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Zápis z 17. jednání rady města Turnov 

ze dne 27.8.2015 

 

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, Ing. Jaroslav Knížek, Ing. Michal 

Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: Karel Jiránek, Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: Karel Jiránek, Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus,  

 

1. Situace v Krajské nemocnici Liberec, a.s. - vyjádření akcionáře 
 

Rozprava:       Dne 11. srpna 2015 byla zaslána žádost z Libereckého kraje (panem Petrem Tulpou), 

abychom se jako akcionáři vyjádřili k situaci v Krajské nemocnici Liberec, a.s., konkrétně k zahájení 

trestního stíhání generálního ředitele a předsedy představenstva MUDr. Luďka Nečesaného. 

 
 

usnesení RM č. 413/2015 

RM projednala  

žádost o vyjádření k situaci v Krajské nemocnici Liberec, a.s.  

RM konstatuje, že za Město Turnov jsou Ing. Hocke a Ing. Knížek pověřeni akcionářem 

rozhodovat v této otázce v rámci dozorčí rady. 
 

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

 

2. Schválení nájemníka v domě čp. 2146 Máchova Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov v roce 2005 dokončilo ve spolupráci s Bytovým družstvem Dubina II Na 

Dědince, Praha 8 sdruženými prostředky výstavbu 30 bj. v domě čp. 2144 - 2146 Máchova Turnov. Město 

Turnov je spoluvlastníkem těchto domů podílem 51% a při změně nájemníka v bytě je povinno dle 

podmínek dotace a z důvodu spoluvlastnictví projednat a případně schválit změnu nájemníka v bytě. 

 
 

usnesení RM č. 414/2015 

RM schvaluje  

nájemníka bytu č. C 10 v domě čp. 2146 Máchova Turnov paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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3. Fotbalové hřiště s umělou trávou - smlouva o připojení odběrného elektrického 

zařízení 
 

Rozprava:       Město Turnov zadalo vypracování projektové dokumentace pro stavbu fotbalového hřiště 

s umělou trávou v Turnově na pozemku p.č. 3610/4 v k.ú. Turnov. 

Pro zajištění osvětlení hřiště musí být zřízeno nové odběrné místo pro napojení na elektrickou energii. 

Aby mohl být tento náš požadavek splněn je nezbytné uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu 

o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě a uhradit poplatek za připojení ve výši 

62 500,-Kč ( hodnota jističe 125 A x 500,-Kč). 

V diskuzi – nutno navrhnout energeticky úsporné osvětlení hřiště. 

 
 

usnesení RM č. 415/2015 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k 

distribuční soustavě pro fotbalové hřiště s umělou trávou na pozemku p.č. 3610/4 v k.ú. Turnov a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

4. 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. Turnov, autobusové nádraží -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 o víkendech 

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. 

 
 

usnesení RM č. 416/2015 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele městské hromadné dopravy v Turnově na roky 2016-

2020 a schvaluje výběrovou komisi ve složení Ing. Hocke, Tomáš, Mgr. Svobodová Jana, Ing. 

Šmiraus Miroslav, Mgr. Vaňátko Pavel, Náhradníci: Mgr. Houšková Petra, Ing. Chlupová Jana. 
 

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

 

5. Schválení převedení finanční částky z rezervního fondu 
 

Rozprava:       V Domově důchodců Pohoda probíhají investiční úpravy - stavební úpravy související 

s poskytováním služeb uživatelům. Tyto úpravy provádí odbor správy majetku. Dle aktuální kalkulace (na 

základě výsledků výběrového řízení) bude původně plánovaná kalkulace překročena o 77 tis. Kč. Z tohoto 

důvodu žádáme o převedení částky 77 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu a následný převod 

z investičního fondu do rozpočtu správy majetku, aby mohly být dokončeny všechny plánované úpravy. 
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usnesení RM č. 417/2015 

RM schvaluje  

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

výši 77 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace a následně 

nařizuje odvod zřizovateli z investičního fondu organizace ve výši 77 tis. Kč. 
 

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

 

6. Prodej pozemků v ul. 28.října u čp. 1329, 1330, Turnov 
 

Rozprava:       Opětovně předkládáme RM k projednání problematiku, týkající se pozemků parc.č. 

1258/7 a 1258/8, k.ú. Turnov. Uvedené pozemky tvoří zázemí u domů čp. 1329 a 1330, ul. 28 října, 

Turnov, jsou zaplocené, vlastníci bytových domů je užívají na základě nájemního vztahu, starají se o 

jejich údržbu. 

 
 

usnesení RM č. 418/2015 

RM ruší  

usnesení RM č. 133/2015. 

RM bere na vědomí vyjádření vlastníků bytových domů čp. 1329 a 1330 Turnov  na odkoupení 

pozemků parc.č. 1258/7 a 1258/8, k.ú. Turnov a zároveň doporučuje ZM schválit prodej 

pozemků parc.č. 1258/7 o výměře 1434 m2 a parc. č. 1258/8 o výměře 1246 m2, k.ú. Turnov, 

(včetně předkupního práva pro případ dalšího prodeje za stejných podmínek jako při prodeji) do 

vlastnictví majitelům bytových domů čp. 1329 a 1330 Turnov, ul. 28. října za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 500 Kč/m2 (celkem 1.340.000 Kč), která je pro tento druh 

pozemku cenou obvyklou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/0] 

 

7. MŠ Zborovská - rekonstrukce sociálek, schválení dodatku č.1 
 

Rozprava:       Tento bod byl přeložen na zasedání RM v září. 

 

8. Jmenování člena komise zahraniční vztahy a cestovní ruch 
 

Rozprava:       Na základě žádosti pana předsedy komise pro zahraniční vztahy a cestovní ruch Ing. 

Michala Kříže je předložen návrh ke schválení nového člena komise. 

 
 

usnesení RM č. 419/2015 

RM jmenuje  

členem komise pro zahraniční vztahy a cestovní ruch pana Josefa Hlubučka. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu, Turnov, ul.Průmyslová, Janečkovi - vodovodní přípojka 
 

Rozprava:       Tento bod byl přeložen na zasedání RM v září. 

 

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

provést stavbu, Turnov, ul. Zborovská, xxxxxxxxxxxxxxxxx, vodovodní a plynovodní 

přípojka 
 

Rozprava:       Stavebník manželé xxxxxxxxx na pozemku města Turnova připravuje realizaci nové 

vodovodní a plynovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku parcel.č. 2915/24 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. 3876/1, 2915/14 a 2915/79 

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 plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. 

Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický plán. 

 
 

usnesení RM č. 420/2015 

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. 3876/1, 2915/14 a 2915/79  

v k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 10 bm dotčených stavbou 

vodovodní přípojky + 6 bm plynovodní přípojky k novostavbě RD parcel.č. 2915/24 k.ú Turnov, 

stavebník manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 6.400,- Kč + DPH. 
 

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

V Turnově dne 3. září 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      Starosta              místostarostka 


