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Zápis z 25. jednání rady města Turnov 

ze dne 9. 12. 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, František 

Zikuda 

Omluvení: PhDr. Hana Maierová 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Městská sportovní Turnov, s. r. o.: zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti 
 

Rozprava:       Dozorčí rada se v letošním roce sešla pětkrát a ještě jedno jednání se bude konat 16. 12. 

2015. na tomto jednání budeme již probírat provozní náklady zimního stadionu v Maškově zahradě. 

Dozorčí rada přinesla valné hromadě několik podnětných návrhů vedoucích k zlepšení chodu společnosti.  

 
 

usnesení RM č. 607/2015 

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

bere na vědomí informace o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2015 včetně zápisů z 

jednání dozorčích rad. 
 

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

 

2. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s.: zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti 
 

Rozprava:       Dozorčí rada se v letošním roce sešla třikrát. Jednání 20. 5. bylo rozšířené a informativní 

jednání z 11. 5. 2015 jak pro dozorčí radu, tak pro správní radu VCT. DR na svém posledním jednání dne 

18. 11. 2015 konstatovala, že i po skončení klíčových projektů k 30. 6. 2015 zde stále fungují klíčový 

zaměstnanci, tudíž situaci ve společnosti se podařilo stabilizovat. Navíc se rozběhly další projekty. 
 

usnesení RM č. 608/2015 

RM bere na vědomí  

informace o činnosti dozorčí rady společnosti Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. za rok 2015 včetně 

zápisů z jednání dozorčích rad společnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [0/0/0] 
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3. Greenway Jizera: dotace na údržbu 
 

Rozprava:       Žádost Sdružení Český ráj o dotaci na údržbu Greenway Jizera v úseku Turnov (Dolánky) 

– Líšný. Žádost je poslána na základě jednání na úrovni starostů dotčených obcích  – Turnov, Rakousy, 

Malá Skála a Líšný. Odkazuje se na smlouvu o partnerství na tomto projektu z roku 2010. Sdružení Český 

ráj jako nezisková organizace nemůže ze svých prostředků financovat údržbu Greenway Jizera, proto by 

se na údržbě měly podílet obce, které podepsaly smlouvu o partnerství v roce 2010. Materiál bude 

předložen dále do ZM. 

 
 

usnesení RM č. 609/2015 

RM doporučuje  

ZM schválit dotaci pro Sdružení Český ráj na údržbu Greenway Jizera v úseku Turnov (Dolánky) 

– Líšný pro rok 2015 ve výši 84 053 Kč,- dle Smlouvy o partnerství na projektu Greenway Jizera 

v úseku Dolánky – Líšný ze dne 25. 1. 2010. 
 

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

 

4. Společenské akce města na rok 2016 
 

Rozprava:            Zrušeno před jednání RM. 
 

 

 

5. Odměny medailistům z OH, MS a ME za rok 2015 
 

Rozprava:       Materiál k tématu odměn medailistů z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství 

Evropy za rok 2015. Odměny se budou předávat v roce 2016.  Rádi bychom tyto odměny předali v rámci 

ankety Nejlepších sportovců Turnova, protože vyhodnocení sportovci se v těchto dvou odměňováních 

překrývají. Zároveň bychom tak pomohli organizátorům této ankety (Žlutá ponorka) s financováním akce 

– slavnostní vyhodnocení bude ve velkém sále nebo městském divadle. 

 
 

usnesení RM č. 610/2015 

RM schvaluje  

rozdělení celkové částky 50.000,- Kč určené pro odměny medailistům OH, MS a ME za rok 

2015 v rozpočtu města Turnova na rok 2016 na částku 35.000,- Kč pro odměny samotným 

medailistům z MS a ME a částku 15.000,- Kč pro odměny ostatním sportovcům reprezentujícím 

Turnov v rámci odměn ankety Nejlepší sportovec Turnova 2015. 
 

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

 

6. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava:        

Žádost Města Turnov, odboru správy majetku 

o pokácení 5 bříz bělokorých o obvodu kmene 48 – 116 cm (z toho 4 mají obvod kmene větší než 

80 cm). Tři javory o obvodu kmene max. 52 cm a jeden keřový nálet o ploše 15 m2 . Předmětné 

stromy rostou na pozemku p. č. 3610/4, 3610/16 v k. ú. Turnov. Na dotčených pozemcích 

proběhne rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště. Součástí žádosti je i návrh náhradní 

výsadby na pozemku p. č. 3610/4 v k. ú. Turnov, a to 4 ks javorů. 
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Žádost (ústní)  nájemce  městského pozemku  

o pokácení břízy, která roste na pozemku Města Turnov p. č. 695/100 v k.ú.  Daliměřice.  

Pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii a nájemce byl požádat o pokácení břízy. Žádost 

(ústní) zdůvodnil tím, že bříza roste 1 m od zahradní chatky, je příliš vzrostlá a ohrožuje chatku i 

osoby, které se pohybují na pozemku. Obvod kmene ve výšce 130 cm je 143 cm. 

 

Žádost Města Turnov, odboru životního prostředí 

o pokácení javoru klenu, o obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 143 cm, 112 cm, 122 cm, 

rostoucího na pozemku p. č. 2546/16 v k. ú. Turnov z důvodu značně zhoršeného zdravotního 

stavu stromu  - značně proschlá koruna a výskyt dřevokazných hub.  

