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Zápis z 21. jednání rady města Turnov 

ze dne 22. 10. 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, Mgr. Jana Svobodová 

 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Technické služby Turnov, s. r. o. - Požadavek na navýšení četnosti úklidu odpadů 

do konce roku 2015 
 

Rozprava:       Materiál k tématu odpadové hospodářství – navýšení svozu odpadkových košů po městě a 

navýšení četnosti úklidu separačních míst po Turnově. Jedná se o navýšení vývozu odpadkových košů po 

dobu celého roku, dnes se vyváží pouze v období červenec a srpen. Dále se jedná se o úklid separačních 

míst 4x v týdnu na těchto místech: Kalužník, parkoviště U Raka, Náměstí ČR u TESCA, na Koňském trhu 

(parkoviště u pily), parkoviště u Billy. 

 

Odpadkové koše v sobotu 

- počet vývozů 44ks, počet košů 120ks,  20,53Kč/za vývoz koše, celková cena 108 398,4,-Kč/rok 

Úklid kolem separačních míst nad rámec pravidelného úklidu 

- počet úklidů 208, 230,-Kč/za úklid, celková cena 47 840/rok 

Celkové náklady na navýšení odpadů pro rok 2016 je 156 238,- Kč vč. DPH. 

 
 

usnesení RM č. 496/2015 

RM schvaluje  

navýšení počtu vývozů odpadkových košů v sobotu a počtu úklidu separačních míst po Turnově 

nad rámec pravidelného úklidu, a to 4krát v týdnu na místech: Kalužník, parkoviště U Raka, 

náměstí Českého ráje u Tesca, parkoviště na Koňském trhu, parkoviště u Billy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 497/2015 

RM ukládá  

Janě Svobodové smluvně zajistit navýšení vývozů odpadkových košů v sobotu a počet úklidů 

separačních míst po Turnově nad rámec pravidelného úklidu s Technickými službami Turnov, s. 

r. o., na rok 2015 i rok 2016. 
 

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

 

2. OŠKS žádosti o čerpání RF, úprava sledovaných ukazatelů, změna odpisového 

plánu 
 

Rozprava:        
1) žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, okres Semily o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 20.000,- Kč na dofinancování deficitu v příjmech vzniklého vlivem zvýšení počtu 

neplatících předškoláků od září 2015 

 

2) žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, okres Semily o změnu v soustavě 

sledovaných ukazatelů takto: 

- snížení účtu 501 – všeobecný materiál o 10 tis. Kč 

- zvýšení účtu 511 – opravy o 10 tis. Kč 

 

3) žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily o povolení změny v čerpání 

rezervního fondu organizace oproti již schválenému rozhodnutí RM č. 191, 192, 345 a 346/2015  

 

4) žádost ředitelky organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace o čerpání rezervního 

fondu do výše 20.000,- Kč na: 

- nákup speciálních rehabilitačních pomůcek do výše 15 tis. Kč – viz přiložená cenová nabídka (tyto 

speciální pomůcky není možné zakoupit, proto pouze jedna cenová nabídka z katalogu) 

- úhradu speciálního kurzu pro fyzioterapeuta do výše 5 tis. Kč 

 

5) žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, okres Semily o 

čerpání rezervního fondu organizace do výše 5.400,- Kč na nákup drtiče odpadu do školní kuchyně.  

 

6) žádost ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5  

změnu odpisového plánu na rok 2015. Důvodem změny je nákup nového dlouhodobého hmotného 

majetku. 

 

7) žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily o 

čerpání rezervního fondu do výše 22 tis. Kč na nákup nové škrabky brambor do kuchyně MŠ. 

 

8) na základě usnesení Zastupitelstva města č. 349/2015 (rozpočtové opatření č.3/2015) ze dne 24. 9. 2015 

předkládáme RM ke schválení žádost o převod z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové 

organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily ve výši 135 tis. Kč a zároveň nařízení 

odvodu zřizovateli z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 135 tis. Kč na spoluúčast školy na 

rekonstrukci zahrady v přírodním stylu. 

 

9) žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, okres Semily o 

čerpání rezervního fondu organizace do výše 10 tis. Kč na nákup skříněk na hračky pro děti. 

 

10) žádost ředitele příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov o změnu odpisového plánu 

(dle přílohy č. 9a). Touto změnou se sníží sledovaný ukazatel účet 672 příspěvek na odpisy o 142 tis. Kč 
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na částku 2522 tis. Kč (příloha 9b), současně bude snížen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 

142 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 2719 tis. Kč. 

usnesení RM č. 498/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily čerpání rezervního 

fondu do výše 20.000,- Kč na dofinancování deficitu v příjmech vzniklého vlivem zvýšení počtu 

neplatících předškoláků od září 2015. 
 

