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Zápis z 1. jednání rady města Turnov 

ze dne 13. 1. 2016 

 

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, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Základní síť sociálních služeb regionu Turnovsko 
 

Rozprava:       Údaje o sociálních službách Turnova a spádové oblasti, které jsou podkladem pro 

aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a budou dále sloužit k nastavení optimální 

kapacity sociálních služeb Základní sítě pro rok 2017. Pouze služby zahrnuté v Základní síti budou mít 

možnost financování z Libereckého kraje. Při zpracování materiálu byli osloveni všichni poskytovatelé 

sociálních služeb, s výslednou tabulkou byli seznámeni starostové spádových obcí, kteří měli možnost se 

k uvedeným údajům vyjádřit. Dle jejich požadavků byla tabulka doplněna a upravena a předložena na 

jednání komise sociální a bytové. 

 
 

usnesení RM č. 1/2016 

RM schvaluje  

sociální služby regionu Turnovska k aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého 

kraje a nastavení optimální kapacity Základní sítě 2017. 
 

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

 

2. Akční plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2016 
 

Rozprava:       Tento akční plán vychází z požadavků cílových skupin občanů, z jednání pracovních 

skupin komunitního plánování sociálních služeb v roce 2015. Je jediným strategickým dokumentem pro 

rozvoj sociálních služeb Turnova a spádové oblasti v roce 2016, bude sloužit jako podklad pro plánování 

sociálních služeb Libereckého kraje a jejich zařazení do sítě. Platnost komunitního plánu byla pouze do 

konce roku 2015. V roce 2016 plánujeme v rámci projektu uskutečnit průzkum potřeb občanů v sociální 

oblasti a vytvářet na základě výsledků průzkumu nový komunitní plán sociálních služeb na rok 2017 až 

2020. Tento nový plán by měl být vytvářen dle nových metodik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a 

souladu s požadavky Libereckého kraje. Akční plán je k nahlédnutí na http://www.turnov.cz/cs/mestsky-

urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci.html 
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usnesení RM č. 2/2016 

RM schvaluje  

Akční plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2016. 
 

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

 

3. Dotace na sociální služby 
 

Rozprava:       Projednání a schválení návrhu Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu 

sociálních služeb dle zákona č.108/2006Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova na rok 

2016 a návrh výzvy k předkládání žádostí. Tento návrh byl projednán ve správní radě fondu a je v souladu 

s danými právními předpisy, především zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 
 

usnesení RM č. 3/2016 

RM souhlasí  

s návrhem Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č.108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova na rok 2016 a 

návrhem výzvy k předkládání žádostí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města. 
 

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

 

4. Žádost o snížení nájemného Nudvojovická čp. 1031 - xxxxxxx 
 

Rozprava:       Podle usnesení RM ze dne 12.8.2015 č. RM 390/2015 odbor správy majetku realizuje 

postupně zvyšování nájemného v městských bytech. Jedním z domů, ve kterém má dojít ke zvýšení 

nájemného je i dům čp. 1031 Nudvojovická Turnov. V tomto domě má uzavřenu nájemní smlouvu 

xxxxxxxxxxx. OSM vyměřil xxxxxxxxxx nové nájemné, xxxxxxx s tímto zvýšením nájemného 

nesouhlasí a žádá radu města o snížení. Po dohodě s OSM provedl xxxxxxxx svépomocí na domě některé 

opravy. Stavební materiál platilo město. Jedná se zejména o drenáže kolem domu, sanační omítky a další 

drobnější opravy. Dále xxxxxxxxx uvádí, že objekt je energeticky náročný. RM navrhuje snížení ze 

70Kč/m2/měsíc na 60Kč/m2/měsíc. 

 
 

usnesení RM č. 4/2016 

RM schvaluje  

úpravu výše nájemného v domě čp.1031, Nudvojovická ,Turnov na 60,-Kč /m2/měs. 
 

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

 

5. Výsledek výběrového řízení "Výstavba obslužné komunikace, plynovodu a 

veřejného osvětlení pro rodinné domy v bytové zóně Hruštice-Károvsko, etapa IV.a" 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby "Výstavba obslužné 

komunikace, plynovodu a veřejného osvětlení pro rodinné domy v bytové zóně Hruštice-Károvsko, etapa 

IV.a". Ve lhůtě dané výzvou podalo nabídku 8 uchazečů. Hodnotící komise provedla otevření obálek a 

hodnocení jednotlivých nabídek v pořadí jak byly doručeny na podatelnu MÚ Turnov. Jediným 

hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Stavba bude probíhat v termínu březen-květen 2016. 
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1)  Integra stavby, a.s., Liberec, nabídková cena 3.379.945,69Kč vč. DPH 

