "Rekonstrukce zpevněné cesty u kostela Narození Panny 

Marie" 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku realizoval stavbu "Rekonstrukce zpevněné plochy u kostela 

Narození Panny Marie, Turnov". Stavbu na základě výběrového řízení realizovala firma Esco Jičín, s.r.o. 

Cena díla z výběrového řízení je 415.318,-Kč. Stavba je stavebně dokončena, ale v průběhu stavby bylo 

nutné provést práce, které nebyly součástí zadání, ale bylo třeba je provést pro zdárné dokončení díla. Při 

odstraňování staré omítky bylo zjištěno, že se nejedná o omítku, ale o betonovou vrstvu, která byla 

provedena zřejmě při opravě koruny zdi. Zdivo pod touto "omítkou" bylo značně mokré a při 

odstraňování této betonové "omítky" docházelo k velkému úbytku zdiva, které bylo třeba následně doplnit 

ve větším objemu. Dále byla doplněna část ozdobného zábradlí, navíc byl osazen čistící rošt před 

vstupním schodištěm do kostela, byly upraveny obrubníky u napojení původní a nové cesty a došlo k 

opravě povrchu hrobky u kostela. Dále bylo třeba provést větší rozsah opravy na vstupních dveřích do 

kostela. Částka, o kterou se navýšila cena uvedené stavby, je 72 290,72,-Kč s DPH. 

 
 

usnesení RM č. 377/2015 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 s firmou Esco stavební společnost, s.r.o., Jičín na stavbu "Rekonstrukce 

zpevněné plochy u kostela Narození Panny Marie, Turnov" ve výši 72 290,72 Kč s DPH a posunutí 

termínu dokončení stavby do 20.8.2015. 
 

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

  

3. Smlouva o právu provést stavbu MTT, plynová přípojka, Žižkova ul. 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení uzavření smlouvu o právu provést 

stavbu. Smlouva je uzavírána s Městskou teplárenskou, s.r.o., Turnov. Jedná se o stavbu přeložky části 

STL plynové přípojky na pozemku parc.č. 855/1, k.ú. Turnov pro kotelnu v Žižkově ulici, Turnov. 

Realizace této přeložky je vyvolanou stavbou související s prodejem kotelny a přilehlých pozemků, které 

město prodalo v roce 2014 do vlastnictví společnosti MN-AUTOHIT, s.r.o.. Délka přeložky je 21m. Po 

dokončení části přeložky dojde k zaměření celé přípojky a s Městskou teplárenskou Turnov, s.r.o., bude 

uzavřena smlouva o věcné břemeni. 

 
 

usnesení RM č. 378/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Městskou teplárenskou Turnov, s.r.o. pro napojení a 

uložení STL plynové přípojky na pozemku ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 855/1, k.ú. Turnov. 
 

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

4. Smlouva o právu provést stavbu GRUPO ANTOLIN TURNOV 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu. 

Smlouva je uzavírána s firmou GRUPO ANTOLIN Turnov, s.r.o.. Firma bude budovat před svým 

areálem v Průmyslové ulici nové parkoviště. Část parkoviště, část chodníku, zpevněná plocha před 

přístřeškem a nový přechod pro chodce zasahují do pozemku ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 3856/7, 

k.ú. Turnov. Stávající chodník a přechod pro chodce bude zrušen, stávající přístřešek bude posunut na 

nové místo na pozemku investora stavby. Veškeré práce budou provedeny výhradně na náklady investora 

stavby. Pro vydání stavebního povolení na výstavbu nového parkoviště musí být uzavřena smlouva o 

právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Města Turnov.  
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usnesení RM č. 379/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s firmou GRUPO ANTOLIN Turnov, s.r.o., Turnov pro 

realizaci nového parkoviště, chodníku, zpevněné plochy před přístřeškem a nového přechodu pro 

chodce na pozemku ve vlastnictví Města Turnov parc.č. č. 3856/7, k.ú. Turnov. 
 

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

 

5. Smlouva o právu provést stavbu, č.p.72 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu. 

Smlouva je uzavírána s Libereckým krajem - Muzeem Český ráj, Turnov. Jedná se zásah do pozemků 

parc.č. 538, 540 a st.p. 537, vše k.ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví Města Turnov. V rámci stavby 

"Expozice horolezectví v Českém ráji", kterou bude realizovat Muzeum Českého ráje, bude na pozemku 

parc.č. 538, k.ú. Turnov částečně postaven nový objekt expozice, dále zde bude provedena nová mlatová 

cesta a zatravnění. Na pozemku parc.č. 540, k.ú. Turnov dojde k vydláždění vstupu do areálu muzea a na 

st. p. 537, k.ú. Turnov bude napojena nová budova expozice horolezectví s č.p.72. Objekt by měl přejít do 

majetku Libereckého kraje. 

