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Zápis z 3. jednání rady města Turnov 

ze dne 3. 2. 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, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 

František Zikuda 

Nepřítomni: Karel Jiránek       

Omluveni: Karel Jiránek 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

0. Personální záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
 

Rozprava:       Návrh na navýšení personálního obsazení odboru školství, kultury a sportu. Do konce 

roku 2015 odbor vyřizoval dotační programy Města Turnov pro oblast sportu, kultury, volného času dětí a 

mládeže a mimoškolních aktivit a pro objekty nacházející se v městské památkové zóně Turnov. Počínaje 

rokem 2016 byl dále pověřen nově správou dotačních programů v oblasti zahraniční spolupráce, obecně 

prospěšné činnosti. Celý soubor dotačních programů s sebou nese další administrativní a pracovní úkoly. 

Týká se to zejména účasti pověřeného pracovníka v komisi rady města pro danou oblast, vyhotovování 

zápisů z jednání, zpracování agendy týkající se vyhlášení programů a žádostí, kontroly subjektů 

čerpajících dotaci, kontroly vyúčtování apod. Dále jako odbor školství, kultury a sportu cítíme mezery v 

oblasti kultury. Zde bychom díky novému pracovníkovi mohli nabídnout lepší spolupráci při organizaci 

kulturních a společenských akcích města a dále pak kompetentního partnera pro komunikaci při 

organizaci akcí příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov. 
 

usnesení RM č. 52/2016 

RM zřizuje  

1 pracovní místo úředníka na odboru školství, kultury a sportu k 1. březnu 2016. 
 

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

usnesení RM č. 53/2016 

RM schvaluje  

na základě výše uvedeného usnesení RM celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ na 112 

od 1.březnu 2016. Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených 

v městském úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 10, 

FO 10, ORM 8, OŽP 8, OPŘ 3, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 6, ŽÚ 5. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
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1. Aktualizace tabulky orientačních cen pozemků směrnice č. 36 
 

Rozprava:       Pro prodej a pronájem pozemků byla v roce 2007 vytvořena tabulka orientačních cen 

pozemků, která byla předložena RM 13.9.2010 k aktualizaci  cen a k doplnění cen  pro uzavírání smluv o 

zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města.  OSM předkládá návrh upravené tabulky cen 

prodejů k aktualizaci z důvodu změny funkčního využití pozemků podle současně platného územního 

plánu.  

 

U prodejů pozemků ve většině případů budeme nadále postupovat dle znaleckých posudků. 

Materiál je doplněn tabulkou orientačních cen za pronájmy pozemků. Bude přidán řádek 10 – parkování 

na pozemcích města, které jsou zaplocené nebo bez veřejného přístupu – 300Kč/stání/měsíc. Navržené 

nájemné za pozemky je nutno brát jako orientační, konkrétní stanovení nájemného bude vycházet z 

konkrétní žádosti včetně posouzení účelu pronájmu. 

 
 

usnesení RM č. 54/2016 

RM schvaluje  

navrženou aktualizaci tabulky orientačních cen na prodej a pronájem pozemků a náhrady za 

zřízení věcných břemen na pozemcích města. 
 

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

 

2. Hrad Valdštejn - schválení vybraného zhotovitele 
 

Rozprava:       Z rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na 

zhotovitele akce Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešní krytiny.  Bylo obesláno 

13 firem a výběrové řízení bylo uveřejněno na internetu. Rozpočtované náklady stavby z projektu jsou 3,5 

mil.Kč vč. DPH. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) z 9 nabídek jako 

nejvhodnější nabídku firmy DKK Stav s.r.o. Liberec za nabídkovou cenu 2 596 714,- vč. DPH.  