2)  Vodohospodářské stavby, s.r.o., Teplice, nabídková cena 3.629.965,97Kč vč. DPH 

3)  EUROVIA CS, a.s., Praha, nabídková cena 3.844.170,-Kč vč. DPH 

4)  M-SILNICE, a.s., Pardubice, nabídková cena 3.972.306,59Kč vč. DPH 

5)  COLAS CZ, a.s., Praha, nabídková cena 4.170.132,13Kč vč. DPH 

6)  Mizera–stavby, a.s. Lomnice nad Popelkou, nabídková cena 4.185.096,30 Kč vč. DPH 

7)  SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa, nabídková cena 4.383.235,54Kč vč. DPH 

8)  MATEX HK, s.r.o., Hradec Králové, nabídková cena 4.566.254,-Kč vč. DPH 

 
 

usnesení RM č. 5/2016 

RM schvaluje  

jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby "Výstavba obslužné komunikace, plynovodu 

a veřejného osvětlení pro rodinné domy v bytové zóně Hruštice-Károvsko, etapa IV.a"  firmu 

Integra stavby, a.s., Liberec za nabídkovou cenu 3.379.945,69Kč vč. DPH a schvaluje uzavření 

smlouvy s vybraným uchazečem. 
 

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

 

6. Smlouva o právu provést stavbu SFS intec, s.r.o., komunikace, dešťová kanalizace 
 

Rozprava:       Projekční kancelář Profes projekt, s.r.o., Turnov v zastoupení investora stavby podala 

žádost o vydání souhlasu se stavbou účelové komunikace pro přístup do plánovaného rozšíření areálu 

firmy SFS intec, s.r.o. v průmyslové zóně Vesecko. Silnice je navržena jako veřejně přístupná účelová 

komunikace v délce 325m. Po pravé straně ve směru staničení je navržen vjezd pro zaměstnance firmy, 

odstavný pruh pro dvě nákladní soupravy a vjezd na manipulační plochu areálu.  Šířka jízdního pruhu 

nové komunikace bude 3,25m, celková šířka bude 6,5m. Nová účelová komunikace bude osvětlena 

novým veřejným osvětlením. Nová účelová komunikace je navržena na pozemcích parc.č. 695/12 

(pozemek investora), 695/123 a 695/121(pozemky ve vlastnictví Města Turnov), vše k.ú. Daliměřice. 

Současně projekční kancelář žádá o umístění dešťové kanalizace v délce 467m, dimenze DN300 na 

pozemky ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 695/123 a 695/1, oba k.ú. Daliměřice. Dešťová kanalizace 

bude sloužit k odvodnění přístavby formy SFS intec, s.r.o. a výše popsané nové účelové komunikace. Na 

všech pozemcích ve vlastnictví Města Turnov je podaná žaloba na určení vlastnického práva (kauza 

Walderode). Odbor správy majetku projedná s vedením SFS intec, s.r.o., Turnov další postup týkající se 

vlastnictví nové účelové komunikace. 

1) Pokud investor stavby bude chtít mít novou komunikaci ve svém vlastnictví, bude smluvně ošetřeno, že 

tato komunikace bude sloužit jako veřejná přístupová komunikace, která bude obsluhovat dané území. 

2) Pokud bude investor stavby souhlasit s převodem nové komunikace do vlastnictví Města Turnov, bude 

dohodnut způsob převodu a finanční vyrovnání, které bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 6/2016 

RM schvaluje  

vydání souhlasu se stavbou nové komunikace a dešťové kanalizace na pozemcích parc.č. 695/1, 695/121 a 

695/123, vše k.ú. Daliměřice pro účely územního řízení a další navržený postup řešení vlastnictví  nové 

účelové komunikace na pozemcích parc.č. 695/121 a 695/123, oba k.ú. Daliměřice s firmou SFS intec, 

s.r.o., Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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7. Výběrové řízení na dodavatele stavby "Lávka pro pěší Šetřilovsko, ev.č. 004" 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku má vydané stavební povolení na stavbu "Lávka pro pěší, 

Šetřilovsko, ev.č. 004". Vzhledem k tomu, že je stávající lávka z důvodu havarijního stavu uzavřena, 

předpokládáme v letošním roce výstavbu lávky nové. Lávka pro pěší se nachází v parku na Šetřilovsku. 

Lávka převádí komunikaci pro pěší přes občasnou vodoteč, vytékající z nedaleké vodní plochy.  Jedná se 

o novostavbu v prostoru stávající ocelové lávky. Stávající ocelové lávka bude odstraněna. Nová lávka je 

stavba trvalá, nosná konstrukce je dřevěná, mostovka je dřevěná, zábradlí ocelové. Zahájení stavby se 

předpokládáme v letních měsících roku 2016. Stavba bude provedena v jedné etapě, doba výstavby se 

odhaduje cca 2-3 měsíce. Rozpočtovaná cena stavby 1,3 mil. Kč vč. DPH. 