 

Žádost  Města Turnov, odboru životního prostředí 

o pokácení třešně rostoucí u komunikace u Tří svatých, obvod kmene 181 cm ve výšce 130 cm 

nad zemí, pozemek p. č. 1659/1 v k. ú. Turnov, z důvodu značně zhoršeného zdravotního stavu a 

výskytu dřevokazné houby- sírovce žlutooranžového. 

 

Žádost  Města Turnov, odboru životního prostředí 

o pokácení stromů rostoucích v parku u letního kina, pozemek p. č. 623/1 v k. ú. Turnov. Jedná se 

o dvě švestky domácí, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je u obou stromů 131 cm. Stromy 

mají značně zhoršený zdravotní stav, ve kmeni dutiny a jejich koruny jsou proschlé. Dále se 

žádost týká pokácení 1 ks jabloně o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 136 cm, jejíž 

zdravotní stav je značně zhoršený, má dutinu ve kmeni a je značně proschlá pokácení 1 ks 

borovice vejmutovky) o obvodu kmene 141 cm ve výšce 130 cm nad zemí, která je zcela suchá.  

 
 

usnesení RM č. 611/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 4 bříz bělokorých, které rostou na pozemku p. č.  3610/4 v k. ú. 

Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 612/2015 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení břízy bělokoré, která roste na pozemku p. č. 695/100 v k. ú. 

Daliměřice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [3/0/2] 
  

usnesení RM č. 613/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení javoru klenu, který roste na pozemku p. č. 2546/16 v k. ú. 

Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 614/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 třešně, která roste na pozemku p. č. 623/1 v k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 615/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 švestek domácích, 1 jabloně a 1 borovice vejmutovky, které 

rostou na pozemku p. č. 623/1 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 616/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení vrby na pozemku p. č. 141/2 a 130/1 v k. ú. Turnov. 
 

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

 

7. Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o dotaci z rozpočtu města 

Turnova na zajištění provozu domu pro kočky 
 

Rozprava:       RM stáhla bod z jednání. 

 
 

 

8. OŠKS - žádosti o přesun ve sledovaných ukazatelích rozpočtu příspěvkových 

organizací, úprava odpisových plánů na rok 2015 
 

Rozprava:       1) žádost Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily o schválení přesunu 

finančních prostředků ve sledovaných ukazatelích v rámci rozpočtu provozního příspěvku.  

 
2) žádost Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily o schválení přesunu finančních prostředků ve 

sledovaných ukazatelích v rámci rozpočtu provozního příspěvku.  

 

3) žádost Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily žádá o schválení změny v odpisovém plánu 

dlouhodobého hmotného majetku na rok 2015 – snížení částky o 109 tis. Kč na celkových 1050 tis. Kč. 

Změna v odpisovém plánu vznikla nákupem konvektomatu a myčky do školní jídelny a dále pak 

technickým zhodnocením budovy ve Skálově ulici. Ke snížení celkových odpisů za rok došlo díky 

prodloužení doby odepisování myčky o 5 let. 

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

přesunu finančních prostředků ve sledovaných ukazatelích v rámci rozpočtu provozního příspěvku.  

 
5) žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily, o schválení 

přesunu finančních prostředků ve sledovaných ukazatelích v rámci rozpočtu provozního příspěvku.  

 
6) žádost příspěvkové organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková 

organizace, o schválení přesunu finančních prostředků ve sledovaných ukazatelích v rámci rozpočtu 

provozního příspěvku.  

 
7) žádost příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, Husova 77 žádá o 

schválení změny v odpisovém plánu dlouhodobého hmotného majetku na rok 2015 – zvýšení částky na 

celkových 89 tis. Kč. Změna v odpisovém plánu vznikla nákupem skákacího hradu v dubnu 2015. Dále 

ředitel Střediska pro volný čas žádá o schválení přesunu finančních prostředků ve sledovaných 

ukazatelích v rámci rozpočtu provozního příspěvku.  
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8) žádost Základní školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace o schválení změny 

v odpisovém plánu dlouhodobého hmotného majetku na rok 2015 z částky 17 tis. Kč na celkových 64 tis. 

Kč. K navýšení sledovaného ukazatele účtu 672 – příspěvek od zřizovatele na odpisy došlo, proto, že 

majetek byl organizaci předán až v červenci tohoto roku, do té doby byly odpisy prováděny podle 

směrnice podle směrnice Krajského úřadu, kam organizace spadala. Současně bude organizaci nařízen 

odvod z investičního fondu zřizovateli v celkové výši odpisů za rok 2015 – ve výši 64 tis. Kč.  

 
9) žádost příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov, Kosmonautů 1641 o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 46 tis. Kč na vyplacení odměny ředitelky za rok 2015 a na dokrytí odvodů z fondu 

odměn a navýšení limitu mezd zaměstnanců v souladu s nařízením vlády. 

 
 

usnesení RM č. 617/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily úpravu sledovaných 

ukazatelů v rámci rozpočtu na rok 2015 takto: snížení účtu 502 – plyn o 20.000 Kč na celkovou 

částku 880.000 Kč, zvýšení účtu 503 – voda o 20.000 Kč na 240.000 Kč, zvýšení účtu 511 – 

opravy a udržování o 20.000 Kč na 305.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 618/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily úpravu sledovaných 

ukazatelů v rámci rozpočtu na rok 2015 takto: snížení účtu 502 – plyn o 80 tis. Kč na 1.820.000 

Kč, zvýšení účtu 503 – voda o 15 tis. Kč na 335.000 Kč, zvýšení účtu 511 – opravy a udržování 

o 193 tis. Kč na 333.000 Kč, zvýšení účtu 513 – náklady na reprezentaci o 1 tis. Kč na 3.000 Kč, 

zvýšení účtu 521 – mzdové náklady o45 tis. Kč na 140.000 Kč, zvýšení účtu 602 – školné o 18 

tis. Kč na 128.000 Kč, zvýšení účtu 603 – výnosy z podnájmu o 20 tis. Kč na 94.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 619/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okre Semily změnu odpisového 

plánu na celkovou částku odpisů za rok 2015 ve výši 1.050.000 Kč dle přílohy. 
 