 
 
 

usnesení RM č. 55/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy. DKK Stav 

s.r.o., Cidlinská 920/4, Liberec, na realizaci stavby „Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana 

Nepomuckého – obnova střešní krytiny“ za cenu  2 146 044,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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3. Podatelna - stavební úpravy, schválení dodatku č.1 
 

Rozprava:       Na základě rozhodnutí RM č. 600/2015 byla uzavřena smlouva s vítěznou firmou Tria 

Stav s.r.o., Dr. Honsů 1666, 511 01 Turnov 1. Cena díla dle SoD činí 539 875,-Kč s DPH. Nová cena po 

odpočtech a přípočtech bude 673 466,4 Kč s DPH. Z důvodu některých prací nad rámec smlouvy (nový 

podkladní beton, dělící příčka, více dozdívek) se posunuje termín dokončení o jeden týden. Původně 

schválený termín dokončení je 24.1.2016, nový termín dokončení je do 31.1.2016. 

Během stavby byly provedeny následující změny: 

1. Méněpráce (odpočty): nebyla provedena demontáž SDK předstěn (předstěny jsou zděné, jejich 

odbourání by ohrozilo stabilitu celé stěny), odpočtena dodávka a montáž vnitřního parapetu (bude 

součástí dodávky interiéru), odpočtena demontáž a montáž venkovního plechového parapetu (stávající je 

v dobrém stavu), odpočtena dodávka a montáž vchodových ocelových zárubní včetně dveří (zvoleno jiné 

provedení), odpočtena část D+M dlažby před vchodem (upravuje se jenom část vstupu). Dále je odečtena 

původní skladba tepelné izolace (z důvodu zvýšení podlahy), škrabání původní malby, nová bílá malba a 

dokumentace skutečného provedení. Méněpráce celkem: 24 191,80 tis. Kč bez DPH. 

2. Vícepráce (přípočty) – jedná se o nutné práce, které se objevily během postupu výstavby nebo 

změny požadované objednatelem: nový podkladní beton v části podatelny (sondou zjištěný podkladní 

beton nebyl v celé místnosti), dozdívky dutin a uvolněného zdiva, které se objevily po otlučení omítek, 

projekt neřešil odizolování celé plochy vnitřního schodiště za podatelnou (plocha schodiště se opatřila 

svislou hydroizolační stěrkou + injektáž v horní části schodiště), nová omítka na zadní stěně (původní 

byla značně nerovná), podlaha byla zvednuta u 5 cm (vyšší tloušťka tepelné izolace – položena ve dvou 

vrstvách), vyšší pracnost škrabání původní malby (byla ve více vrstvách s vysprávkami), vchodové dveře 

změněny na dubové s obložkovou zárubní, dodatečný překlad nad dveře, instalace dvou uzavíracích 

ventilů na ÚT, nutnost přeštukování celé místnosti (nebylo ve výkaze výměr), malba bude barevná (ve 

výkaze malba bílá), nadbetonování části podlahy před vstupem. Vícepráce celkem: 114 807,60 Kč bez 

DPH. 

3. Vícepráce (přípočty) – byly původně součástí interiéru, během stavby převedeny ke stavebním 

činnostem: nová SDK dělící příčka, osazení trezoru. Převedené práce z interiéru celkem: 19 790,- Kč bez 

DPH. 

 
 

usnesení RM č. 56/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Tria Stav s.r.o., Dr. Honsů 1666, 511 01 Turnov 

1 na realizaci stavby: Podatelna – stavební úpravy a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto 

dodatku. 
 

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

4. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 
 

Rozprava:       Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských 

cen a služeb za 12 měsíců roku 2015 proti průměru 12-ti  měsíců roku 2014 činila v České republice 0,3 

%. Nájemné nebytových prostor bylo v dřívějších letech upravováno dle inflace stanovené Českým 

statistickým úřadem. Od roku 2011 již nebylo nájemné na základě rozhodnutí rady města navyšováno, 

hlavním důvodem byl nízký nárůst inflace a stále obtížnější zajištění obsazení všech nebytových prostor v 

majetku města. Navýšení příjmů z nájmu nebytových prostor o inflaci od 1.7.2016 by za rok 

představovalo navýšení o částku cca 10,5 tis. Kč.  

 
 

usnesení RM č. 57/2016 

RM schvaluje  

nezvyšování nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace pro období od 1. července 2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu provést 

stavbu, Turnov, Koškova p.č.3610/4-kNN 
 

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

stavbu zařízení distribuční soustavy: č. IV-12-4014105 /VB1. Stavba se nachází na pozemku ve 

vlastnictví Města Turnov na parcel.č. 3610/180 k.ú. Turnov, Koškova ulice.  Pozemek bude dotčen 

uložením nového podzemního energetického vedení NN – kabelové smyčky NN v předpokládané délce 

cca 4 běžných metrů dle přiloženého situačního plánku.  Přesný rozsah věcného břemene po realizaci 

stavby určí geometrický plán.  