 
 

usnesení RM č. 7/2016 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Lávka pro pěší Šetřilovsko, ev.č. 004" a 

schvaluje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Tomáš Hocke, Ing. Petr 

Soudský, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

8. Výběrové řízení na dodavatele stavby "Mostek přes Vazovecký potok v 

Dolánkách, ev.č. 018" 
 

Rozprava:       Stávající most je ve velmi špatném stavu, rekonstrukce proběhne v letošním roce. Most 

přes Vazovecký potok je na místní obslužné komunikaci z Dolánek do Vazoveckého údolí. Jedná se o 

železobetonovou deskovou konstrukci s asfaltobetonovu vozovkou. Zahájení stavby se předpokládá 

v letních měsících roku 2016. Stavba bude provedena v jedné etapě, doba výstavby se odhaduje cca 2-3 

měsíce. Stavba bude provedena v jedné etapě, doba výstavby se odhaduje cca 2-3 měsíce. Rozpočtovaná 

cena stavby 1,1mil.Kč vč. DPH. V průběhu výstavby bude přerušen provoz motorových vozidel, pro 

provoz pěších a cyklistů bude zřízena provizorní lávka.  

 
 

usnesení RM č. 8/2016 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Most přes Vazovecký potok, ev.č. 018, Turnov, 

Dolánky" a schvaluje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 

Michal Loukota, Mgr. Pavel Vaňátko, Ludmila Těhníková, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

9. Výběrové řízení na dodavatele stavby "Chodník ul. Přepeřská, II.část" 
 

Rozprava:       V roce 2013 byla zrealizována I. etapa výstavby chodníku na ulici Přepeřká v délce 116m 

(od garáží ke vstupu do sídliště).  Odbor správy majetku má připravenou realizaci II. etapy výstavby 

chodníku v délce 65m. Chodník je navržen ze zámkové dlažby, šíře 1,5m, místy 1,2m. Z tohoto důvodu 

nelze podat žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Stavba bude provedena v jedné etapě, 

doba výstavby se odhaduje cca 1-2 měsíce. Rozpočtovaná cena stavby 0,4 mil. Kč vč. DPH. 
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usnesení RM č. 9/2016 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Chodník ulice Přepeřská, II.etapa" a schvaluje 

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Mgr. Pavel 

Vaňátko, Ludmila Těhníková, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

10. ZŠ Alešova - stavební úpravy přízemí, vypsání výběrového řízení a určení 

hodnotící komise 
 

Rozprava:       V rámci této akce bude dokončena rekonstrukce interiéru školy. V minulých letech byla 

provedena rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce 2. nadzemního podlaží a vestavba nákladní 

plošiny, kompletní zateplení objektu. V letošním roce je naplánovaná rekonstrukce přízemí. Budou 

vybourány některé příčky, bude provedena rekonstrukce podlah, vyměněny podlahové krytiny, 

vybudovány některé nové příčky, vyměněny umyvadla ve třídách včetně nových obkladů. Dále budou 

vyměněny některé dveřní výplně, bude provedeno nové osvětlení, úprava rozvodů topení a nové dveřní 

telefony. Stavba bude provedena v jedné etapě, doba výstavby se odhaduje cca 1-2 měsíce (v průběhu 

letních prázdnin). Rozpočtované náklady jsou 3,3 mil. Kč včetně DPH. 

 
 

usnesení RM č. 10/2016 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci:  ZŠ Alešova – stavební úpravy přízemí 

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

Osička, Mgr. Michal Loukota, Jiří Vele. 
 

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

 

11. ZŠ Žižkova - oprava střechy nad jídelnou, vypsání výběrového řízení a určení 

hodnotící komise 
 

Rozprava:       Nad jídelnou v ZŠ Žižkova je plochá střecha, která je pochozí a slouží o přestávce žákům 

k procházkám. Do jídelny před několika lety začalo zatékat. Bylo provedeno několik oprav, zatékání se 

však po nějakém čase zase obnovilo. Proto byla v loňském roce provedena demontáž pochozích 

betonových dlaždic a proveden podrobný průzkum stavu střechy. Bylo zjištěno, že střecha není 

vyspádována ke střešním odtokům a proto se po každém dešti pod dlažbou vytvořilo jezero. Voda v zimě 

zamrzala a led rozrušoval betonovou dlažbu. Úlomky dlažby pak poškodily PVC folii. Proto bylo 

rozhodnuto celou skladbu střechy demontovat včetně oplechování. Provede se nová skladba střechy 

s vyspádováním ke střešním vpustím. Stavba bude provedena v jedné etapě, doba výstavby se odhaduje 

cca 1-2 měsíce (v průběhu letních prázdnin). Rozpočtované náklady jsou 1,3 mil. Kč včetně DPH. 