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

usnesení RM č. 620/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily na základě úpravy 

odpisového plánu změnu v soustavě sledovaných ukazatelů snížení účtu 672 – příspěvek na 

odpisy o 109 tis. Kč na celkovou částku 1.050 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 621/2015 

RM schvaluje  

snížení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, 

Skálova 600, okres Semily o částku ve výši 109 tis. Kč na základě změny odpisového plánu pro 

rok 2015 na částku 1.050.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 622/2015 

RM schvaluje  

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

sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu na rok 2015 takto: zvýšení účtu 602 – školné o 10.000 

Kč na 125.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 623/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily úpravu 

sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu na rok 2015 takto: zvýšení účtu 602 – školné o 20 tis. 

Kč na 100.000 Kč, zvýšení účtu 503 – voda o 7 tis. Kč na 37.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 624/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková 

organizace úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu na rok 2015 takto: zvýšení účtu 602 – 

školné o 6 tis. Kč na 156.000 Kč, snížení účtu 502 – energie o 22 tis. Kč na 222.000 Kč, zvýšení 

účtu 521 – mzdové náklady o 2 tis. na 20.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 625/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, Husova 77 změnu 

odpisového plánu na celkovou částku odpisů za rok 2015 ve výši 89.000 Kč dle přílohy. 
 

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

usnesení RM č. 626/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, Husova 77 na základě 

úpravy odpisového plánu změnu v soustavě sledovaných ukazatelů zvýšení účtu 672 – příspěvek 

na odpisy o částku o 15.500 Kč na celkovou částku 89.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 627/2015 

RM schvaluje  

zvýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas 

dětí a mládeže, Turnov, Husova 77 o částku ve výši 44.000 Kč na základě změny odpisového 

plánu pro rok 2015 na částku 139.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 628/2015 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace změnu odpisového 

plánu na celkovou částku odpisů za rok 2015 ve výši 64.000 Kč dle přílohy. 
 

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

usnesení RM č. 629/2015 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace na základě 

odpisového plánu změnu v soustavě sledovaných ukazatelů zvýšení účtu 672 – příspěvek na 

odpisy na celkovou částku 64.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 630/2015 

RM schvaluje  

odvod z investičního fondu zřizovateli organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace na základě odpisového plánu pro rok 2015 na částku 64.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 631/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Dětské centrum Turnov, Kosmonautů 1641 čerpání rezervního fondu do 

výše 46.000 Kč na vyplacení odvodů z odměny ředitelky za rok 2015 a na dokrytí odvodů z 

fondu odměn. 
 

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

usnesení RM č. 632/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Dětské centrum Turnov, Kosmonautů 1641 úpravu ve sledovaných 

ukazatelích rozpočtu na provozní příspěvek od zřizovatele takto: navýšení účtu 521 – mzdové 

náklady o 60.000 Kč na celkovou částku 1.810.000 Kč a zvýšení účtu 672 – příspěvek na provoz 

o 81.000 Kč na celkovou částku 1.596.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 633/2015 

RM doporučuje  

ZM schválit příspěvkové organizaci Dětské centrum Turnov, Kosmonautů 1641 navýšení 

příspěvku na provoz na rok 2015 o 81.000 Kč na celkovou částku 1.596.000 Kč. 
 

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

9. Pronájem nebytových prostor v čp. 2047 Žižkova, Turnov 
 

Rozprava:       25.6.2015 RM odsouhlasila podnájem výše uvedených prostor pronajatých Rehabilitační 

ambulanci Turnov s.r.o. pro Polikliniku Železný Brod s.r.o. do doby ukončení administrativních úkonů 

spojených s převzetím společnosti. Poliklinika Železný Brod s.r.o. jako společník Rehabilitační 

ambulance Turnov, umístěné na adrese Žižkova 2047, převedla tuto provozovnu přímo pod Polikliniku 

Železný Brod s.r.o. Z tohoto důvodu nyní požádala o ukončení nájmu Rehabilitační ambulance Turnov 

s.r.o. a následný pronájem nebytových prostor pro Polikliniku Železný Brod s.r.o. Nájemné bylo pro tento 

pronájem stanoveno na částku 304,-Kč/m2/rok, dle pronajaté výměry se jedná o částku 10 556,- Kč/rok. 

OSM navrhuje při této změně upravit částku nájemného, které je u pronájmů pro zdravotnická zařízení na 

Výšince a v ulici U Nádraží stanoveno v částce 808,- Kč/m2/rok a pro lymfocentrum v čp.2030 v Žižkově 

ulici (penzionu) v částce 800,- Kč/m2/rok.            

 
 

usnesení RM č. 634/2015 

RM schvaluje  

pronájem nebytových prostor v čp. 2047 v Žižkově ulici o výměře 34,71 m2 pro Polikliniku 

Železný Brod spol. s r.o. od 1.1.2016 za cenu pronájmu 800,- Kč/m2/rok. 
 