 

 
 

usnesení RM č. 380/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Libereckým krajem na výstavbu objektu expozice 

horolezectví Muzea Český ráj v Turnově, realizace mlatové cesty a zatravnění na pozemcích ve 

vlastnictví Města Turnov, parc.č. 538, 540 a st. p. 537, vše k.ú. Turnov. 
 

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

 

6. „Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova, č.p. 600 – 2. etapa, 1. nadzemní 

podlaží – vyhodnocení výběrového řízení" 
 

Rozprava:       Okenní výplně v ZŠ Skálova budou zařazeny do žádosti o dotaci z rezervy programu 

Ministerstva kultury pro památkově chráněné objekty. Výběrové řízení na dodavatele musí být dokončeno 

a smlouva s dodavatelem podepsána do konce srpna. Prostředky v rezervě programu MK budou omezené. 

Pokud bude dotace získána, tak musí být provedeny a proplaceny všechny práce v letošním roce a do 

konce ledna 2016 proběhnout vyúčtování dotace. Zda byla žádost o dotaci úspěšná, bude zřejmé do konce 

září 2015. Pokud nebude dotace získána, akce nebude realizována. Celkem přišlo 6 nabídek: Roman 

Langr, Rofis, s.r.o., FASTAV Bau, s.r.o., SAVA spol. s r.o., Kvaby… kvalitní bydlení, s.r.o., DV Okna 

s.r.o.  Nikdo nebyl vyloučen, všichni uchazeči splnili podmínky stanovené zadavatelem.  
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usnesení RM č. 381/2015 

RM schvaluje  

jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna okenních výplní v ZŠ Skálova 

Turnov, č.p. 600 – 2. etapa, 1. nadzemní podlaží“ firmu SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, 513 

01 Semily, IČ: 15045111, která předložila nejnižší nabídkovou cenu 498.865 Kč bez DPH (603.627 

Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 

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

 

7. Výpůjčka části pozemku p.č.477/2 v k.ú. Turnov na umístění lavičky 
 

Rozprava:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozovatel obchodního místa  Partners Market Turnov požádal 

o možnost umístění lavičky před sídlo společnosti. Jedná se o výpůjčku části  pozemku p.č. 477/2 v k.ú. 

Turnov o výměře 2 m2, před domem čp. 4 na náměstí Českého ráje, ve kterém má společnost sídlo. 

Typ zahradní lavičky je součástí přílohy, RM v diskuzi doporučila lavičku tyrkysově modrou barvou dle 

původního záměru nenatírat. 
 

usnesení RM č. 382/2015 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p.č. 477/2 v k.ú. Turnov o výměře 2 m2 na umístění lavičky před domem 

čp. 4 na nám. Českého ráje pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozovatele obchodního místa Partners 

market Turnov, na dobu 1 roku s tím že bude smlouva automaticky prodlužována, pokud ji 

nevypoví jedna ze smluvních stran 3 měsíce před ukončením. 
 

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

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu - Turnov, Károvsko, vodovodní a kanalizační přípojka, xxxxxxxxxx 
 

Rozprava:       Stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemku města Turnova připravuje realizaci nové 

vodovodní a kanalizační přípojky+ plynovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku parcel.č.2934/61 

v k.ú Turnov. Stavebník zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 2940/19 v k.ú. Turnov, 

který je dle výpisu z KN veden na LV 10001 v majetku města Turnov. Přesný rozsah věcného břemene po 

realizaci stavby určí geometrický plán. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 
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vodovodního, kanalizačního a plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. Přesný rozsah věcného 

břemene po realizaci stavby určí geometrický plán. 

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena na částku 4.000,- Kč + DPH (slovy: 

čtyřitisícekorun českých + DPH) pro vodovodní a kanalizační přípojku a 2.000,- Kč +DPH pro 

plynovodní přípojku. Celkem pak 6.000,- Kč+DPH (slovy šesttisíckorun českých + DPH). 

 
 

usnesení RM č. 383/2015 

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.2940/19 v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 10 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační 

přípojky + 5bm plynovodní přípojky k novostavbě RD parcel.č. 2934/61 k.ú. Turnov, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 6.000,- Kč + DPH. 
 

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

 

9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

právo provést stavbu, SM, Turnov-ul.Budovcova a Šlikova-kNN 
 

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

stavbu: nového kabelového vedení NN 0,4 kV v ul. Budovcova, Šlikova v k.ú. Turnov. Důvodem je 

stavba  nového kabelového vedení pro veřejné osvětlení NN 0,4 kV+ nové přípojkové skříně a výměna 

stávajícího vedení NN za nové. Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 2230, 2235, 2236, 2248, 

2308/6, 2332, 2355, vše k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce 337 běžných metrů. Stavba bude 

provedena výkopem, příčné přechody přes komunikaci budou provedeny protlakem. Přesný rozsah 

věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický plán. 

Prověřit stav silničních obrub. 