 
 

usnesení RM č. 11/2016 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: ZŠ Žižkova – oprava střechy nad 

jídelnou a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Ing. 

Ladislav Osička, Mgr. Ivo Filip, Jiří Vele, Ing. Jaroslav Knížek. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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12. ZUŠ - výměna kotlů, vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 
 

Rozprava:       Základní umělecká škola je vytápěna dvěma stacionárními kotli JUNKERS na zemní 

plyn o výkonu 120 kW. Tyto kotle jsou již na hranici životnosti a náhradní díly se již nevyrábí. Proto 

budou nahrazeny kondenzačním dvojkotlem s rozsahem výkonu 28 – 246 kW. Z tohoto důvodu bude 

nutné provést také některé drobné úpravy v kotelně (úprava regulace a měření, přívod zemního plynu, 

napojení spalinových cest). Rozpočtové náklady jsou 900 tis. Kč včetně DPH. 
 

usnesení RM č. 12/2016 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: ZUŠ – výměna kotlů a schvaluje 

hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Ing. Ladislav Osička, Mgr. 

Bohuslav Lédl, Jiří Vele. 
 

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

 

13. Čerpání kapitol rozpočtu OSM rok 2016 
 

Rozprava:       Návrh na čerpání kapitol odboru správy majetku. 
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usnesení RM č. 13/2016 

RM schvaluje  

čerpání kapitol odboru správy majetku dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 14/2016 

RM schvaluje  

plán čerpání základní smlouvy s Technickými službami Turnov s.r.o. pro rok 2016 a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku č. 1/2016. 
 

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

usnesení RM č. 15/2016 

RM schvaluje  

čerpání Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova pro rok 2016 dle návrhu. 
 

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

 

14. Kácení stromů rostoucích mimo les - Mariánský hřbitov 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku požádal komisi pro životní prostředí o projednání návrhu kácení 

stromů na Mariánském hřbitově, které je navrženo v souvislosti s připravovaným projektem opravy 

hřbitovní zdi. Tento projekt je připravován pro čerpání dotace z městské památkové zóny pro rok 2016.  
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usnesení RM č. 16/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích p.č. 1497, p.č. 1521 

v k.ú. Turnov :  

10x zerav západní obvody kmenů 78-122 cm, 

1x zerav řasnatý trojkmen  celkový obvod  220cm,  

1x lípa srdčitá obvod 110 cm, kácen jeden kmen z trojkmene 

1x lípa srdčitá trojkmen obvody 155 cm, 146 cm, 138 cm. 
 

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

 

15. Zefektivnění ohřevu vody - Penziony , Žižkova čp. 2030, 2031, 2032,2047, Turnov 
 

Rozprava:       Předmětem výběrového řízení je zefektivnění ohřevu vody v objektech domů 

s pečovatelskou službou (Žižkova č.p.2030,2031,2032 a 2047). Stávající stav ohřevu vody je již zastaralý, 

jak časově tak i technologicky (zásobníky z roku 1993–1995), a přináší nemalé finanční náklady na jejich 

údržbu. Stávající zásobníky vody jsou naddimenzovány a tím jsou i zvyšovány náklady na ohřev vody pro 

nájemníky. Zastaralá jsou také nabíjecí a cirkulační čerpadla i trojcestné ventily. Řízení ohřevu teplé vody 

a cirkulace zajišťuje rozvaděč MaR, s regulátorem Honeywell, který je funkční, ale zastaralý. V rámci 

výměny technologie je uvažováno s výměnou MaR. Předpokládané náklady cca 1 mil. Kč s 15% DPH. 

Realizace bude prováděna v období červenec – srpen 2016 mimo topnou sezónu z důvodu nutné odstávky 

vody.  

 
 

usnesení RM č. 17/2016 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na zefektivnění ohřevu vody v objektech č.p.2030, 2031, 2032 a 2047 

v ulici Žižkova, Turnov a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 

Houšková, Jiří Vocásek, Josef Chalupa, Jindřich Zeman Dis. 
 

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

 

16. Žádost o povolení užití městského znaku 
 

Rozprava:       Pan xxxxxxxx, student navazujícího magisterského studia Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity, obor Pomocné vědy historické, žádá o bezúplatné povolení užití znaku města pro 

obrazovou přílohu vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky, která bude vydána v rámci 

ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně v roce 2016. 

 
 

usnesení RM č. 18/2016 

RM souhlasí  

s užitím městského znaku v publikaci Klíč ke znakům měst České republiky a vyhovuje žádosti 

p. xxxxxxxxxxx ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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17. OSKS - plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací v roce 2016 
 

Rozprava:       Na základě §102, odst. 2, písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 27 odst. 9 

zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla je povinností zřizovatele příspěvkových organizací provádět 

kontrolu jejich hospodaření. 