 
 

usnesení RM č. 58/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně smlouvy o zřízení    věcného břemene – služebnosti v souladu se 

zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích, o změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel.č. 3610/180 k.ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 4 bm dotčeného stavbou „ Turnov, Koškova 

p.č.3610/4-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm 

+ DPH. 
 

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

 

6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a právu provést stavbu SM, 

Turnov, Daliměřice – vVN, kVN, náhr. TS, kNN 
 

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

stavbu č. IE-12-4003547/SOBS VB PS/004B, „SM, Turnov, Daliměřice – vVN, kVN, náhr. TS, kNN. 

Místo stavby: Turnov, okr. Semily, k.ú. Daliměřice. Stavba se nachází v okrajové části města, v 

zastavěném území, na pozemku města p. č. 973, k.ú. Daliměřice ve Vesecké ulici. Tato stavba řeší 

náhradu stávající příhradové transformační stanice za kompaktní betonovou včetně navazujících 

kabelových vedení VN a NN, se zrušením části stávajícího vedení VN a zrušení části kabelové trasy NN. 

Celková délka trasy kabelového vedení na pozemcích Města Turnov je cca 225 bm.  

 
 

usnesení RM č. 59/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

stavby a následné smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon ) na pozemek p. č. 973 k.ú. Daliměřice ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce 225 bm dotčeného stavbou SM, Turnov, Daliměřice – 

vVN, kVN, náhr. TS, kNN  ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

500,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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7. Prodej nemovitostí na Šetřilovsku 
 

Rozprava:       Prodej nemovitostí na Šetřilovsku je nabízen od konce r. 2012. Původní požadovaná kupní 

cena byla ve výši 4.000.000 Kč. Od poloviny roku 2013 jsou nemovitosti nabízeny za minimální kupní 

cenu 3.500.000 Kč. Od března r. 2015 byl záměr prodeje opět zveřejněn. Ve zveřejněné nabídce bylo 

uvedeno, že nabízené nemovitosti jsou vhodné na budoucí využití restaurace či kavárny. Dále bylo 

uvedeno, že pro nabízené pozemky je Územním plánem Turnov stanoveno funkční využití "komerční 

zařízení" a že dané území je podrobněji regulované územní studií Hruštice - Károvsko se stanovenými 

regulativy (min. 1.NP+P, max. 2.NP+P, koeficient zastavěnosti 0,35, podíl zeleně 40%). V daném termínu 

do 14.4.2015 byla na město doručena jedna nabídka na odkoupení předmětných nemovitostí od 

společnosti EDIZON EU s.r.o., která nabízela kupní cenu pouze ve výši 2.300.000 Kč. Ve znaleckém 

posudku byla uvedena i celková cena předmětných nemovitostí zjištěná podle platného cenového předpisu 

(úřední ocenění) ve výši 3.325.400 Kč. 

 

ZM vzalo na vědomí  informaci o prodeji nemovitostí na Šetřilovsku a nadále požadovalo, aby byl prodej 

inzerován v realitních serverech celostátního významu za cenu 3 500 000 Kč. Prodej nemovitostí na 

Šetřilovsku byl nabízen na placeném serveru Sreality.cz, Reality.cz, ANNONCE.cz a na bezplatném 

serveru Bazoš.cz. Na inzerci se nám ozvali: Reality IQ VRCHLABÍ, RSH Modré pyramidy Komerční 

Banky a.s., Klientské centrum Realitní tržnice, PRODEJSAM.CZ. Nemovitosti si byly během uplynulé 

doby na místě prohlédnout tři soukromé osoby. Jedním z nich byl xxxxxxxxxx, v zastoupení společnosti 

APARAT s.r.o., Žižkova 1341 (provozovna Švermova 626), Turnov, od něhož nám byla doručena 

písemná nabídka. Má zájem si nabízené nemovitosti na Šetřilovsku odkoupit. S ohledem na jejich stav 

nabízí kupní cenu ve výši 2.900.000 Kč.  V případě získání nemovitostí do svého vlastnictví počítá s 

demolicí objektů a jeho záměrem je vybudovat na předmětných pozemcích penzion s restaurací.  