 
 

usnesení RM č. 384/2015 

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.  2230, 2235, 2236, 2248, 

2308/6, 2332, 2355, K./. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 337 bm dotčeného 

stavbou „ SM, Turnov – ul. Budovcova, Šlikova-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 

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

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

právo provést stavbu, SM, Turnov, Bukovina, xxxxxxx -kNN 
 

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

stavbu: přípojka kabelového vedení nn 1 kV na Bukovině v k.ú. Bukovina. Důvodem je stavba  nové 

kabelové přípojky nn 1 kV+ nové přípojkové skříně SS200 v budoucím oplocení na č.k.p. 93/1 na hranici 

parcely do rohu pozemku.  Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 776,  k.ú. Bukovina u Turnova 

ve vlastnictví Města Turnov v délce 3 běžných metrů. 

 
 

usnesení RM č. 385/2015 

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.776 k.ú. Bukovina u Turnova ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce 3 bm dotčeného stavbou „ SM, Turnov, Bukovina-

p.č.94/5, xxxxxxx -kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- 

Kč/bm + DPH. 
 

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

 

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

právu provést stavbu, SM, Turnov, Bukovina, xxxxx-vNN,kNN 
 

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

stavbu: kabelového vedení nn 1 kV na Bukovině v k.ú. Bukovina. Důvodem je stavba nového kabelového 

vedení nn 1 kV+ nové přípojkové skříně a výměna stávajícího vedení nn za nové. 

 

 
 

usnesení RM č. 386/2015 

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.819/1 k.ú. Bukovina u Turnova 

ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 7 bm dotčeného stavbou „ SM, Turnov, Bukovina-

p.č.480/8, xxxxx-vNN, kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

500,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu, Turnov, Na Stebni, kanalizační přípojka, xxxxxxxx 
 

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

stavbu: kabelového vedení 1 kV a nové kabelové skříně ve městě Turnov, lokalita Na Stebni, k.ú. Turnov, 

okres Semily. Důvodem je napojení nového odběrného místa na distribuční síť nn. Ze stávající 

rozpojovací jistící skříně R139 bude vedeno nové kabelové vedení nn provedené kabelem AYKY 

3x124+120 mm2 a ukončeno bude v nové přípojkovém pilíři SS102/NKF  umístěném na pozemku č. 

3094 dle přiložené situace. 

 
 

usnesení RM č. 387/2015 

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.3094 k.ú. Turnov ve vlastnictví 

Města Turnov v celkové délce 5 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Na Stebni , xxxxxxxxxx – 

kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

právo provést stavbu, Turnov, Svobodova, xxxxxx - kNN 
 

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

stavbu: kabelového vedení nn 1 kV ve městě Turnov, ul. Svobodova,v k.ú. Turnov. Důvodem je napojení 

nového odběrného místa na distribuční síť nn. Ze stávající rozpojovací skříně SR502 bude vyvedeno 

nové kabelové vedení nn provedené kabelem AYKY 3x240+120 mm2 a ukončeno bude v nové 

přípojkovém pilíři SS202 /NKF1V-C umístěném na pozemku č. 3405/11 dle přiložené situace.   

Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 3412/4 a 3412/7 v  k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov 

v délce 83 běžných metrů. 

 
 

usnesení RM č. 388/2015 

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.3557/8 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce 83 bm dotčeného stavbou „ Turnov, Svobodova-

p.č.3405/11, xxxxxxx – kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

500,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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14. Směna pozemků s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 
 

Rozprava:       S problematikou, týkající se získání pozemků parc.č. 744, 745 a 742/2, k.ú. Mašov u 

Turnova do vlastnictví Města Turnov pro potřeby zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů (SDH) 

Pelešany, byla seznámena RM na jednání dne 25.6.2015. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK 

ČR), vlastník předmětných pozemků, je ochotna uvedené pozemky převést do vlastnictví města pouze 

směnou za jiný, nejlépe lesní pozemek v chráněné krajinné oblasti. Odbor správy majetku ve spolupráci 

s odborem životního prostředí vytipovaly nový pozemek, který předkládají RM ke schválení. Jedná se o 

část lesa pod rozhlednou Hlavatice. 

 
 

usnesení RM č. 389/2015 

RM souhlasí  

s jednáním o směně pozemků mezi Městem Turnov a ČR-Agenturou ochrany přírody a krajiny 

České republiky. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku parc.č. 694/5 o výměře 2301 m2 , 

k.ú. Mašov u Turnova z vlastnictví města do vlastnictví ČR-Agentury ochrany přírody a krajiny za 

pozemky parc.č. 742/2, 744 a 745 o celkové výměře 2401 m2, k.ú. Mašov u Turnova z vlastnictví 

ČR- Agentury ochrany přírody a krajiny do vlastnictví Města Turnov. Tato směna je vyvolána 

zájmem města získat pozemky pro podporu činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Pelešanech. 
 