 
 

usnesení RM č. 19/2016 

RM schvaluje  

plán kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov pro rok 2016 

takto:  

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 

Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 

Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 

Základní škola Turnov, 28. října 28, okres Semily 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily 

Turnovské památky a cestovní ruch 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov 
 

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

 

18. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava:       Lípa stříbrná (Tilia tomentosa Moench.), rostoucí na pozemku p. č. 623/7 v k. ú. Turnov 

(park u letního kina), nechal odbor životního prostředí v září 2015 provést tahovou zkoušku stromu a 

měření kmene akustickým tomografem, posudek konstatuje, že je strom nebezpečný. Komise pro životní 

prostředí, jako poradní orgán Rady města, s kácením stromu nesouhlasí.  

 
 

usnesení RM č. 20/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení lípy stříbrné rostoucí na pozemku p. č. 623/7 v k. ú. Turnov. 
 

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

 

19. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Péče o závěsné nádoby s letničkami  v 

letech 2016 -2018“ a schválení hodnotící komise 
 

Rozprava:       Odbor životního prostředí (OŽP) zajišťuje každoročně prostřednictvím smluvní firmy péči 

o závěsné nádoby s letničkami. Péče zahrnuje instalaci závěsných nádob na sloupy veřejného osvětlení, 

jejich osázení letničkami, péči během vegetace (pravidelná zálivka, hnojení a ošetření proti chorobám a 

škůdcům), likvidaci letniček, demontáž nádob po sezóně a jejich uskladnění přes zimu. OŽP navrhuje 
vypsání výběrového řízení na firmu, která se o tyto nádoby bude starat. 
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usnesení RM č. 21/2016 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci „Péče o závěsné nádoby s letničkami v letech 

2016 -2018“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Tomsa, Jiří Vele, 

Ing. Hana Malá, Ing. Miloslava Šípošová. 
 

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

 

20. Výběrové řízení na nákup nového vozu pro MP 
 

Rozprava:       Městská policie nakoupila v roce 2008 vůz Renault Kangoo, který používala první 

dopravní hlídka městské policie. Tento vůz byl k dispozici 24 hodin denně, přes den jej používala 

převážně dopravní hlídka, v noci byl využíván i pořádkovou hlídkou k jejich činnosti. V roce 2015 při 

technické prohlídce bylo sděleno, že technický stav vozidla Renault Kangoo je v takovém stavu, že mu 

nebude prodloužena technická způsobilost na další rok a nebude smět být používán jako vůz s právem 

přednosti v jízdě. Vozidlo má najeto celkem 149542 km. 

 
 

usnesení RM č. 22/2016 

RM schvaluje  

na základě předložené zprávy nákup nového vozu a ukládá veliteli městské policie vypsání 

výběrového řízení na jeho pořízení. 
 

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

 

21. Bezplatný převod vyřazených vozidel a regálů 
 

Rozprava:       Nákupem tří nových vozidel jsme řešili otázku, co s dvěma vyřazovanými vozy Renault 

Thalia. Vedení Města rozhodlo nabídnout je k bezúplatnému převodu neziskovým městským organizacím 

(případně ziskovým k odkupu). Oslovil jsem proto všechny organizace s touto nabídkou a výsledek je 

takový, že o vozy projevil zájem náš Sbor hasičů města Turnov (p. Bartoníček) a Městská knihovna 

Antonína Marka. Dalším majetkem navrhovaným k bezúplatnému převodu jsou vyřazené regály 

z městské spisovny. Nejrychlejší zájem projevily Městská sportovní Turnov, s.r.o. - 4ks, Základní 

umělecká škola Turnov – 1ks a Základní škola 28. října – 1ks. Dále potom 1ks regálu bude použit v rámci 

úřadu pro agendu krizové řízení a 2ks regálu pro Sbor dobrovolných hasičů Turnov.  

 
 

usnesení RM č. 23/2016 

RM schvaluje  

bezúplatný převod vyřazeného vozidla Renault Thalia pro Sbor hasičů Města Turnov a jeden vůz 

Renault Thalia a jeden vůz Opel Astra bude prodán. 
 

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

usnesení RM č. 24/2016 

RM schvaluje  

bezúplatný převod vyřazených regálů z městské spisovny pro Městskou sportovní Turnov, s.r.o. – 2ks, 

Městskou polici Turnov – 2ks, Základní uměleckou školu Turnov – 1ks, Základní školu, 28. října, Turnov 

– 1ks a Sbor hasičů Města Turnov – 2ks. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 25/2016 

RM pověřuje  

starostu města uzavřením smluv o bezúplatném převodu se všemi dotčenými organizacemi – Městská 

sportovní Turnov, s.r.o., Základní umělecká škola Turnov a Základní škola, 28. října, Turnov. 
 