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

 

10. Výpůjčka objektu čp.2136 Žižkova pro Kulturní centrum Turnov s.r.o. 
 

Rozprava:       Kulturní centrum Turnov, s.r.o. má v bezplatném užívání objekt čp.2136, budov bývalého 

kina v Žižkově ulici v Turnově. Smlouva je uzavřena do 31.12.2015. Po dohodě předkládá OSM ke 

schválení uzavření smlouvy o výpůjčce objektu čp.2136 v Žižkově ulici v Turnově pro Kulturní centrum 

Turnov, s.r.o. na dobu určitou do 31.12.2016.  

 
 

usnesení RM č. 635/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce objektu čp.2136 v Žižkově ulici v Turnově pro Kulturní centrum 

Turnov, s.r.o. na dobu určitou do 31.12.2016. 
 

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

 

11. Pronájem pozemků pod garáží v ul. 5.května, Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov pronajímá části pozemků p.č. 1289 a  1290 v k.ú. Turnov přiléhající k ulici 

5. května, na kterých jsou umístěny dočasné stavby - převážně plechové garáže. Jednotliví nájemci 

skládají na účet města kauci 5.000,- Kč jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při 

ukončení nájemního vztahu. Na pozemek pod garáží č. 40 je uzavřená smlouva o pronájmu s panem 

xxxxxxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxxxxxxx garáž prodává, a proto požádal o ukončení pronájmu pozemku. 

O nový pronájem požádala paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Jedná se o pozemek o výměře 20  m2.  
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usnesení RM č. 636/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxx na  pronájem částí pozemků p.č. 1289 a 1290   v k.ú. 

Turnov o výměře  20 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok  za stejných podmínek jako s ostatními 

nájemci. 
 

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

 

12. Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Ant. Dvořáka, Na Kamenci a u 

Kudrnáčových hodin, Turnov od ŘSD ČR 
 

Rozprava:       Město Turnov, zastoupené odborem správy majetku, vstoupilo v jednání s majetkovým 

oddělením Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) ohledně majetkového vypořádání 

pozemků, zpravidla pod chodníky ve městě. ŘSD ČR je ochotné tyto pozemky převést do vlastnictví 

Města Turnov bezplatně, formou darovací smlouvy. Jedná se o pozemek parc.č. 3880/6 ost. plocha o 

výměře 70 m2 (část pod chodníkem v ul. Ant. Dvořáka), část pozemku parc.č. 3880/7 ost. plocha o 

výměře 763 m2 odměřené geometrickým plánem (pod chodníkem Na Kamenci) a pozemek parc.č. 1884/3 

ost.pl. o výměře 7 m2 (pod chodníkem u Kudrnáčových hodin), vše v k.ú. Turnov. 
 

usnesení RM č. 637/2015 

RM doporučuje  

ZM schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 3880/6 ost.plocha o výměře 70 m2 (část pod 

chodníkem v ul. Ant. Dvořáka), část pozemku parc.č. 3880/7 ost.plocha o výměře 763 m2 

odměřené geometrickým plánem (pod chodníkem Na Kamenci) a pozemek parc.č. 1884/3 ost.pl. 

o výměře 7 m2 (pod chodníkem u Kudrnáčových hodin), vše v k.ú. Turnov do vlastnictví Města 

Turnov z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit ŘSD ČR. 
 

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

 

13. Převod části pozemku parc.č. 3412/1, k.ú. Turnov do vlastnictví ČR s příslušností 

hospodaření ŘSD ČR 
 

Rozprava:       Majetkové oddělení Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) nás požádalo o 

spolupráci ve věci majetkového vypořádání pozemku parc.č. 3412/1 ostatní plocha o celkové výměře  

3396 m2, k.ú. Turnov. Jedná se o pozemek vedený ve vlastnictví Města Turnov na listu vlastnictví č. 

10001 na základě zákona č.172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Na 

větší části uvedeného pozemku se nachází stavba silnice I/35, jejíž výstavba byla realizována v 80. letech 

minulého století, investorem a stavebníkem komunikace byla tehdy ČSSR. ŘSD ČR žádá Město Turnov o 

souhlas s bezúplatným převodem části pozemku parc.č. 3412/1 ost.pl. o výměře cca 3346 m2, k.ú. Turnov 

do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření ŘSD ČR formou souhlasného prohlášení z 

důvodu, že na uvedeném pozemku se ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. nacházela stavba silnice 

I/35 ve vlastnictví státu, k níž příslušelo právo hospodaření ŘSD ČR. 

 
 

usnesení RM č. 638/2015 

RM doporučuje  

ZM schválit převod části pozemku parc.č. 3412/1, k.ú. Turnov, na které se nachází stavba silnice 

I.třídy č.35, do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic 

ČR formou souhlasného prohlášení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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14. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - venkovní hřiště Mašov 
 

Rozprava:       Bod překládáme na další jednání RM.       

 
 

 

15. Změny členů komisí rady města 
 

Rozprava:       RM jsou předloženy návrhy na úpravy členství v odborných komisích rady města. 

 
 

usnesení RM č. 639/2015 

RM odvolává  

pana Mgr. Michala Loukotu z komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy. 
 

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

usnesení RM č. 640/2015 

RM odvolává  

pana Ing. Jiřího Lukeše z komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy. 
 

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

usnesení RM č. 641/2015 

RM odvolává  

pana Ing. Jaroslava Zahrádku ze sportovní komise. 
 

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

usnesení RM č. 642/2015 

RM odvolává  

odvolává pana Mgr. Filipa Stárka ze sportovní komise. 
 