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

15. Výše nájemného v městských bytech a bytech s pečovatelskou službou 
 

Rozprava:       Tento materiál byl předložen vzhledem ke skutečnosti, že komerční nájem bytových 

prostor v Turnově se pohybuje v rozmezí 90-120Kč/m2/měsíc. Nájemné nepokrývá nutné investice do 

bytového fondu. RM v diskuzi akcentovala jak ekonomické, tak sociální otázky a následně přistoupila 

k mírnému nárůstu nájemného v městských bytech dle usnesení.  

 

Nájemné v městských bytech je stanoveno na 49,74 Kč/m2/měs. Toto nájemné se vybírá ve všech nově 

obsazovaných bytech. Tato výše nájemného je i pro domy s pečovatelskou službou.  

Dále u nájemníků, kteří mají uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou a měli tzv, regulované nájemné je po 

deregulaci, které skončila v roce 2010, stanoveno nájemné na 46,23 Kč/m2/měs. Těchto bytů je zhruba 20 

% z celkového počtu městských bytů. Platí i pro domy s pečovatelkou službou.  

U bytů se sníženou kvalitou bytu je nájemné po deregulaci ve výši 41,61 Kč/m2/měs. Jedná se celkem o 4 

byty č.4/1001, č.7/1001, č.12/1001, č.6/1054. Tyto byty nejsou vybaveny koupelnou ani sprchovým 

koutem. U bytů v domě čp. 1001 musí dojít k technické úpravě (vybudování nové stoupačky kanalizace).  

Město má povinnost v bytech budovaných se státní dotací vybírat věcně usměrňované nájemné nelze zde 

nájemné zvyšovat do ukončení vázací doby. 

 

Roční nájemné v městských bytech cca 4300 tis. Kč, roční nájemné v domech s pečovatelskou službou 

cca 3 900 tis. Kč.  

Vázací doba v BD v Žižkově ulici do 2017, v ostatních bytových domech nutno snížit vázací dobu. 
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usnesení RM č. 390/2015 

RM schvaluje  

z důvodu ekonomické potřebnosti a údržby bytového fondu a  také s přihlédnutím k nájemnému 

a obdobným podmínkám ostatních pronajímatelů v Turnově s účinností od 1.9.2015 postupné 

navýšení  nájemného v městských bytech podle následujících kritérií : 

  

 1/  při prvním přidělení bytu zájemci, bude uzavřena nájemní smlouva s nájemným ve výši 70,- 

Kč/m2/ měsíc (bez ohledu na stav bytu) 

 

2/  při uzavření  opakované nájemní  smlouvy na dobu určitou po 1.9.2015 se navýší nájemné na 

částku  70,- Kč/m2/ měsíc 

 

3/  v domech  s  č.p. 1001, č.p. 1002, č.p. 1054, č.p. 1055 bude nájemné navyšováno na 70,-

Kč/m2/měsíc,  pouze v bytech, kde byla provedena rekonstrukce  

 

4/  u stávajících nájemních smluv na dobu neurčitou se po splnění zákonných podmínek po 

1.9.2015 navýší  nájemné na  55,-Kč/m2/měsíc 

 

5/  v domech zvláštního určení v ulici Žižkova, v DPS  ulice Granátová, a v bytech s věcně 

usměrňovaným nájemným nebude nájemné zvyšováno. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

16. Problematika sociálního bydlení 
 

Rozprava:       Souhlas obce pro naše občany byl na neomezenou dobu udělen Jabloncem n. N. i 

Vratislavicemi n. N. Město Semily udělilo souhlas pouze na dobu určitou, a to do června 2015 a července 

2015. Ze Semil se nám vrátily zpět do Turnova 2 osoby z důvodu narušování veřejného pořádku (nyní se 

pohybují na území Turnova nebo v jeho okolí). Od července 2015 již souhlas obce není závazným 

stanoviskem pro poskytování dávky doplatku na bydlení, ale pouze jedním z důkazních prostředků, ke 

kterému úřad práce přihlíží. Z posledního jednání s JUDr. Řehákovou dne 29.07.2015 (vedoucí 

kontaktního pracoviště Úřadu práce v Turnově) vyplývá, že se při posuzování přiznání doplatku na 

bydlení postupuje v souladu s metodikou, ke stanovisku obcí se pouze přihlíží a úřad práce posuzuje 

individuálně každou žádost, kdy zjišťuje, zda se jedná o případ hodný zvláštního zřetele a mohl by dávku 

přiznat. 

Odbor sociálních věcí s občany bez přístřeší pracuje, poskytuje jim sociální poradenství, spolupracuje 

s okolními městy, kde mají ubytovací zařízení, snaží se pro ně hledat vhodné bydlení. Někteří mají zájem 

zůstat ale pouze v Turnově, od sociálního odboru pomoc odmítají. Problém nastane v nadcházejícím 

podzimním a zimním období, kdy o ubytovny a azylové domy bude zájem a kapacita bude naplněna. 