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

usnesení RM č. 499/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily změnu v soustavě 

sledovaných ukazatelů takto: zvýšení účtu 511 – opravy o 10 tis. Kč na celkovou částku 80 tis. 

Kč. 
 

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

usnesení RM č. 500/2015 

RM schvaluje  

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

fondu organizace do výše 24.000,- Kč na dofinancování zavedení možnosti výběru druhého jídla 

ve školní jídelně. 
 

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

usnesení RM č. 501/2015 

RM mění  

usnesení č. 345/2015. 
 

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

usnesení RM č. 502/2015 

RM schvaluje  

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

fondu do fondu investičního ve výši 302.000,- Kč na: 

- nákup vybavení výdejny v Alešově ulici (konvektomat, myčka nádobí) ve výši 142 tis. Kč 

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

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

- na nákup 4 ks varných desek, 4 ks trub, 4 ks dřezů a 4 ks baterií v celkové výši 35 tis. Kč 
 

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

usnesení RM č. 503/2015 

RM mění  

usnesení č. 346/2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 504/2015 

RM schvaluje  

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

fondu organizace ve výši 302.000,- Kč na: 

- nákup vybavení výdejny v Alešově ulici (konvektomat, myčka nádobí) ve výši 142 tis. Kč 

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

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

- na nákup 4 ks varných desek, 4 ks trub, 4 ks dřezů a 4 ks baterií v celkové výši 35 tis. Kč 
 

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

usnesení RM č. 505/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního 

fondu do výše 20.000,- Kč na: 

- nákup speciálních rehabilitačních pomůcek do výše 15 tis. Kč  

- úhradu speciálního kurzu pro fyzioterapeuta do výše 5 tis. Kč 
 

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

usnesení RM č. 506/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, okres Semily čerpání 

rezervního fondu organizace do výše 5.400,- Kč na nákup drtiče odpadu do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 507/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 změnu odpisového 

plánu na rok 2015 dle přílohy. 
 

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

usnesení RM č. 508/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 na základě úpravy 

odpisového plánu změnu v soustavě sledovaných ukazatelů takto: 

- zvýšení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 12 tis. Kč na celkovou částku 221 tis. Kč 
 

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

usnesení RM č. 509/2015 

RM nařizuje  

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 odvod z investičního 

fondu zřizovateli ve výši 12 tis. Kč na základě změny odpisového plánu na rok 2015, odvod z investičního 

fondu zřizovateli pro rok 2015 po této změně činí celkem 221 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 510/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily čerpání rezervního 

fondu do výše 22.000,- Kč na nákup nové škrabky brambor do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 511/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily převod z rezervního 

fondu do fondu investičního ve výši 135.000,- Kč a zároveň nařizuje odvod zřizovateli z 

investičního fondu ve výši 135.000,- Kč na spoluúčast školy na rekonstrukci zahrady v přírodním 

stylu. 
 

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

usnesení RM č. 512/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, okres Semily čerpání 

rezervního fondu do výše 10.000,- Kč na nákup skříněk na hračky pro děti. 
 

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

usnesení RM č. 513/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov změnu odpisového plánu na rok 2015 

dle přílohy. 
 

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

usnesení RM č. 514/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov na základě úpravy odpisového plánu 

změnu v soustavě sledovaných ukazatelů takto: snížení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 142 tis. 

Kč na celkovou částku 2522 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 515/2015 

RM schvaluje  

snížení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Zdravotně sociální 

služby Turnov o částku ve výši 142 tis. Kč na základě změny odpisového plánu na rok 2015, 

odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2015 po této změně činí celkem 2719 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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3. Prodej části pozemku parc.č. 3856/7, k.ú. Turnov - přístup ke 4 RD Ohrazenice 
 

Rozprava:       Manželé xxxxxxxxxx mají ve společném jmění manželů tři stavební pozemky parc.č. 

133/2, 133/7 a 133/8, k.ú. Ohrazenice u Turnova a paní xxxxxxxxxxxx vlastní jednu stav. parcelu č. 

133/9, k.ú. Ohrazenice u Turnova. Přístup k uvedeným pozemkům je situován z ul. Průmyslová, po části 

pozemku parc. č. 3856/7, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov. Manželé xxxxxxxxxxxxxx byli 

seznámeni s návrhem na odkoupení části pozemku p.č. 3856/7, k.ú. Turnov a písemně potvrdili svůj 

zájem o odkoupení předmětné části o výměře cca 200 m2 uvedeného pozemku za cenu 300 Kč/m2. 