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

 

16. Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově 
 

Rozprava:       Město Turnov spolu s obcí Ohrazenice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) 

připravuje uzavření rámcové dohody o vybudování nájezdu ze silnice III/2797 na silnici I/10 v 

Ohrazenicích u prodejny Ford současně s vybudováním Jižního sjezdu ze silnice I/10, I/35 na silnici 

III/28728 – Fučíkova ulice. 

Souběžně budované stavby by měly vyřešit: 

- v případě sjezdu a nájezdu v Ohrazenicích navedení dopravy na průtah z obcí Pěnčín, Čtveřín, Svijanský 

Újezd a dalších, 

- v případě sjezdu a nájezdu ve Fučíkově ulici provoz kamionové dopravy do areálu firmy Grupo Antolin 

Turnov, Krajské správy silnic Libereckého kraje. 

Cílem je odlehčení dopravy v Nádražní ulici jak v části Turnova, tak Ohrazenic a zamezení průjezdu 

nákladních automobilů Fučíkovou ulicí. Materiál bude projednáván v ZM. 
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usnesení RM č. 643/2015 

RM projednala  

zprávu o zpracování technické studie „Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 

(Fučíkova ulice) v Turnově“. 
 

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

usnesení RM č. 644/2015 

RM souhlasí  

se záměrem realizace Jižního sjezdu ve Fučíkově ulici současně s oboustranným připojením 

komunikace u prodejny Ford v Ohrazenicích na silnici I/10, I/35. 
 

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

usnesení RM č. 645/2015 

RM doporučuje  

ZM souhlasit se zajištěním výkupu pozemku p.č. 2263 a  obytného objektu čp. 1248 na stavební 

parcele č. 2262 v k.ú. Turnov pro stavbu Jižního sjezdu. 
 

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

 

17. Modernizace liberecké a turnovské nemocnice 
 

Rozprava:       Na základě projednávání projektového záměru modernizace Krajské nemocnice Liberec 

na ZM 24. září 2015 vám předkládám návrhy na možné postupy týkající se spolufinancování tohoto 

záměru v rámci rozpočtu města Turnov. Většina materiálu popisující tuto problematiku již byla 

předložena. V prosinci 2015 bude ještě předložen materiál Analýza realizovatelnosti projektového záměru 

Modernizace Krajské nemocnice Liberec. V této chvíli by se v liberecké nemocnici měl stavět pavilon pro 

urgentní příjem, ARO, JIP chirurgie, JIP interna, traumacentrum, kardiocentrum, oddělení chirurgie, úsek 

jednodenní operativy, centrální zobrazovací metody, centrální operační sály, sdílené ambulance, 

laboratorní komplex, centrální sterilizace, centrální odběry, lůžkové stanice, lékárnu, energocentrum, 

sklady a pomocné provozy za projektovanou částku 1,4 mld.Kč vč. DPH. 

V turnovské nemocnici v případě, že přistoupíme na dohodu akcionářů, bude docházet ke standartní 

modernizaci ve formě odpisů + 2 mil.Kč/ročně navíc ze zisku nemocnice. Na modernizaci bude 

vypracován generel. Město Turnov je 10% akcionářem Krajské nemocnice Liberec. Dalšími akcionáři 

jsou Liberecký kraj se 74,23% a Město Liberec 15,77%. 

 
 

usnesení RM č. 646/2015 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města schválit dodatek č.1 ke smlouvě akcionářů, Rozhodnutí města o poskytnutí 

dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál Společnosti a Smlouvu o poskytnutí příplatku 

mimo základní kapitál Společnosti - Krajská nemocnice Liberec, a.s., vše přímo vážící se k 

projektu Modernizace Krajské nemocnice Liberec - 1. etapa. RM očekává v první polovině roku 

2016 zpracování investičního plánu turnovské nemocnice, tak aby mohla být naplněna dohoda 

akcionářů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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18. Projekt Park U Letního kina - hřiště, park Metelkovy sady - vstupní část - 

rozpracované projekty 
 

Rozprava:       Park U Letního kina – prezentace návrhu dětského hřiště 

První prioritou bylo zastupiteli určeno hřiště pro starší děti. V rámci tohoto bodu předkládám pracovní 

verzi hřiště k diskuzi. Hřiště je v rámci projektu rozděleno na tři sekce – sekce lanového parku, sekce 

trampolín a sekce velkých houpaček. Jedná se o soudobý návrh dětského hřiště směřující k aktuálním 

trendům. Kromě dětského hřiště jsou řešeny i přístupové chodníky (odseková žulová dlažba) do prostoru 

hřiště. 

 

Metelkovy sady – prezentace návrhu vstupní partie 

V této chvíli předkládám projekt návrhu vstupní partie Metelkových sadů. Z hlediska náplně a celkové 

koncepce se jedná o nejkomplikovanější partii. Již v rámci aktualizace studie byla partie velmi podrobně 

diskutováno a oproti původnímu návrhu značně zjednodušena – byly vypuštěny komplikované vodní 

prvky, další plastiky, treláže a velké mlatové plochy. 

 
 

usnesení RM č. 647/2015 

RM projednala  

projekt Parku u letního kina – návrhu dětského hřiště pro starší děti a projekt Metelkových sadů - 

návrhu vstupní partie. Po zapracování a zohlednění připomínek rady města a odborných komisí 

rady města, ukládá starostovi města předložit výsledné návrhy ke schválení zastupitelstvu města. 
 

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

 

19. Projekt fotbalového hřiště s umělou trávou 
 

Rozprava:       Vzhledem k faktu, že žadatelem na investice do oblasti sportu z MŠMT nemůže být 

městská obchodní společnost, je nutné stávající pozemky s tréninkovými hřišti vyjmout z vlastního jmění 

Městské sportovní Turnov, s.r.o. a převést je zpět na město. Tato operace se provádí.  