Kromě vlastního ubytovacího zařízení (dle návrhu z jednání RM 28.5.2015)  lze uvažovat o alternativním 

typu zařízení – noclehárna (provoz 20 – 06h.). K této variantě se přiklání aktuálně některé města v ČR – 

vývoj se spolupráci s odborem sociálních věcí mapujeme.  

Dle možnosti jsou také využívány i krizové byty v DPS Výšinka. V současné době je jeden obsazen 

osobou se zdravotním postižením a druhý matkou s nezletilým dítětem.  
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usnesení RM č. 391/2015 

RM schvaluje  

zvýšení počtu krizových bytů v Domě s pečovatelskou službou, Granátová čp. 1897 na tři pro 

využití krizového bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci. 
 

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

 

17. Přijetí nového strážníka na funkci psovoda 
 

Rozprava:       Městská policie v roce 2015 provede organizační změny v činnosti pořádkových hlídek. 

Nastala nutnost posílení v nočních hodinách a v době víkendů, kdy dochází ke zvýšenému nápadu 

přestupkové a trestné činnosti. S tím souvisí poškozování majetku města i osob, fyzickému napadání osob 

i strážníků, projevuje se také zvýšená agresivita útočníků i s použitím zbraně.  

Během roku 2015 se podařilo získat strážníka, který se profesionálně zabývá služební kynologií a má 

všechny potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon služby psovoda, včetně psa. Tento strážník může 

nastoupit k městské policii od 1.9. 2015. 

 
 

usnesení RM č. 392/2015 

RM schvaluje  

záměr městské policie přijetí nového strážníka na funkci psovoda do pořádkové hlídkové činnosti. 
 

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

 

18. Výběrové řízení na dodavatele městské hromadné dopravy v Turnově 2016-2020 
 

Rozprava:       Město Turnov objednává městskou hromadnou dopravu přímo u společnosti BusLine a.s., 

na základě každoroční smlouvy. Hodnota této služby je v současné době 1,5 mil. Kč za rok. Jedná se o 3 

linky MHD: 

1. Aut.nádr.-Mašov-Pelešany-Terminál u žel.st.   

2. Ohrazenice-Maškova zahrada-u Karla IV.- Nemocnice- Výšinka - Ohrazenice 

3. Turnov,Terminál u žel.st.-Ohrazenice-Turnov-Ohrazenice-Přepeře- pouze víkendy 

Z hlediska zákona o veřejných službách v přepravě cestujících splňujeme roční limit ujetých kilometrů a 

vynaložených prostředků pro tzv. přímé zadání této služby bez výběrového řízení. To znamená, že 

nemusíme vypisovat výběrové řízení dle tohoto zákona. Přesto tak chceme učinit. Výběrové řízení bude 

podle zásad zákona, ale vzhledem k tomu, že ho zákon v našem případě nevyžaduje, nehrozí ani sankce ze 

strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jdeme nad rámec zákona – děláme vlastně interní 

výběrové řízení. 

RM diskutovala zadávací dokumentaci, která bude v upravené podobě předložena na další jednání RM.  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

 

19. Projednání stížnosti obyvatel Turnov-Károvsko 
 

Rozprava:       Starosta města obdržel dne 15. 06. 2015 stížnost občanů města z lokality Turnov-

Károvsko „Za zřízení chodníku a snížení rychlosti v lokalitě Turnov-Károvsko“ předloženou zástupcem 

občanů xxxxxxxxxxxxxx, ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. Stížnost byla podpořena celkem 51 podpisy fyzických osob, všichni občané 

města z této lokality. Ustanovení § 16 odst. 2 zakládá občanovi města, který dosáhl věku 18 let, právo 

požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem 

města; je-li žádost podepsána nejméně 0,5% občanů města jedná se o tzv. „kvalifikovanou žádost“ ve 
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smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. f) zákona, která musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 

dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, nejpozději do 90 dnů. 

Přestože žádost nepodpořilo více než 0,5% občanů města a nenaplňuje tím znaky tzv. „kvalifikované 

žádosti“, rozhodlo vedení města předložit a projednat uvedenou stížnost občanů města na nejbližším 

řádném zasedání rady města. 

- je požadováno vybudování chodníku podél komunikace procházející danou lokalitou, tj. od kruhové 

křižovatky „U Urnového háje“ až po křižovatku „Na Myšině“. 

- je požadováno omezení rychlosti na této lokalitě z 50 km/hod. na 40km/hod., 

- je požadována úprava dopravního značení ve směru od Bělé, části obce Mírová pod Kozákovem 
 

 

usnesení RM č. 393/2015 

RM projednala  

stížnost občanů města v části „zřízení chodníku v lokalitě Turnov-Károvsko“ a bere na vědomí, že 

v daném okamžiku není možné stížnosti vyhovět, neboť v investičních prioritách města na období 

2014-2018 schválených ZM dne 23. 4. 2015 je tato investice na osmém místě pořadí. 
 