 
 

usnesení RM č. 60/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o průběhu zveřejněného vyhlášení záměru prodeje nemovitostí na Šetřilovsku. 

RM doporučuje ZM schválit nové vyhlášení záměru prodeje objektu roubenky čp. 389 Turnov, 

objektu restaurace čp. 904 Turnov a pozemků parc.č. 2815 (část o výměře 260 m2), parc.č. 2816 

(výměra 187 m2), parc.č. 2817 (část o výměře 722 m2), parc.č. 2818/1 (části o výměrách 17 m2 

a 516 m2), parc.č. 2818/2 (výměra 382 m2), vše v k.ú. Turnov o celkové výměře 2084 m2, 

upřesněné geometrickým plánem č. 3940-36/2014-1 za sníženou kupní cenu ve výši 2.950.000 

Kč. 
 

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

 

8. Prodej části pozemku parc.č. 2599/1, k.ú. Turnov u domu čp. 2176 Turnov 
 

Rozprava:       Manželé xxxxxxxxxxxx, vlastníci pozemků parc.č. 2584/3, jehož součástí je dům čp. 2176 

Turnov a parc.č. 2584/1, k.ú. Turnov si podali žádost o odkoupení části parcely č. 2599/1, k.ú. Turnov o 

výměře cca 130 m2. Jedná se o část, která by zarovnala velmi nepraktický tvar jejich pozemku a navázala 

by na sousední zahrádky pronajímané městem. Přes požadovanou část je řešen přístup k domu čp. 2176 

Turnov a ke garáži z Brigádnické ulice. Žadatelé mají zájem si požadovaný pozemek přičlenit ke svým 

pozemkům a lépe jej udržovat a zabránit kolemjdoucím pejskařům jej znečišťovat. Měli by v plánu si jej 

oplotit. Pozemek parc.č. 2599/1, k.ú. Turnov je ve vlastnictví Města Turnov, územním plánem je zařazen 

do funkčního využití - plochy veřejných prostranství.  V zájmovém místě v předmětném pozemku je 

veden vodovodní řad. OSM nedoporučuje prodej požadované části pozemku parc.č. 2599/1, k.ú. Turnov 

z důvodu komplexně nedořešeného veřejného prostoru v této části města.  OSM navrhuje pouze pronájem 

části pozemku parc.č. 2599/1 o výměře cca 130 m2 jako zahrádku za cenu 2Kč/m2/rok. 
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usnesení RM č. 61/2016 

RM neschvaluje  

prodej části pozemku parc.č. 2599/1, k.ú. Turnov.  

RM doporučuje pronájem části pozemku parc.č. 2599/1, k.ú. Turnov  o výměře 130 m2 za cenu 2 

Kč/m2/rok xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

9. Zánik věcných břemen na pozemcích parc.č. 292, 293/1, 293/2 a 293/3, k.ú. 

Turnov 
 

Rozprava:       V současné době je v přípravě projekt „Zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta 

Jizery“, který na rok 2016 zařadilo Povodí Labe, s.p. jako svůj největší investiční záměr na horním toku 

řeky. Již nyní je na tento projekt vydáno územní a stavební povolení a začátek jeho realizace je plánován 

od července roku 2016. Hlavním záměrem tohoto projektu je rozšíření koryta řeky v délce cca 220 m 

v oblasti Palackého mostu směrem nahoru a dolu po toku o 1m až 10m jeho šířky. Tímto rozšířením dojde 

k jeho zkapacitnění tak, že v době zvýšeného povodňového stavu bude možné korytem řeky, v součinnosti 

s již realizovaným zkapacitněním jezu „U Shořelého mlýna“, bezpečně převést průtok cca 500m3/s. V 

této souvislosti je součástí přípravy i výkup části pozemků od stávajících vlastníků. U nemovitosti 

xxxxxxxxxxx bylo zjištěno, že v minulosti v jeho prospěch byla zřízena pozemková služebnost formou 

věcného břemena spočívající ve vedení a udržování kanálu k odvodu žumpy a odpadních vod. Vzhledem 

k tomu, že odvod odpadních vod z objektu xxxxxxxxxxxx je již dlouhá léta vyřešen technologicky jinak, 

je možné a nutné toto věcné břemeno z katastru nemovitostí před odkupem části pozemku od 

xxxxxxxxxxxx na realizaci výše uvedeného opatření z katastru nemovitostí vymazat. 