Kupujícími, společně s xxxxxxxxxx, by byla i paní xxxxxxxxx, aby měla zajištěný přístup ke svému 

pozemku.  
 
 

usnesení RM č. 516/2015 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 3856/7 ostatní plocha o výměře cca 200 m2, k.ú. 

Turnov za cenu 300 Kč/m2 do podílového spoluvlastnictví soukromým majitelům stavebních 

pozemků  p.č. 133/2, 133/7, 133/8 a 133/9, k.ú. Ohrazenice u Turnova. Na uvedené části 

pozemku bude umístěna vodovodní přípojka pro 4 RD v Ohrazenicích a následně investor 

výstavby rodinných domů zde na své náklady vybuduje zpevněnou komunikaci. RM doporučuje 

ZM schválit prodej uvedené části pozemku p.č. 3856/7, k.ú. Turnov za stanovených podmínek. 
 

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

 

4. Změna investora hřiště Mašov 
 

Rozprava:       V souladu s usnesením RM č. 445/2015 byla vybrána na realizaci stavebních prací na 

Venkovní hřiště Mašov za sokolovnou firma Vysspa Sports Technology s.r.o. Nabídková cena byla 

1.249.119,23 Kč bez DPH. Zároveň byl jednatel Městské sportovní Turnov s.r.o. pověřen podpisem 

smlouvy o dílo. Z hlediska vlastnického práva pozemku je jako nejvýhodnější varianta, aby toto venkovní 

hřiště vlastnilo Město Turnov a hřiště provozovala Městská sportovní Turnov s.r.o. Z tohoto důvodu 

navrhujeme, aby byla provedena změna investora z Městské sportovní Turnov s.r.o. na Město Turnov. 

Rozpočtovým opatřením č. 3 byly finanční prostředky potřebné pro stavbu převedeny do kapitoly správy 

majetku. 

 
 

usnesení RM č. 517/2015 

RM schvaluje  

převod smluvního vztahu na realizaci Venkovního hřiště v Mašově za sokolovnou z Městské 

sportovní Turnov s.r.o. na Město Turnov a pověřuje starostu Ing. Tomáše Hockeho   podpisem 

dohody o převodu investorství s firmou Vysspa Sports Technology s.r.o. . 
 

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

usnesení RM č. 518/2015 

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

schvaluje převod smluvního vztahu na realizaci Venkovního hřiště v Mašově za sokolovnou na 

Město Turnov a ukládá jednateli Městské sportovní Turnov s.r.o. panu Bc. Jindřichu Kořínkovi 

uzavřít dohodu o převodu investorství s firmou Vysspa Sports Technology s.r.o. . 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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5. Výstavba bytových domů v ul. Žižkova, Turnov - prodej pozemků 
 

Rozprava:       Problematika výstavby bytových domů v ul. Žižkova, Turnov je řešena od r. 2006. 

Původním záměrem města a investora bylo realizovat jeden obytný objekt. Ten byl vyprojektován, 

projednán a odsouhlasen. Po provedení geologického průzkumu investorem byly zjištěny zhoršené 

základové poměry pro objekt. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní byla uzavřena dne 29.2.2008 a 

následně zaplacena záloha na kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč v termínu dle smlouvy. Za přítomnosti 

pana starosty byla uskutečněna schůzka s xxxxxxxxxxx přímo na místě stavby. Byly dojednány termíny 

skutečného dokončení jednotlivých staveb ze strany xxxxxxxxxx. Současně bylo dojednáno, že stavbu 

chodníku, navazujícího na nový chodník v ul. Alej Legií, zajistí město.  Dále bylo zmíněno, že bude 

vhodné do budoucna řešit v této lokalitě další cestu pro pěší, neboť je hojně využívána, a to z ul. Žižkova 

do ul. Terronská a Partyzánská. Odsouhlasené termíny dokončení staveb, především předání staveb 

příjezdových a přístupových komunikací do vlastnictví města budou zakotveny v kupní smlouvě. 

Dodržení daných termínů bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

Problematikou se bude zabývat zastupitelstvo města. 

 
 

usnesení RM č. 519/2015 

RM bere na vědomí  

informaci o průběhu výstavby bytových domů v ul. Žižkova, Turnov  na pozemcích parc.č. 

863/10 zast.plocha o výměře  552 m2 a parc.č. 863/11 zast. plocha o výměře 285 m2, k.ú. 