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

usnesení RM č. 394/2015 

RM projednala  

stížnost občanů města v části „snížení rychlosti v lokalitě Turnov-Károvsko“ a bere na vědomí, že 

v daném případě nemá k navrhované změně legislativní kompetence. 

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

usnesení RM č. 395/2015 

RM projednala  

stížnost občanů města v části „úpravy orientačního dopravního značení v lokalitě Turnov-

Károvsko“ a bere na vědomí, že požadavek bude realizován Krajskou správou silnic Libereckého 

kraje do 31.8.2015. 
 

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

 

20. Jmenování vedoucího Odboru školství, kultury a sportu 
 

Rozprava:       Do 05.08.2015 byl prodloužený termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na 

vedoucího odboru školství kultury a sportu. Stávající vedoucí PhDr. René Brož vyhrál výběrové řízení na 

vedoucího odboru na krajském úřadě. Do výběrového řízení se přihlásilo 8 uchazečů. 

Členové výběrové komise: PhDr. Hana Maierová, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Eva 

Kordová, Jana Chlupová. 

 
 

usnesení RM č. 396/2015 

RM jmenuje  

do funkce vedoucího odboru školství, kultury a sportu Mgr. Martinu Markovou s nástupem od 

1.října 2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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21. Dotační program města Turnova 
 

Rozprava:       Nový dotační program města byl vypracován v souladu s aktuálním znění zákona č. 

250/2000Sb. Dotační program upravuje hlavní zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Turnova. 

Na materiál s názvem Dotační program navazují pro jednotlivé oblasti podpory aktualizované statuty již 

existujících fondů a pravidla pro jednotlivé oblasti. Naší snahou bylo upravit již existující dokumenty do 

jednotné formální podoby. Aktualizací prošla všechna pravidla a statuty, vyjma Rozpočtových pravidel 

sportovní komise města a Statutu sportovního fondu. Po projednání v RM bude materiál předložen ke 

schválení na srpnové ZM.  

 
 

usnesení RM č. 397/2015 

RM projednala  

Dotační program města Turnova a doporučujeme jeho předložení na zastupitelstvu města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

22. Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost – výstupy a hodnocení projektu 
 

Rozprava:       Od června 2014 do června 2015 byl Městem Turnov realizován projekt 

CZ.107/1.07/1.1.00/46.0014 Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost v rámci výzvy č.46 Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurence schopnost  v prioritní ose programu č.1 Počáteční vzdělávání, 

oblast podpory Zvyšování  kvality ve vzdělávání.  

Projekt byl zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání, a to prostřednictvím podpory vzniku sítě mezi 

základními školami a dalšími spolupracujícími organizacemi za účelem podpory žáků ohrožených 

školním neúspěchem.  Projekt byl dále zaměřen též na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

v moderních metodách vzdělávání žáků, vzájemnou výměnu zkušeností a setkávání ředitelů škol a jejich 

zřizovatelů, pedagogů a odborníků ve vzdělávání. V rámci projektu vznikla i Strategie základního 

vzdělávání s ohledem na rovné příležitosti. 

Do uvedeného projektu bylo zapojeno celkem 13 obcí regionu Turnovska a 16 základních škol. Na 

realizaci projektu byla získána dotace ve výši téměř 7,5 mil. Kč, která pokryla veškeré náklady. V rámci 

projektu bylo pořízeno také IT vybavení a software (16 ks notebooků, 80 ks tabletů a SW na tablety). 

Dále byly nakoupeny publikace, hry a didaktické a kompenzační pomůcky. Vše bylo rozděleno mezi 

zapojené školy. 
 

usnesení RM č. 398/2015 

RM projednala  

výstupy  a hodnocení projektu CZ.107/1.07/1.1.00/46.0014  Vytváříme podmínky pro školní 

úspěšnost, který byl realizován Městem Turnov  v období 1.6.2014 – 30.6.2015. 
 

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

 

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

právu provést stavbu Turnov, Jaspisová xxxxxxxxxx plynová přípojka 
 

Rozprava:       Stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova 

připravuje realizaci nové plynovodní přípojky pro RD na pozemku parcel.č.3170 v k.ú. Turnov. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 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. Přesný rozsah věcného břemene po 

realizaci stavby určí geometrický plán. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství.  
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usnesení RM č. 399/2015 

RM schvaluje  

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

věcného břemene v souladu s ustanovením §59 zákona 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 4 bm dotčených 

stavbou plynovodní přípojky k RD parcel.č. 3170 k.ú Turnov, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 1.600,- Kč + DPH. 
 

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

24. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov 
 

Rozprava:       RM byla poskytnuta průběžná zpráva o stavbě Sportovního a rekreačního areálu Maškova 

zahrada včetně fotodokumentace. 