 
 

usnesení RM č. 62/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zániku věcných břemen spočívajících ve vedení a udržování kanálu k 

odvodu žumpy a odpadních vod na pozemcích parc.č. 292, 293/1, 293/2 a 293/3, k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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10. Rozpis akcí odboru životního prostředí na rok 2016 
 

Rozprava:        

 
Proběhla krátká diskuze o zadání architektonické studie na řešení území mezi Velkou a Malou Jizerou. 
 



8  Zápis Rady Města Turnov 3. 2. 2016 

usnesení RM č. 63/2016 

RM schvaluje  

rozpis akcí odboru životního prostředí na rok 2016 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

11. Zadání přípravy podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy 

Turnov – jih 
 

Rozprava:       Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře menší 

než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský 

plán, zpracovávají lesní hospodářské osnovy. V jižní části působnosti obce s rozšířenou působností 

Turnov končí desetiletá platnost lesních hospodářských osnov, proto je potřeba je nahradit novými. 

Zpracování lesních hospodářských osnov zadává orgán státní správy lesů obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností na územní své působnosti. Výše uvedené vyplývá z ustanovení § 48 odst. 2 

písmene d), § 25 odst. 1 a dalších ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. Podklady 

pro přípravu zadání zpracování lesních hospodářských osnov bezplatně vyhotovuje Ústav pro 

hospodářskou úpravu lesů, jako organizační složka státu, v rámci hlavního předmětu činnosti stanovené 

zřizovatelem. 

 
 

usnesení RM č. 64/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o přípravě zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov - jih. 
 

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

usnesení RM č. 65/2016 

RM schvaluje  

uzavření “Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov - 

jih“ mezi subjekty Česká republika - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 

Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem, a obcí s rozšířenou působností Městem Turnov, 

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, a souhlasí s jejím podpisem starostou města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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12. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na rok 2016 
 

Rozprava:       Zajímavé výňatky z dodatku:     
 

 

 

 
 

usnesení RM č. 66/2016 

RM schvaluje  

dodatek č.1/2016 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými službami 

Turnov, s.r.o. a Městem Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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13. Zapojení do systému – ceník pro podnikatele pro rok 2016 
 

Rozprava:       Od roku 2007 uzavírá odbor životního prostředí smlouvy o využití systému zavedeného 

městem Turnov pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem. Systém je určen především pro 

drobné podnikatele, při jejichž činnosti vzniká menší množství odpadu, který je svým charakterem 

podobný směsnému komunálnímu odpadu. Většina smluv byla uzavřena po provedení kontroly nakládání 

s odpady u těchto drobných podnikatelů. V současnosti eviduje odbor životního prostředí celkem 40 

smluv, z toho je 12 smluv se školskými zařízeními nebo organizacemi zřizovanými městem Turnov (v 

tomto případě jsou smlouvy o zapojení do systému pro tříděné odpady bezplatné). 

Ceník pro zapojení do sytému zavedeného Městem Turnov pro nakládání s komunálním a separovaným 

odpadem pro rok 2016  

Separované složky odpadu:  

Plast …. 10,-Kč za 1 kg  

Papír …. 6,-Kč za 1 kg  

Sklo …... 4,-Kč za 1 kg  

 

Směsný komunální odpad (SKO):  

Popelnice –120 (110) litrů …pronajatá ….. 52 svozů ročně 2.298,80 Kč  

Popelnice –120 (110) litrů …pronajatá …... 26 svozů ročně 1.377,80 Kč  

Popelnice –120 (110) litrů …vlastní …........52 svozů ročně 2.167,20 Kč  

Popelnice –120 (110) litrů …vlastní …........26 svozů ročně 1.202,00 Kč  

Pytel –1 ks 67,00 Kč  

Ceny jsou uváděny bez DPH. K celkové ceně bude připočtena DPH 21 %. 