Turnov, zaměřených geometrickým plánem č. 3918-42/2015 . RM ukládá OSM zajistit veškeré 

kroky k uzavření kupní smlouvy,  RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej 

pozemků parc.č. 863/10 a 863/11, k.ú. Turnov zaměřených geometrickým plánem za kupní cenu 

ve výši 1.000 Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou, do podílového 

spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, každému jednu ideální polovinu. V kupní 

smlouvě budou sjednány termíny pro dokončení bytových domů a zpevněných ploch v okolí 

bytových domů a smluvní pokuta 500 Kč za každý den prodlení v případě nedodržení sjednaného 

termínu. 
 

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

 

6. ŘSD, sanace skalních svahů na silnice I/10, smlouva o právu provést stavbu 
 

Rozprava:       Na město Turnov se obrátili projektanti, kteří pro investora stavby Ředitelství silnic a 

dálnic ČR (ŘSD) zajišťují projektovou dokumentaci na stavbě "Sanace skalních svahů na silnici I/10 v 

úseku Turnov - Železný Brod". Při přesném zaměření skal byl zjištěno, že se část skály, na které musí 

dojít ještě k zajištění sesuvů nachází na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 1000/6, 731/27 a 

731/28, vše k.ú. Daliměřice. Skála bude zajištěna ocelovou sítí hlavně v místě "pukliny", ze které by 

mohlo docházet k uvolňování kamení. Na část pozemků, na kterých je stavba realizována je mezi ŘSD a 

Městem Turnov uzavřena z roku 2012 smlouva o výpůjčce pozemků. Vlastní  provedení zajištění svahů i 

následná údržba bude plně v hrazena  investorem stavby, t.j.  ŘSD. 

Investor stavby nás nyní žádá o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemky, které nejsou 

zahrnuty ve smlouvě o výpůjčce. Navíc bude součástí smlouvy o právu provést stavbu umístění a 

výstavba nového oplocení na horní hraně skal, kde je v současné době přístup na stávající zahrádky. Nové 

oplocení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví města Turnov parc.č. 1006/16, 731/1, 734/1, 731/27 

a 731/28, kde město Turnov spoluvlastní 3/4 pozemku, vše k.ú. Daliměřice. 
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usnesení RM č. 520/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na stavbu " Sanace 

skalních svahů na silnice I/10 v úseku Turnov - Železný Brod" na pozemcích parc.č. 734/1, 

731/1, 1000/16, 731/1 a 731/27 a spoluvlastnickém podíle 3/4 z celku pozemku parc.č. 731/28, 

vše k.ú. Daliměřice. 
 

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

 

7. Komunikace a inženýrské sítě v bytové zóně Hruštice, výběrové řízení na 

dodavatele stavby 
 

Rozprava:       RM na svém jednání 13.5.2015 schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby 

sítí a komunikace pro výše uvedené pozemky a schválila hodnotící komisi. Rozpočtové náklady 

kompletní stavby jsou 8,3 mil. Kč vč. DPH.  

Nyní odbor správy majetku předkládá Radě městě ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení na 

dodavatele stavby. Stavba bude realizována v koordinaci s Vodohospodářským sdružením Turnov, které 

bude realizovat kanalizaci, vodovod a odvodnění. Rozpočtovaná cena těchto prací je 1,5 mil. Kč bez 

DPH. Město Turnov by mělo VHS poskytnout dle pravidel příspěvek ve výši 80% z ceny t.j. cca 1,2 mil. 

Kč. Částka bude ještě upravena (snížena) změnou materiálu na plastové potrubí. Město Turnov bude 

realizovat komunikaci, plyn a veřejné osvětlení. Výše rozpočtovaných nákladů 1. etapy (inž. sítě včetně 

podkladů komunikací) je 6,4 mil. Kč vč. DPH. V současné době nebudou realizovány finální povrchy 

komunikace a chodníků ve výši cca 1,6 mil. Kč. Předpoklad finálního dokončení ulice je v roce 2020 po 

výstavbě rodinných domů na přilehlých pozemcích. Na výstavbu sítí a komunikace máme nyní 

schválenou částku 5 mil. Kč. Dále bude stavba sítí a komunikace koordinována s výstavbou kabelů nn, 

kterou bude realizovat ČEZ Distribuce, a.s. a výstavbou sdělovacích kabelů, kterou bude realizovat 

Pamico Czech, s.r.o. 
 

usnesení RM č. 521/2015 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení a zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby 

"Komunikace a inženýrské sítě v bytové zóně Hruštice-Károvsko, etapa IV., část A" dle 

předloženého materiálu. 
 