 

Předpokládané investiční náklady: 

- rozpočtované náklady na stavbu fotbalového stadionu jsou 22 mil.Kč (vč. DPH), předpokládané snížení 

v rámci výběrového řízení by mohly být cca 17 mil.Kč vč. DPH (cca 22% snížení). 

- cca 7 mil.Kč je obsaženo v násypovém tělese, který musí být pod hřištěm proveden – tuto částku se 

snažíme ponížit dovozem a deponií vhodného materiálu zcela zdarma či za velmi nízké ceny 

- dotace MŠMT (rekonstrukce stávajícího tréninkového hřiště, nositel Město Turnov, udržitelnost projektu 

10 let) – poměr 70/30 % 12 mil.Kč 

- spoluúčast města (odhad 30% nákladů) 5 mil.Kč 

Propočet vychází z projektu k provedení stavby a pravidel dotačního programu, který byl platný pro rok 

2015.  

 
 

usnesení RM č. 648/2015 

RM doporučuje  

ZM města schválit podání žádosti za Město Turnov na Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy na projekt Fotbalového hřiště s umělou trávou Turnov se závazkem kofinancování 

tohoto projektu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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20. Smlouva o právu provést stavbu "Regenerace bytového domu č.p. 248, 249 

Zahradní ulice" 
 

Rozprava:       Žádost o vyjádření ke stavbě "Regenerace bytového domu v ul. Zahradní, č.p.248 a 249". 

Dům č.p. 248 a 249 stojí na pozemku parc.č. st. 639, k.ú. Daliměřice, který je ve vlastnictví Města 

Turnov. Předmětem stavby je zateplení výše uvedeného bytového domu bez zásahu do půdorysných a 

výškových rozměrů. Zateplením domu ovšem dojde k přesahu nové izolace o 14cm po celém obvodu 

domu na sousední pozemek parc.č. 831/10, k.ú. Daliměřice, jehož vlastníkem je rovněž Město Turnov. 

Stavební úřad požaduje na stavebníkovi doložit smlouvu o právu provést stavbu s vlastníkem pozemku, 

nad který nový plášť domu bude přesahovat.  

 
 

usnesení RM č. 649/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu se Společenstvím pro dům Zahradní 248 a 249 na stavbu 

"Regenerace bytového domu č.p. 248 a 249 ul. Zahradní, Turnov" spočívající v přesahu nového pláště 

domu o 14 cm po celém jeho obvodě na pozemek parc.č. 831/10, k.ú. Daliměřice. 
 

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

 

21. Smlouva o právu provést stavbu "Regenerace panelového domu č.p. 1920, 1921 

a 1922 ul. Rubínová" 
 

Rozprava:       Žádost o vyjádření ke stavbě "Regenerace  panelového domu č.p.  1920, 1921 a 1922, ul. 

Rubínová, Turnov". Dům č.p. 1920, 1921 a 1922 stojí na pozemku parc.č. 1660/67, k.ú. Turnov, který je 

ve vlastnictví Města Turnov. Předmětem stavby je zateplení výše uvedeného bytového domu bez zásahu 

do půdorysných a výškových rozměrů. Zateplením domu ovšem dojde k přesahu nové izolace o 14cm po 

celém obvodu domu na sousední pozemky parc.č. 1660/62, 1660/70, 1660/38 a 1660/66, vše k.ú. Turnov, 

jejíž vlastníkem je rovněž Město Turnov. Stavební úřad požaduje na stavebníkovi doložit smlouvu o 

právu provést stavbu s vlastníkem pozemku, nad který nový plášť domu bude přesahovat. 

 
 

usnesení RM č. 650/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s SBD Turnov na stavbu "Regenerace panelového 

domu č.p. 1920, 1921 a 1922, ul. Rubínová, Turnov" spočívající v přesahu nového pláště domu o 

14cm po celém jeho obvodě na pozemky parc.č. 1660/62, 1660/70, 1660/38 a 1660/66, vše k.ú. 

Turnov. 
 

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

 

22. Smlouva o právu provést stavbu "Regenerace bytového domu č.p. 1923, 1924 a 

1925, ul. Rubínová" 
 

Rozprava:       Žádost o vyjádření ke stavbě "Regenerace  panelového domu č.p.  1923, 1924 a 1925, ul. 

Rubínová, Turnov". Dům č.p. 1923, 1924 a 1925 stojí na pozemku parc.č. 1660/77, k.ú. Turnov, který je 

ve vlastnictví Města Turnov. Předmětem stavby je zateplení výše uvedeného bytového domu bez zásahu 

do půdorysných a výškových rozměrů. Zateplením domu ovšem dojde k přesahu nové izolace o 14cm po 

celém obvodu domu na sousední pozemky parc.č. 1660/74, 1660/75, 1660/76 a 1660/80, vše k.ú. Turnov, 

jejíž vlastníkem je rovněž Město Turnov. Stavební úřad požaduje na stavebníkovi doložit smlouvu o 

právu provést stavbu s vlastníkem pozemku, nad který nový plášť domu bude přesahovat. 
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usnesení RM č. 651/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s SBD Turnov na stavbu "Regenerace bytového domu 

č.p. 1923, 1924 a 1925, ul. Rubínová, Turnov" spočívající v přesahu nového pláště domu o 14cm 

po celém jeho obvodu na pozemky parc.č. 1660/74, 1660/75, 1660/76 a 1660/80, vše k.ú. 

Turnov. 
 