 
 

usnesení RM č. 67/2016 

RM schvaluje  

přílohu č. 1 ke smlouvě o využití systému zavedeného Městem Turnov pro nakládání s 

komunálním a separovaným odpadem pro rok 2016. 
 

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

14. Smlouva na zajištění provozu „Domova pro kočky“ 
 

Rozprava:       Domov pro kočky a jiná zvířata v nouzi provozuje xxxxxxxxxx již od roku 2002. Odbor 

životního prostředí spolupracuje s provozovatelkou útulku xxxxxxxxxx již několik let a hodnotí její 

činnost velmi pozitivně, neboť zajišťuje péči nejen o toulavé a opuštěné kočky, ale i jiná zvířata v nouzi 

potřebující lidskou péči. Provoz domova pro kočky je pod dohledem Krajské veterinární správy Státní 

veterinární správy pro Liberecký kraj. Město Turnov poskytovalo xxxxxxxxxx příspěvek na provoz domu 

pro kočky na základě smlouvy od roku 2007 do konce roku 2014. Na základě novely zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která byla provedena zákonem č. 24/2015 

Sb., (nabytí účinnosti k 01. 02. 2015) není možné dle původní smlouvy dále příspěvek poskytovat, proto 

odbor životního prostředí předkládá novou smlouvu sepsanou na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Provozovatelka bude předkládat faktury ke schválení odboru životního prostředí, a to maximálně 

do výše 20.000 Kč za rok.  

 
 

usnesení RM č. 68/2016 

RM schvaluje  

smlouvu na zajištění provozu domu pro kočky mezi provozovatelkou 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ 72863307 a Městem Turnov, Antonína 

Dvořáka 335, 511 22 Turnov, a souhlasí s jejím podpisem starostou města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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15. Smlouva na zajištění provozu odchytového zařízení pro psy 
 

Rozprava:       Odchytové zařízení pro psy je umístěno na pozemku č. parc. 1828 v k. ú. Turnov. Na 

základě inominátní smlouvy ze dne 15.4.2013, uzavřené mezi Městem Turnov, Skautským střediskem 

Turnov, Tělocvičnou jednotou Sokol Turnov a Turnovským střediskem Junáka, zajišťuje Skautské 

středisko Turnov, se sídlem Koňský trh 200, 511 01 Turnov 1 ustájení, ošetřování a krmení ztracených, 

opuštěných a toulavých psů nalezených na území města Městskou policií Turnov. Provoz odchytového 

zařízení je pod dohledem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj. Město 

Turnov proplácí měsíčně cenu za poskytnuté služby na provoz odchytového zařízení pro psy, a to na 

základě faktur vystavených provozovatelem. Součástí měsíční faktury je i přehled evidence umístěných 

zvířat. Smlouva byla sepsána na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Vzhledem ke zrušení 

obchodního zákoníku, je nutné dát smlouvu do souladu se stávající právní úpravou, proto odbor životního 

prostředí předkládá ke schválení novou smlouvu sepsanou na základě občanského zákoníku. Za umístění 

psa v odchytovém zařízení a následnou péči o něj v odchytovém zařízení včetně krmení, uhradí objednatel 

poskytovateli 40,00Kč/den. 

 
 

usnesení RM č. 69/2016 

RM schvaluje  

novou smlouvu na zajištění provozu odchytového zařízení pro psy mezi Městem Turnov, 

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov a Skautským střediskem Turnov, Za Koňským trhem 200, 

Skautský areál, 511 01 Turnov 1 (IČ 62013327), Tělocvičnou jednotou Sokol Turnov, Skálova 

540, 511 01 Turnov 1 a Junákem – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s., Koňský trh 200, 511 

01 Turnov 1 a souhlasí s jejím podpisem starostou města. 
 

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

 

16. Vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro 

MěÚ Turnov na období 1.3.2016 - 28.2.2018 
 

Rozprava:       Model s úklidovou firmou funguje na městském úřadě od roku 2008 a touto formou jsou 

zajišťovány rovněž domovnické práce. Důvodem konání výběrového řízení je končící platnost stávající 

smlouvy. Nyní je třeba vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro 

MěÚ Turnov na období 1. 3. 2016 – 28. 2. 2018. Předpokládaná výše plnění je okolo 1,2 mil.Kč/rok. 