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

 

8. Prodej části pozemku parc.č. 713/4, k.ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava:       Pan xxxxxxxxxxx se na nás obrátil se žádostí o odkoupení části pozemku parc.č. 713/4, 

k.ú. Mašov u Turnova o výměře cca 300 m2. Jedná se o travnatý pozemek trojúhelníkového tvaru mezi 

místní komunikací  p.p.č. 713/4 a pozemky v jeho vlastnictví p.p.č. 713/1, 713/39, 713/47, vše v k.ú. 

Mašov u Turnova. Přes požadovaný pozemek vedou dvě příjezdové cesty k domům čp. 148 a čp. 222, ve 

kterých žije se svou rodinou. Předmětný pozemek je městem udržován. Pan xxxxxxx využívá požadovaný 

pozemek občas na uskladnění palivového dřevo a má na něm složeno i stavební dřevo. 
 

usnesení RM č. 522/2015 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 713/4 ostatní plocha o výměře cca 300 m2, k.ú. 

Mašov u Turnova za cenu obvyklou ve výši 300 Kč/m2 a doporučuje ZM schválit prodej 

uvedeného pozemku za stanovených podmínek. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
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9. Směna pozemků - Poliklinika Nádražní s.r.o. 
 

Rozprava:       Společnost Poliklinika Nádražní s.r.o., která je vlastníkem pozemku parc.č. 1938/2 jehož 

součástí je stavba čp. 1295 Turnov (bývalá Sněžka Náchod) a pozemku p.č. 1939/3 ost. plocha o výměře 

55 m2,  se na město obrátila se žádostí o směnu pozemků. Mají zájem směnit pozemek parc.č. 1939/3 o 

výměře 55 m2 za část pozemku parc.č. 1939/2, k.ú. Turnov o stejné výměře z vlastnictví Města Turnov. 

Jedná se o pruh pozemku v šíři cca 3m, v délce cca 18 m podél budovy čp. 1295 Turnov. Na části tohoto 

pozemku je plánováno v rámci rekonstrukce objektu na polikliniku vybudovat zastřešený přístup do 

budovy, aby byl zajištěn bezpečnější přístup pro pacienty, především v zimním období.  

 
 

usnesení RM č. 523/2015 

RM projednala  

návrh směny pozemků a souhlasí s vyhlášením záměru směny pozemků parc.č. 1939/3 ost. 

plocha o výměře 55 m2 ve vlastnictví spol. Poliklinika Nádražní s.r.o. za část pozemku 

geometricky odměřenou z parc.č. 1939/2 ost. plocha výměře 55 m2 ve vlastnictví Města Turnov. 
 

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

 

10. Vykoupení pozemků v k.ú. Mašov u Turnov - p.č. 803, 804, 805 a 806 
 

Rozprava:       Na Město Turnov byla opětovně doručena nabídka pana xxxxxxxxxxx na vykoupení 

pozemků parc.č. 803/1, 804, 805 a 806 v k.ú. Mašov u Turnova o celkové výměře 15484 m2 za cenu 20 

Kč/m2 do vlastnictví města, tj. celkem 309 680 Kč. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v koridoru 

plánované kapacitní silnice S 5 (1/35) na Jičín. Nabízené pozemky jsou ve velmi špatném, již několik let 

neudržovaném stavu. Ve stavu v jakém jsou, se nedají jakkoli využívat. Máme zjištěno, že jejich prvotní 

údržba by přišla na cca 130.000 Kč (namulčování  a dosekání křovinořezy). Následná každoroční údržba 

by stála cca 25.000 Kč. Dojde-li k uskutečnění realizace budování kapacitní silnice, budou pozemky 

státem vykupovány. Dáváme RM na zvážení schválení výkupu nabízených pozemků za cenu 15 Kč/m2 

(máme potvrzeno, že i za tuto cenu by s výkupem xxxxxxx souhlasil), tj. celkem 232.260 Kč. Snížením 

výkupní ceny na 15 Kč/m2 by došlo i k částečnému vykompenzování prvotní údržby. 
 

usnesení RM č. 524/2015 

RM bere na vědomí  

informaci o nabídce na vykoupení pozemků parc.č. 803, 804, 805 a 806, vše v k.ú. Mašov u 

Turnova za 15 Kč/m2 a souhlasí s výkupem uvedených pozemků za daných podmínek. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
  

 