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

 

22. Projekt "Rekonstrukce budovy FOKUS" 
 

Rozprava:       FOKUS Turnov, z.s. jako nestátní nezisková organizace působí v Libereckém kraji již 

přes 20 let. Provozuje registrované sociální služby Centrum denních služeb (kapacita 15 uživatelů), 

Sociálně terapeutické dílny (kapacita 25 uživatelů) a Podpora samostatného bydlení a to pro dvě cílové 

skupiny – osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením starších 16ti let. V rámci 

ambulantních služeb provozuje dvě rehabilitační dílny. Všechny uvedené služby jsou zařazené v Základní 

síti sociálních služeb v Libereckém kraji. Budova, kde sídlí FOKUS Turnov, z.s., je ve velmi 

nevyhovujícím stavu a neumožňuje plně budovu využívat. Objekt je ve vlastnictví Města Turnov. Protože 

se nabízí v současné době možnost dotací z EU 2014-2020 navrhujeme realizaci rekonstrukce tohoto 

objektu. Rekonstrukce počítá rovněž s bezbariérovými úpravami, neboť objekt je nyní pro některé 

potencionální uživatele nedostupný. 

 

Odhad nákladů na stavení úpravy budovy bez DPH: 11,5 mil Kč 

Kofinancování ze strany města 5%: cca 0,5 mil.Kč 

Udržitelnost projektu 5 let 

Realizace v případě přidělení dotace 07/2017-07/2019  

Navýšení kapacity po rekonstrukci ze současných 40 klientů na 60. 

 

Tento investiční záměr není mezi aktuálně schválenými prioritami ZM na jaře 2015, ale je součástí 

Strategického plánu města – Akčního plánu – monitoring 2014 – aktivita B 3.2.3.  

 
 

usnesení RM č. 26/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit FOKUSU Turnov, z.s. (IČO 49295101) podání žádosti  do Integrovaného 

operačního programu prioritní osa 2.1. na rekonstrukci budovy Skálova 415, Turnov se 

závazkem kofinancování  a předfinancování tohoto projektu Městem Turnov. 
 

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

 

23. Investiční priority v oblasti školství,  rekonstrukce ZŠ Mašov 
 

Rozprava:       Na předních příčkách schválených investičních priorit pro období 2014 – 2018 jsou 

budovy našich škol.  

 

Výsledky hlasování včetně komentáře, který byl součástí hodnocení:  

 

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov (441 bodů) - generální rekonstrukce objektu školy, projekt 

hotov, vhodné zařadit do dotací EU, projektový rozpočet, 23 mil. Kč 

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Žižkova (397 bodů) - generální rekonstrukce obvodového pláště a 

střech (zateplení, okna, střechy, statické zajištění jídelny, úpravy pro šatny a družiny, výměna podlah, 

povrchy v tělocvičnách, vlhkost suterénu), projekt není, cenový odhad min. 50-60 mil Kč 

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Skálova (336 bodů) - generální rekonstrukce obvodového pláště a 

střech (okna, střechy), výměna kotlů, toalety budou řešeny v rámci provozních peněz, kulturní památka, 
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projekt není, cenový odhad 25-30 mil.Kč, projekt je pouze na vnitřní zateplení (odborně velmi 

rozporuplné řešení) 

Posílení občanské vybavenosti na Turnově 2 (dostavba školy Alešova) (333 bodů) - jedná se o 

umístění pobočky knihovny, klub seniorů, Žluté ponorky, ZUŠ a dalších volnočasových aktivit v novém 

objektu nebo objektu, který by město pro tyto účely zakoupilo či směnilo – odhad 15- 20 mil.Kč 

Celý materiál bude podrobně projednáván na lednovém ZM. 
 

usnesení RM č. 27/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit zadání nové projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Základní školy 

Turnov – Mašov, která bude zahrnovat kromě stávajících prostor výdejnu stravy, šatny, další 

třídu, školní družinu a zázemí pro učitele. Projekt bude navržen tak, aby umožňoval etapizaci 

záměru a případné získání dotaci a zahájení 1. etapy prací v roce 2017, 2018. 
 

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

 

24. Záměr přístavby Domova důchodců Pohoda 
 

Rozprava:       Již delší dobu zatěžuje provoz Domova důchodců Pohoda zvýšený počet uživatelů s 

těžkou demencí, kteří narušují soužití v domově nebo mají sklony k útěku, rovněž přibývá nových žádostí 

o umístění uživatelů s touto diagnózou. Pro tyto uživatele není v našem domově ani v kraji v současné 

době vytvořena žádná volná kapacita, o výstavbě uvažují i další města. Z výše uvedených důvodů 

zvažujeme výstavbu nové budovy pro výše uvedenou skupinu lidí, tj. s Alzheimerovou a senilní demencí 

s věkovou hranicí 55 let a výše. Záměr byl konzultován i s odborníky z oblasti geriatrie a následné péče a 

je nám jeho realizace jasně doporučována. V této chvíli jsou klienti z Turnovska umisťováni do léčebny 

v Kosmonosech. 