Proplaceno  k 31.7.2015 = 42.227.436,7 Kč bez DPH 

Změnové listy ZL1 – ZL39 =  + 1.398.811,39 Kč bez DPH  

Změnové listy č.1-17 byly odsouhlaseny a uzavřen dodatku č.2 na tyto práce. Změnové listy Z18-Z39 

byly odsouhlaseny, smlouvy budou řešeny až následně.  

Dále bylo RM předloženo k rozhodnutí, zda ponechat součástí vybavení i solární předehřev bazénové 

vody. Byly předloženy argumenty pro i proti. Solární systém by měl zabezpečit ohřátí vody v bazénu o 

2°C/den při předpokládaných podmínkách. Byl diskutován závlahový systém pro celý areál. 

 
 

usnesení RM č. 400/2015 

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

bere na vědomí informace o průběhu výstavby "Sportovního a rekreačního areálu Maškova 

zahrada Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 401/2015 

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

schvaluje realizovat stávající předehřev vody do koupaliště solárními panely. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

25. Městská sportovní Turnov, s.r.o. -výběrové řízení na nákup rolby pro zimní 

stadion 
 

Rozprava:       Po důkladném zvážení všech aspektů, žádáme RM o zrušení usnesení RM č. 368/2015 a 

RM č.369/2015 týkajících se vypsání leasingu na rolbu pro zimní stadion. Při přípravě zadávacích 

podmínek se ukázalo, že forma leasingu tohoto specifického zařízení je v tomto případě provozně 

komplikovaná (servis, údržba, pojištění), pro leasingové firmy těžko uchopitelná a v konečném důsledku i 

cenově nákladnější, než případná půjčka města a následné navýšení kapitálu Městské sportovní Turnov, 

s.r.o. V diskuzi byl zvažován nájem rolby a bude ještě prověřen nákup již použité rolby. 
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usnesení RM č. 402/2015 

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

ruší usnesení RM č. 368/2015, RM č. 369/2015 ze dne 8.7.2015. 
 

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

usnesení RM č. 403/2015 

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

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

rekreačním areálu Maškova zahrada Turnov. 
 

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

 

usnesení RM č. 404/2015 

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

jmenuje, pro veřejnou zakázku nákup rolby pro zimní stadion ve Sportovním a rekreačním areálu 

Maškova zahrada, 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) – [7/0/0] 

 

26. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - výběrové řízení na rekonstrukci hřiště Mašov 
 

Rozprava:       Bylo tedy vypsáno opakované výběrové řízení na rekonstrukci hřiště v Mašově bez limitu. 

Přijaty byly 4 nabídky a každá splňovala veškeré náležitosti. Nejlevnější nabídku předložila firma EKKL, 

a.s. za celkovou cenu 1 200 000,- Kč bez DPH. Podle rozhodnutí výběrové komise navrhujeme valné 

hromadě, aby byla schválena jako nejvhodnější nabídka společnosti  EKKL, a.s. za celkovou cenu 

1 200 000,- Kč bez DPH. 

 
 
 

usnesení RM č. 405/2015 

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

schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce venkovního hřiště v 

Mašově" společnost EKKL, a.s. Kroměříž, která předložila nejnižší nabídkovou cenu 1 200 000,-Kč 

bez DPH a ukládá jednateli uzavřít smlouvu o dílo. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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27. Finanční dar na realizaci Babyboxu v turnovské nemocnici 
 

Rozprava:       Náklady na zhotovení včetně stavebních prací se pohybují kolem 300 tis. Kč včetně DPH. 

Náklady na provoz jsou malé - spotřeba el. energie cca 1 400 kW a dezinfekce. Dva roky je poskytnuta 

garance, pak jsou náklady na servis na nemocnici. Odhad je v řádech několika tisíc ročně. Babybox je od 

chvíle zprovoznění v majetku nemocnice. 

 
 

usnesení RM č. 406/2015 

RM projednala  

žádost o finanční dar na instalaci 66. babyboxu v turnovské nemocnici a schvaluje tento dar ve 

výši 15 000 Kč pro Babybox pro odložené děti STATIM, z.s. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

28. Naučná stezka SCHKO Český ráj - "Průlom Jizery" 
 

Rozprava:       Na žádost Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj předkládáme RM ke schválení 

žádost o uzavření dohody o umístění dvou informačních panelů na pozemcích ve vlastnictví města 

Turnova p.č. 126/1 k.ú. Bukovina u Turnova a pozemku p.č. 763/18 v k.ú. Daliměřice. CHKO navrhuje 

variantně možnost umístění jedné tabule místo na pozemku p.č. 763/18 k.ú. Daliměřice na pozemek p.č 

2826 v. k.ú. Turnov. Pozemek p.č. 2826 je pozemek podél Jizery směrem k Zrcadlové koze, jehož 

součástí je nezpevněná cesta. Z hlediska šířky nezpevněné komunikace doporučujeme, aby CHKO 

umístilo informační panel na pozemku 763/18 .k.ú. Daliměřice. Po konzultaci s CHKO jim tato lokalita 

vyhovuje lépe. Dohoda o umístění panelů s následnou údržbou bude uzavřena na dobu určitou do 

30.9.2025. 