11. Prodej pozemků pod garážemi U Raka, Turnov 
 

Rozprava:       Prodej pozemků parc.č. 1519/41, 1519/42 a 1519/50, vše v k.ú Turnov v areálu garáží U 

Raka v Turnově byl na základě žádostí třech vlastníků garáží projednáván radou města již dvakrát a 

jednou na jednání ZM.  RM usnesením č. 294/2015 schválila pronájem uvedených pozemků, nájemní 

smlouvy jsou uzavřené a nájemné je zaplaceno. Přesto jsme znovu obdrželi žádost manželů 

xxxxxxxxxxxxx o odkoupení pozemku pod stavbou garáže, kterou v r. 2014 odkoupili od Automotoklubu 

Střelnice Turnov. Pozemky pod garážemi v areálu U Raka jsou z větší části ve vlastnictví majitelů garáží 

a to ve 43 případech. Tento stav není pouze ve 3 případech,  tj. u pozemků parc.č. 1519/41, 1519/42 a 

1519/50, k.ú. Turnov. Na uvedených pozemcích byly stavby ve vlastnictví Automotoklubu Střelnice, 

které jsou nyní ve vlastnictví fyzických osob. Tito noví vlastníci mají eminentní zájem si pozemky pod 

garážemi majetkově vypořádat, proto se na nás opětovně obracejí se žádostí o umožnění odkoupení 

pozemků pod garážemi do svého vlastnictví. Dle platného územního plánu jsou předmětné pozemky 

určeny na plochy silniční dopravy (DS). 
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usnesení RM č. 525/2015 

RM neschvaluje  

vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 1519/41, 1519/42 a 1519/50, vše v k.ú. Turnov do 

vlastnictví majitelům garáží, postavených na uvedených pozemcích. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
  

 

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

právu provést stavbu, Turnov, Durychov, kanalizační přípojka, manželé xxxxxxxxxxx 
 

Rozprava:       Stavebníci manželé xxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují 

realizaci nové splaškové kanalizační přípojky pro novostavbu RD na pozemku parcel.č. 3156/4 v k.ú 

Turnov. Stavebníci zajišťují na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 3156/10, 3153, 3154 a  

3094 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 kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství. Přesný 

rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický plán. 

 
 

usnesení RM č. 526/2015 

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 pozemek parcel.číslo 3156/10, 3153, 3154 a 

3094 v k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 20 bm dotčených stavbou 

kanalizační přípojky k novostavbě RD parcel.č. 3156/4  k.ú Turnov, stavebníci manželé 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 8.000,- Kč + DPH. Cena za 

běžný metr VB je 400,- Kč + DPH. 
 

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

 

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

právu provést stavbu, Turnov, Vrchhůra, vodovodní, kanalizační a plynovodní 

přípojka, manželé xxxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava:       Bod odkládáme na některé další jednání RM. 
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14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu, Turnov, multifunkční resort Na Lukách, kanalizační přípojka, 

Finapra, a.s. Praha 
 

Rozprava:       Investor fy Finapra, a.s. připravuje realizaci nové kanalizační přípojky pro stavbu 

Multifunkčního resortu Na Lukách na pozemku města Turnov. Investor zajišťuje na své náklady uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou 

bude dotčena parcela č. 2800 v k.ú. Turnov, který je dle výpisu z KN veden na LV 10001 v majetku města 

Turnov. Věcné břemeno v rozsahu cca 2 běžných metrů spočívá v oprávnění provozování stavby 

kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí 

geometrický plán. 

 
 

usnesení RM č. 527/2015 

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. 2800 v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 2 bm dotčených stavbou kanalizační přípojky  

parcel.č. 2776/1 a 2775 k.ú Turnov, investor Finapra, a.s, Poděbradská 173/5, 190  00 Praha 9  za 

jednorázovou úhradu 800,- Kč + DPH, (běžný metr VB činí 400,-Kč+DPH). 
 

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

 

15. Pojistná událost - poškození hrobů pádem stromu 
 

Rozprava:       Dne 31. 3. 2015 ve večerních hodinách byl díky silnému větru vyvrácen strom na hřbitově 

u Mariánského kostela. Škoda není pojišťovnou likvidní. ZM v rámci dobré vůle schválilo poskytnutí 

finančního daru na opravu hrobů ve výši 50% nákladů.  Z původního seznamu poškozených postupně 

vyplácíme finanční dary. Nyní se dodatečně ohlásila paní xxxxxxxxxxxxx s fakturou, týkající se opravy 

urnového pomníku č. 17 v celkové výši 1452,- Kč.   