Celý materiál bude podrobně projednáván na lednovém ZM. 

 
 

usnesení RM č. 28/2016 

RM schvaluje  

záměr projektu „ Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“. 
 

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

usnesení RM č. 29/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit podání žádosti do programu Rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

sociálních služeb na projekt „ Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců 

Pohoda Turnov“  se závazkem kofinancování  Městem Turnov v maximální výši 25% z 

nabídkové ceny vítězného dodavatele stavby. 
 

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

usnesení RM č. 30/2016 

RM uděluje  

výjimku ze směrnice “Zásady a postupy zadávání zakázek Městem Turnov“ a schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo na investiční záměr „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova 

důchodců Pohoda Turnov“ se společností Profes projekt Turnov, s.r.o. a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
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25. Výtěžek ze 7. ročníku městského plesu 
 

Rozprava:       Dne 29.1.2016 se koná 7. městský ples. Ples je vždy spojen s charitativním záměrem a 

výtěžek plesu je každoročně věnován organizaci, která poskytuje sociální služby, pracuje s dětmi, se 

zdravotně postiženými či jinak handicapovanými osobami. Výtěžek z letošního plesu navrhujeme 

poskytnout Základní škole Turnov, Zborovská 519.  

 
 

usnesení RM č. 31/2016 

RM schvaluje  

poskytnutí výtěžku ze 7. ročníku městského plesu Základní škole Turnov, Zborovská 519, p.o. 
 

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

 

26. Plocha pro odstavování vozidel 
 

Rozprava:       Na RM 7.10.2015 bylo dohodnuto, že bude prověřena kromě možnosti plochy u xxxxxxx i 

další nabízená plocha u xxxxxxxxx. V říjnu 2015 vznesl xxxxxxxxx požadavek na zpevnění plochy v 

areálu na Nudvojovické ul. pro odstavování vozidel v celkové částce cca 100 tis. Kč. xxxxxxxx 

spolupracuje s Městskou policií a Hasičským sborem Turnova přes 10 let. Umožňuje odstavování vozidel 

a likvidaci autovraků po celou dobu zdarma. Nabízí 24 hodinovou službu odtahu. Po projednání jeho 

žádosti v RM v říjnu 2015, již na částce 100 tis. Kč netrvá a rád by dále s městem spolupracoval. Na 

základě jednání v říjnové RM jsme prověřili i plochy xxxxxxxxx v ul. Na Perchtě. Plochy jsou rovněž 

svou velikostí a stavem pro naše požadavky vhodné. xxxxx nabízí plochu pro odstavování vozidel i 

cvičení hasičů rovněž zdarma. Rovněž nabízí 24 hodinovou službu odtahu. Rovněž by rád spolupracoval 

s Městem Turnov. 

Důvodem proč se RM přiklonila k nabídce xxxxxxxxxx je poskytování služeb pro město zdarma (nikdy 

žádnou částku nepožadoval) a celková úprava areálu (rozsah a kvalita zpevněných ploch) 

 
 

usnesení RM č. 32/2016 

RM pověřuje  

velitele Městské policie připravit ke schválení smlouvu mezi městem a Autovrakovištěm 

xxxxxxxx o bezplatném zajištění služeb ostrahy odtažených a odstavených vozidel a dále 

ekologické likvidace autovraků. 
 

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

 

27. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - nákup rolby 
 

Rozprava:       Jedná se o investici na 12 i více let, avšak rozhodnutí je nutné zaujmout co nejdříve, 

protože lhůty na dodání roleb jsou kolem 6 měsíců a musíme také počítat s lhůtami pro výběrová řízení.  

 

Varianty řešení: 

- pořídit novou rolbu, cena dle typu (plynová) stojí cca. 2,7 mil. Kč bez DPH, soutěž, rozmyslet formu 

financování 

- pořídit rolbu po generální opravě, cena do 2 mil. Kč bez DPH, dle rozhodnutí i mimo soutěž 

- pokračovat v pronájmu, 318 000 Kč bez DPH za sezonu 

 

Podání žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 

Žádost bychom podat mohli, ovšem její úspěšnost je téměř nulová. Český svaz ledního hokeje 
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by jistě naši žádost písemně podpořil, ale pouze ve stejném duchu jako v loňském roce. Podání žádosti 

jsme s panem starostou probírali s panem Lenerem a panem Vackem z hokejového svazu a dle vyjádření 

obou pánů nám neumějí pomoc s investicemi, pomoc svazu ve prospěch Turnova spočívá v poskytnutí 

trenérské podpory.  