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

 

23. Žádost o umístění sídla spolku 
 

Rozprava:       Spolek Český svaz chovatelů Turnov II se na nás obrátil se žádostí o umístění sídla spolku 

na adrese Městského úřadu Turnov.  

 
 

usnesení RM č. 652/2015 

RM nesouhlasí  

s umístěním sídla spolku Český svaz chovatelů Turnov II na Městském úřadě Turnov, Antonína 

Dvořáka 335, 511 22 Turnov. 
 

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

 

24. Schválení Zadání Územní studie Turnov - Benátky 
 

Rozprava:       Díky zrušenému výběrovému řízení na telefonní ústřednu zbývá nyní na kapitálových 

prostředcích rozpočtu odboru vnitřních věcí pro rok 2015 částka cca 600 tis. Kč. Navrhujeme využít 

těchto prostředků k nákupu tří osobních automobilů, každého v ceně do 200 tis. Kč. S nákupem nových 

vozů je počítáno v rozpočtu roku 2016, kde by pak tuto položku nahradila telefonní ústředna, vysoutěžená 

v rámci nového výběrového řízení. Na rok 2016 by tak, v případě dostatečného množství finančních 

prostředků, zbyl nákup jediného vozu a byla by tak dokončena výměna čtyř nejstarších vozidel v našem 

vozovém parku. 

 
 

usnesení RM č. 653/2015 

RM schvaluje  

Zadání Územní studie Turnov – Benátky. 
 

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

usnesení RM č. 654/2015 

RM souhlasí  

s udělením výjimky z vnitřní směrnice na pořízení Územní studie Turnov – Benátky. 
 

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

 

25. Použití zbylých kapitálových prostředků odboru vnitřních věcí 
 

Rozprava:       Díky zrušenému výběrovému řízení na telefonní ústřednu zbývá nyní na kapitálových 

prostředcích rozpočtu odboru vnitřních věcí pro rok 2015 částka cca 600 tis. Kč. Navrhujeme využít 

těchto prostředků k nákupu tří osobních automobilů, každého v ceně do 200 tis. Kč. S nákupem nových 
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vozů je počítáno v rozpočtu roku 2016, kde by pak tuto položku nahradila telefonní ústředna, vysoutěžená 

v rámci nového výběrového řízení. Na rok 2016 by tak, v případě dostatečného množství finančních 

prostředků, zbyl nákup jediného vozu a byla by tak dokončena výměna čtyř nejstarších vozidel v našem 

vozovém parku. 

 
 

usnesení RM č. 655/2015 

RM schvaluje  

využití zbylých kapitálových prostředků rozpočtu odboru vnitřních věcí, MÚ Turnov na nákup tří 

osobních vozidel. 
 

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

 

26. Rezignace na členství v komisích 
 

Rozprava:       Radě města byla předložena žádost pana Františka Zikudy o rezignaci na členství ve všech 

komisích RM od 1.1.2016. Jedná se o komisi pro cestovní ruch a zahraniční vztahy, komisi pro rozvoj 

města, správu majetku a stavební otázky, komisi dopravní včetně postu předsedy komise a komisi 

sportovní. Dále rezignuje na post člena správní rady Sportovního fondu a člena dozorčí rady Městské 

sportovní Turnov spol. s r.o. 

 
 

usnesení RM č. 656/2015 

RM bere na vědomí  

rezignaci pana Františka Zikudy na členství v komisi pro cestovní ruch a  zahraniční vztahy, v 

komisi pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky, v komisi dopravní včetně postu 

předsedy komise a v komisi sportovní a odvolává ho z těchto komisí k 31.12.2015.  Dále bere 

RM na vědomí rezignaci na post člena správní rady Sportovního fondu a člena dozorčí rady 

Městské sportovní Turnov spol. s r.o. a odvolává ho z těchto rad k 31.12.2015. RM jmenuje od 1. 

1. 2016 předsedou dopravní komise rady města pana Ing. Milana Vašáka. 

 
 

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

 

27. Souhlas s umístěním sídla spolku v budově radnice 
 

Rozprava:       Dovoluji si Vás pořádat o souhlas s umístěním sídla Sdružení Český ráj na adrese 

Městského úřadu Turnov – Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov. Sdružení se nyní transformuje na 

zapsaný spolek a potřebuje souhlas RM. Sdružení již sídlo na Městském úřadě má, rada města to již 

v minulosti schválila. Město Turnov je členem Sdružení a již v této době oficiální adresa Sdružení český 

ráj je na adrese Města. 

 
 

usnesení RM č. 657/2015 

RM souhlasí  

s umístěním sídla spolku Sdružení Český ráj na Městském úřadě Turnov, Antonína Dvořáka 335, 

511 22 Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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28. Rekonstrukce ulice Palackého Turnov 
 

Rozprava:       Záměr projektu Rekonstrukce Palackého ulice v Turnově v úseku od mostu přes Jizeru ke 

křižovatce s ul. Trávnice je projednáván od září 2015. Hlavním iniciátorem tohoto projektu je Krajská 

správa silnic Libereckého kraje, p.o. (KSSLK). Důvodem jsou především nevyhovující hlukové poměry 

v této ulici, na které poukázali obyvatelé zde žijící. Výsledkem rekonstrukce by měla být nová 

komunikace v pravděpodobné šíři 2x2,75m s povrchem „tichého asfaltu“, parkovací zálivy z dlažebních 

kostek, nové odvodnění komunikace, nezbytná překládka chodníků, oprava mostu, v případě zájmu 

sadovnické úpravy, řešení přechodů pro chodce, míst pro přecházení a úprava křižovatky na autobusové 

nádraží. Celý projekt by měl být z velké části financován z dotačního programu Státního fondu dopravní 

infrastruktury (SFDI) jako technologicky zajímavé řešení snížení hlukových emisí z dopravy. 