 
 

usnesení RM č. 528/2015 

RM schvaluje  

vyplacení finančního daru paní xxxxxxxxxxxxxx na opravu urnového pomníku č. 17 v hodnotě 

726,- Kč. 
 

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

 

16. 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. 
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usnesení RM č. 529/2015 

RM schvaluje  

nájemníka bytu č. C4 v domě čp. 2146 Máchova Turnov manžele 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

17. Stavební úpravy bytu č. 90 Granátová 1987 Turnov 
 

Rozprava:       Paní xxxxxxxxxxxxx dostala přidělen byt č.90/8 NP Granátová ulice, Turnov dle usnesení 

č.56/2015 sociální a bytové komise ze dne 23.09.2015. Nájemní smlouva č.B39/2015/ZSST je uzavřena 

od 12.10.2015. Vzhledem ke zdravotnímu stavu nájemkyně (špatná pohyblivost) a dožilému stavu 

umakartového jádra sociálního zařízení bytu, žádá o povolení stavebních úprav na jejich vlastní náklady 

ještě před vlastním nastěhováním. Odhadované náklady stavebních úprav jsou cca 48.000 Kč a bude je 

provádět firma Jan Klapka, ve spolupráci s ostatními rodinnými příslušníky paní xxxxxxxxxxxx Náklady 

bude hradit nájemce bez finančních nároků vůči pronajímateli na náhradu jím vynaložených nákladů na 

stavební úpravy bytu při skončení nájmu. 

 
 

usnesení RM č. 530/2015 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o stavebních úpravách bytu č.90/8NP v domě s pečovatelskou službou, 

Granátová čp. 1987 mezi Městem Turnov a paní xxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

18. Pronájem části pozemku p.č.3368/2 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava:       Společnost Progres Liberec s.r.o. požádala o pronájem části pozemku 3368/2 v k.ú. 

Turnov na zařízení staveniště v rámci akce "Reko MS Turnov - Luční" (rekonstrukce NTL plynovodu a 

přípojek). Jedná se o část pozemku  -  volné plochy u hvězdárny o ploše cca 100 m2. Předpokládaná doba 

pronájmu pozemku je do 30.11.2015. 

 
 

usnesení RM č. 531/2015 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku 3368/2 v k.ú. Turnov na zařízení staveniště  o ploše cca 100 m2  pro 

společnost Progres Liberec s.r.o.  na dobu od 23.10.2015 do  30.11.2015 za cenu  40,- Kč 

/m2/rok. 
 

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

 

19. Rozšíření výpůjčky o část objektu čp.2136 v Žižkově ulici 
 

Rozprava:       Kulturní centrum Turnov s.r.o. má ve výpůjčce objekt budovy čp. 2136 v Žižkově ulici. Z 

důvodu pronájmu části tohoto objektu o výměře 160 m2 panu xxxxxxxxxxxxx byl rozsah užívané plochy 

objektu snížen o tuto plochu. Pronájem pro pana xxxxxxxxxx bude ukončen k 31.10.2015, proto  rozsah 

plochy výpůjčky  pro  Kulturní centrem Turnov bude od 1.11.2015 rozšířen o 160 m2. OSM zkontroluje 

při předání stav objektu! 
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usnesení RM č. 532/2015 

RM schvaluje  

uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce s Kulturním centrem Turnov na objekt čp. 2136 v 

Žižkově ulici v Turnově týkající se rozšíření rozsahu užívané plochy o 160 m2. 
 

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

 

20. Petice - zrušení bazénku na sídlišti u nádraží 
 

Rozprava:       Starosta města obdržel dne 6. října 2015 petici „Za zrušení – zavezení bazénku v parku 

sídliště v Turnově II.“ předloženou petičním výborem zastoupeným paní xxxxxxxxxxxxx ve smyslu 

zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Petice byla podpořena celkem 42 

podpisy fyzických osob, všichni občané města. Právo petiční je jedním z ústavně zaručených politických 

práv občanů České republiky.   

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

žádosti“, rozhodlo vedení města předložit a projednat uvedenou petici jako žádost občanů města na 

nejbližším řádném zasedání rady města dne 22. 10. 2015. Využití bazénku na sídlišti u nádraží město řeší 

již několik let. Zhoršující stav byl již několikrát podnětem k tomu, aby se hledali možnosti jeho dalšího 

využití. Jedním z návrhů bylo v prostoru bazénku umístit miniatury významných turnovských budov, dále 

vodní prvky s kašnou, jezírko nebo bazének zrušit. U žádného z řešení se nedošlo k všeobecné shodě. Při 

přípravě projektu regenerace panelového sídliště byla provedena mezi obyvateli anketa, ve které se 

občané mohli vyjádřit i k bazénku. Žádný názor nepřevažoval. Plocha bazénku nakonec nebyla projektem 

řešena z důvodu nenalezení shody pro další využitím. 