 

Další požadavky v rámci zimního stadionu, které se v rámci provozu objevily: 

- akustické podhledy do haly zimního stadionu  - cca 1 mil. Kč 

- úprava vody z vrtu reverzní osmózou cca 800 tis. Kč (návratnost této investice by měla být do 3 let, 

ušetřili bychom chemii) 

 
 

usnesení RM č. 33/2016 

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

ukládá jednateli společnosti vypsat výběrové řízení na pořízení nové rolby pro zimní stadion v 

Maškově zahradě. 
 

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

usnesení RM č. 34/2016 

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

ukládá jednateli společnosti nabídnout mobilní kluziště k prodeji a došlé nabídky předložit k 

projednání na jednání valné hromady. 
 

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

 

28. Záměr prodeje pozemků pro bytové domy v Turnově 
 

Rozprava:       V posledním roce se na nás často obracejí investoři se zájmem o výstavbu bytových domů, 

případně domů pro seniory v Turnově. V této chvíli je situace s podmínkami prodeje nevyjasněna a proto 

předkládám tento bod na jednání RM se záměrem prodiskutování a následně předložení do ZM ke 

schválení. Mým dlouhodobým cílem je nabídnout místo k bydlení dalším, kteří by rádi bydleli v našem 

městě, ale vzhledem k aktuální situaci na realitním trhu se stěhují do okolních obcí a měst. Dlouhodobě se 

zdá, že je v Turnově zájem o vlastnictví nebo pronájem především menších bytů – 2+kk, 2+1. Jediným 

větším investorem v této oblasti je xxxxxxxxx. Jinak realitní trh žije z podstaty bytů, které vyrostly 

v rámci stavby sídlišť. 

V této chvíli máme v Turnově ve své podstatě tři lokality na stavbu bytových domů: 

- Lokalita na Výšince 

- Lokalita Na Hruštici 

- Stavba bytových domů v prolukách (např. ul. Nádražní – v místě kiosku s pečivem), 

V minulosti jsme tyto pozemky prodávaly za cenu 1000Kč/m2 s povinnou spoluúčastí na výstavbě 

infrastruktury a komunikací. Tato jednoduchá specifikace se mně nezdá vzhledem k velikosti záměrů a 

citlivosti k okolí vhodná a navrhuji pro každou lokalitu stanovit specifické podmínky v souladu s 

územním plánem města, případně konkrétními architektonickými studiemi. Vedou mně k tomu i 

zkušenosti se záměrem stavby bytových domů v Aleji Legií. 

 
 

usnesení RM č. 35/2016 

RM bere na vědomí  

materiál k záměru prodeje pozemků pro bytové domy v Turnově a pověřuje starostu města jeho 

dopracováním ve smyslu proběhlé diskuze a předložením na některé z dalších RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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29. Pronájem plochy pro parkování pacientů v areálu turnovské nemocnice 
 

Rozprava:       Na základě dlouhodobých požadavků na rozšíření plochy pro parkování pacientů jsem 

jednal s vedením Krajské nemocnice Liberec, a.s. o možnostech parkování v areálu turnovské nemocnice. 

Na pozemcích města by výstavba nového parkoviště stála velké finanční prostředky (zásah do svahu, 

opěrné zdi, odvodnění, atd ….) Po několika jednáních jsme vytipovali plochu pro parkování pacientů pod 

prostorem stávající kotelny. V tomto prostoru tak získáme pro pacienty dalších řádově 47 parkovacích 

míst pro osobní automobily. Plochy a příjezdová komunikace potřebovaly technické úpravy – vyčištění, 

lokální asfalty, štěrkování ploch apod. viz přiložená fotodokumentace. Tyto práce stály KNL, a.s. cca 100 

tis. Kč bez DPH. Protože se nejedná o majetek města, tak jsme navrhli refundaci vynaložených nákladů 

pomocí nájemného. To rozloží investici do třech let a pak bychom změnili nájemné na symbolickou 

částku. Předpokládám, že v této části parkoviště by se neplatilo parkovné. Je zásadně dále než hlavní 

parkoviště a bude asi i méně využívané. Půjde spíše o uvolnění určitého přetlaku v dopoledních hodinách 

apod. 

 
 

usnesení RM č. 36/2016 

RM souhlasí  

s nájemní smlouvou na část pozemku p.č.1244/1, k.ú. Turnov mezi městem Turnov a Krajskou 

nemocnicí Liberec, a.s., který bude sloužit pro parkování pacientů a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 
 

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

 

V Turnově dne 20. ledna 2016 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta              místostarostka 
  

 