 
 

usnesení RM č. 407/2015 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o realizaci Naučné stezky Průlom Jizery -umístění 2 ks informačních panelů na 

pozemcích p.č 126/1 v k.ú. Bukovina a p.č. 763/18 v k.ú. Daliměřice s Agenturou ochrany přírody a 

krajiny ČR, RPL, Správa CHKO Český ráj. 
 

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

 

29. Městská sportovní Turnov, s.r.o.  informace o investici, žádost o posunutí 

termínu 
 

Rozprava:       V průběhu srpna a září bude realizována investiční akce „ Přístavba manipulační plochy“ 

– předzahrádka na fotbale. I přes směrnice města, dle kterých může jednatel v tomto případě rozhodnout o 

přímém zadání veřejné zakázky, bylo osloveno celkem 5 firem. Rozpočtované náklady na realizaci od 

projektanta jsou 244 000,- Kč.  Cenovou nabídku podaly 2 firmy. Stavby Havel v celkové částce 

209 000,- Kč bez DPH a Stavby Jan Kreysa 237 000,- Kč bez DPH. Vybrán byl uchazeč Stavby Havel 

s.r.o. 

Žádost o posunutí termínu z usnesení RM č. 220/2015 na termín 24.9.2015 (jedná se o organizační 

opatření spojená s plaveckou učebnou) - opatření probíhají a budou probíhat i v začátku nového školního 

roku. Záměrem je informovat již o všech fungujících opatřeních. Spuštěna bude registrační pokladna, 

vytvořen soubor smluv, provedeny drobné úpravy v ceníku apod. 
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usnesení RM č. 408/2015 

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

bere na vědomí informace o investiční akci „ Přístavba manipulační plochy“ na fotbalovém 

stadionu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 409/2015 

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

prodlužuje termín podání zprávy o opatřeních na plaveckém bazénu z usnesení č. 220/2015 na 

RM, která se uskuteční dne 24. 9. 2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

30. Projekt Nádražní ulice - jednání s firmou Pudis 
 

Rozprava:       Jak byla Rada města informována na jednání v červnu, vyskytl se při zpracovávání 

dokumentace pro územní řízení na stavbu "Rekonstrukce Nádražní, v úseku hotel Beneš - Ohrazenice" 

problém s řešením odvodu odpadních a dešťových vod. 

V původním zadání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Nádražní 

ulice jsme předpokládali, že odvod splaškových a dešťových vod bude řešen standardně ve stávajícím 

místě. Ovšem po zpracování generelu, který si objednalo Vodohospodářské sdružení Turnov, se zjistilo, 

že standardní řešení není možné a daný uzel je třeba vyřešit ve všech zjištěných souvislostech. 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. Rovněž je nutné 

zohlednit požadované prohloubení komunikace pod viaduktem na žádost KSSLK. V této chvíli bude 

doprojektována komunikace včetně kanalizace do stupně k územnímu řízení za částku navýšenou o 256 

tis.Kč vč. DPH z této částky je 84 tis.Kč určeno k průzkumu a zaměření zatrubněného Odolenovického 

potoka. Další projekční stupně budou případně soutěženy dle schváleného řešení. 

Projekt rekonstrukce Nádražní ulice musíme časově koordinovat s projektem, který připravuje Liberecký 

kraj na rekonstrukci silnice III/610 z Turnova do Příšovic v rámci příprav dotačního období EU. 

 
 

usnesení RM č. 410/2015 

RM souhlasí  

s navrženým řešením dalšího postupu při přípravě projektové dokumentace rekonstrukce 

Nádražní ulice v úseku Hotel Beneš - Ohrazenice. RM schvaluje dodatek smlouvy č.2 ke smlouvě o 

dílo na akci "Projektová příprava rekonstrukce ulice Nádražní, Turnov" a pověřuje starostu města 

jeho podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

 

31. ZSST, p.o. – nákup výrobníku čaje 
 

Rozprava:       Na základě diskuze v RM bylo provedeno poptávkové řízení na čajovar ve Zdravotně 

sociálních službách Turnov, p.o.  Z poptávaných firem podala nabídku pouze jedna – ZANAP Liberec, 

s.r.o.  s cenovou nabídkou 102 681 Kč včetně DPH.  

 

 
 



17  Zápis Rady Města Turnov 12. 8. 2015 

usnesení RM č. 411/2015 

RM ruší  

usnesení RM č. 371/2015 ze dne 8. 7. 2015 
 

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

usnesení RM č. 412/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov nákup výrobníku čaje z investičního 

fondu ve výši 102 681 Kč na základě výsledku poptávkového řízení. 
 

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

 

V Turnově dne 19. srpna 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Jana Svobodová 

       Starosta                místostarostka 