 
 

usnesení RM č. 533/2015 

RM projednala  

žádost občanů za zrušení - zavezení bazénku v parku sídliště u nádraží a se zavezením aktuálně 

nesouhlasíme. Není vyjasněna koncepce podoby tohoto veřejného prostoru. 
 

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

 

21. Smlouva o nájmu objektu  čp.72  Skálova 
 

Rozprava:       Na zastupitelstvu Libereckého kraje  dne 29.9. 2015 bylo schváleno odkoupení 

nemovitých věcí v k.ú. Turnov - p.p.č. 537 o výměře 332 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je stavba v obci Turnov, č.p. 72, obč. vyb., a p.p.č. 538 o výměře 214 m2, zahrada, vše v katastrálním 

území Turnov, obci Turnov, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od města Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 

Turnov, IČ 00276227, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.800.000 Kč (slovy: tři milióny osm 

set tisíc korun českých) a svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Muzeu Českého ráje v 

Turnově, příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804, a to ke dni 

právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily. Nyní byla Libereckým krajem předložena k podpisu panu 

starostovi kupní smlouva na prodej výše uvedených nemovitostí.  

Nájemné pro Město Turnov bylo sjednáno na dobu určitou do 31.12.2018. Cena nájmu byla stanovena 

dohodou ve výši 139 400,- Kč za rok + energie. 
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usnesení RM č. 534/2015 

RM schvaluje  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových  prostor v objektu čp.72  ve Skálově ulici v 

Turnově mezi Městem Turnov a Muzeem Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizací, 

pověřenou správou nemovitosti  na dobu určitou do 31.12.2018 za cena nájmu ve výši 139 400,- 

Kč za rok. 
 

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

usnesení RM č. 535/2015 

RM bere na vědomí  

Návrh kupní smlouvy na objekt čp.72  ve Skálově ulici v Turnově mezi Městem Turnov a 

Libereckým krajem a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

22. Podatelna - stavební úpravy 
 

Rozprava:       V srpnu letošního roku došlo k havárii na vodovodním potrubí a k vytopení podatelny na 

Městského úřadu v Turnově. Veškeré vybavení podatelny bylo zničeno a muselo být vystěhováno. 

Protože tyto prostory jsou dlouhodobě ve špatném stavu (vlhkost ve zdivu, nedostatečné topení, špatná 

větratelnost, fleky na omítce) bylo rozhodnuto využít této situace k provedení nutných stavebních úprav. 

Rozpočtové projekční náklady stavebních úprav jsou 630 tis. Kč včetně DPH. 

 
 

usnesení RM č. 536/2015 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Podatelna – stavební úpravy“ a 

schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Ladislav 

Osička, Jiří Vele. 
 

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

 

23. Příspěvek z EKOKOMu na projekt VHS „Hřbitov odpadků“ 
 

Rozprava:       Předkládáme Vám materiál opět k tématu Hřbitov odpadků (zastavení naučné stezky u 

mostu v Dolánkách). Akci, kterou realizovalo Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS) jako součást 

naučné stezky Pojďme za vodou. Na minulém jednání RM jsme schválili výpůjčku pozemku právě pro 

tuto akci. Celkové náklady na akci byly cca 10 000 Kč bez DPH. 

 
 

usnesení RM č. 537/2015 

RM souhlasí  

s čerpáním částky 2.000,- Kč z rozpočtu města Turnova z položky EKOKOM na akci „Hřbitov 

odpadků“, kterou realizovalo Vodohospodářské sdružení Turnov. 
 

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

 

 

 
  



15  Zápis Rady Města Turnov 22. 10. 2015 

 

24. Městská sportovní Turnov s. r. o. – rozšíření živnosti 
 

Rozprava:       Předkládám Vám materiál týkající se rozšíření živnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

o „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Hostinskou činnost má již Městská sportovní 

Turnov s. r. o. zaregistrovanou, ale aby bylo možné prodávat něco jiného než víno a pivo, je nutné mít i 

živnost - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Živnostenský úřad požaduje schválení této 

živnosti radou města. 

 
 

usnesení RM č. 538/2015 

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

schvaluje rozšíření živnosti společnosti o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
 

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

V Turnově dne 27. října 2015 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       Starosta                místostarostka 