V rámci setkání v září i výrobního výboru 27.10.2015 jsme společně s KSSLK, projektantem, odborem 

dopravy (OD MÚ Turnov), odborem školství, kultury a sportu (OŠKS MÚ Turnov), Národním 

památkovým ústavem (NPÚ) a Dopravním inspektorátem hledali společnou cestu dalšího postupu. Část 

komunikace se rovněž nachází v památkové zóně Města Turnov. Hledal jsem kompromis mezi čistě 

dopravním řešením a památkovým pohledem na veřejný prostor. Stávající dlažba, totiž není původní a 

rovněž uceleně nenavazuje na další hlavní ulice města. Přesto je zcela po právu pracovníky NPÚ 

považována za cenou a velmi dobře dotvářející prostor bývalé židovské čtvrti mezi ulicemi Krajířovou a 

ul. Trávnice. Z hlediska NPÚ pak byl navržen kompromis v podobě asfaltové komunikace od mostu přes 

náhon ke křižovatce s ul.Krajířovou a následně povrch ze žulových kostek 10/10cm v úseku Krajířova 

ulice – ul. Trávnice, který ovšem není pro KSSLK přijatelný. 

 

RM vybírá z níže navrhovaných variant: 

- výměna kostek v celé uvažované délce za „tichý“ asfalt 

- výměna kostek v části od mostu přes Jizeru ke křižovatce s ul.Krajířovou za „tichý“asfalt a v dalším 

úseku ul. Krajířova-ul. Trávnice pak výměna velkých kostek za malé 10/10cm. Naše usnesení má však 

spíše doporučující váhu. OŠKS MÚ Turnov i nadřízený odbor Libereckého kraje potvrdil, že bude hájit 

podstatu památkové zóny. Dá se tedy očekávat nutné dohadovací řízení na úrovni Libereckého kraje. 

 
 

usnesení RM č. 658/2015 

RM projednala  

záměr projektu Rekonstrukce Palackého ulice v Turnově v úseku od mostu přes Jizeru ke 

křižovatce s ul. Trávnice. RM vědoma si vysoké dopravní zátěže, hlukových emisí ze stávající 

dopravy, technického stavu komunikace souhlasí a podporuje variantu výměny kostek v jízdních 

pruzích za povrch z „tichého“ asfaltu. Chodníky, odstavné pruhy i dodláždění mimo jízdní pruhy 

preferuje z kamenné dlažby. 
 

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

 

29. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – odměny jednateli společnosti za 

hospodářský rok 2014/2015 
 

Rozprava:       Předkládám Vám návrh na odměny panu Jednateli Městské teplárenské Turnov – Ing. 

Vladimíru Konopkovi.  Komise pro hodnocení pana jednatele mu navrhla odměnu ve výši 3,6 násobku 

jeho měsíční odměny s odůvodněním:  

odměna ve výši 2 měsíčních platů za splnění jednotlivých kritérií hodnocení + odměna 1 ve výši jednoho 

měsíčního platu za překročení plánovaného zisku společnosti + odměna ve výši 0,6 jednoho měsíčního 

platu za mimořádnou aktivitu ve sledovaném období - zlevňování ceny tepla pro obyvatele a umísťování 

tepelných čerpadel jako dalšího rozměru moderní technologie. 
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usnesení RM č. 659/2015 

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

schvaluje jednateli společnosti Ing. Vladimíru Konopkovi mimořádnou odměnu ve výši 3,6 

násobku měsíční odměny na základě hodnocení ze dne 30. 11. 2015. Odměna bude vyplacena z 

prostředků organizace. 
 

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

 

30. Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla 
 

Rozprava:       Obrátili se na nás postupně všechny spolky Sborů dobrovolných hasičů Mašov, 

Kadeřavec, Bukovina, Pelešany, Turnov a Daliměřice, s žádostí o umístnění sídel jejich spolku. Jedná se o 

formální záležitost, vzhledem ke změnám v občanském zákoníku. Tato sdružení se mění na spolky, a 

proto my jako vlastník nemovitostí, kde mají svá sídla, musíme dát souhlas s umístěním "nově" těchto 

spolků.  

 
 

usnesení RM č. 660/2015 

RM souhlasí  

s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Spolek dobrovolných hasičů Mašov 

u Turnova, IČ: 62013459 na adrese Mašov u Turnova 253, 511 01 Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 661/2015 

RM souhlasí  

s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Spolek dobrovolných hasičů 

Bukovina u Dolánek, IČ: 62013467 na adrese Bukovina 71, 511 01 Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 662/2015 

RM souhlasí  

s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Spolek dobrovolných hasičů 

Kadeřavec, IČ: 62013475 na adrese Kadeřavec 39, 511 01 Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 663/2015 

RM souhlasí  

s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Spolek dobrovolných hasičů 

Pelešany, IČ: 62014064 na adrese Pelešany 154, 511 01 Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 664/2015 

RM souhlasí  

s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Spolek dobrovolných hasičů 

Daliměřice, IČ: 62013483 na adrese Hruborohozecká 388, 511 01 Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 665/2015 

RM souhlasí  

s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Spolek dobrovolných hasičů 

Turnov, IČ: 62013424 na adrese Na Lukách 2227, 511 01 Turnov. 
 

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

V Turnově dne 16. prosince 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Jana Svobodová 

       starosta               místostarostka 