 
 

usnesení RM č. 70/2016 

RM schvaluje  

vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro MěÚ Turnov, na 

období 1.3.2016 – 28.2.2018 dle předložené zadávací dokumentace. 
 

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

usnesení RM č. 71/2016 

RM jmenuje  

hodnotící komisi ve složení – Ing. Jan Zárybnický, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šmiraus, 

Ludmila Těhníková a Bc. Martin Kořínek. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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17. Technické služby Turnov s. r. o. - Svoz odpadu v okrajových částech 
 

Rozprava:       Technické služby Turnov, s.r.o. zajišťují svoz komunálního odpadu na celém katastru 

města Turnova. V okrajových částech města, kde nelze svoz zajistit velkým automobilem, řešíme toto 

malým vozidlem s lisovací nástavbou. V těchto lokalitách svážíme cca 500 ks popelových nádob. 

V některých lokalitách je velmi špatný přístup a to hlavně v zimním období, kdy je svoz zajišťován 

s velikým úsilím. Často z důvodu klimatických podmínek nelze svoz vůbec zajistit. Je to i velmi 

nebezpečné jak pro naše pracovníky, ale je zde i nebezpečí poškození svozové techniky. Často musíme 

řešit mimořádné zajištění zimní údržby, případně vyprošťování uvízlé techniky. Z těchto důvodů 

navrhujeme některé změny ve svozu odpadů. Obecně chceme přiblížit popelnice k páteřním 

komunikacím, kde lze svoz bezproblémově zajistit. Soupis navrhovaných změn byl projednán s vedením 

města a OŽP. Paní místostarostka Mgr. Svobodová a Ing. Sedláková byly seznámeny s uvedenými 

lokalitami přímo v terénu. Při povolování nové výstavby v okrajových nebo špatně přístupných lokalitách 

doporučujeme ve stavebním povolení určit místa pro svoz komunálního odpadu. 

 
 

usnesení RM č. 72/2016 

RM schvaluje  

omezení svozu odpadů v uvedených obtížné přístupných lokalitách s ohledem na bezpečnost, dle 

návrhu. 
 

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

 

18. Technické služby Turnov s. r. o. - Zpráva o provozu kompostárny za půl roku 
 

Rozprava:       Provoz kompostárny byl zahájen od 1. července 2015. Na kompostárnu je přijímán 

bioodpad (tráva, listí a větve) od občanů z Turnova, z údržby veřejné zeleně v Turnově a od okolních 23 

spádových obcí. Za sledované období navštívilo kompostárnu celkem 2 641 občanů. Provozní doba 

kompostárny byla ve dnech pondělí, středa 13,00 – 17,00, pátek 13,00 – 18,00, sobota 9,00 – 15,00. 

V sobotu v době od 12,00 – 15,00 se pohybuje návštěvnost od 2 – 4 občanů, z tohoto důvodu navrhujeme 

zkrácení provozní doby pouze do 12,00 hod (dojde k sjednocení se sběrným dvorem). Plánovaná kapacita 

kompostárny je 2 700 tun bioodpadu za rok. Za sledované období bylo na kompostárnu přijato celkem 

886 tun bioodpadu. Tento je průběžně zpracováván a v podzimních měsících se nám podařilo prodat 

prvních 115 tun hotového kompostu za Kč 53 097,-. Na provoz, zpracování a prodej máme všechna 

potřebná povolení a souhlasy. Hotový kompost je prodáván pod názvem TURNOVSKÝ  KOMPOST – 

organické hnojivo. Náklady na provoz kompostárny za uvedené období byly Kč 760.809,-, příjem za 

likvidaci bioodpadu a prodej kompostu byl ve výši Kč 449.033,-. Z toho vyplývá, že provoz kompostárny 

vykazuje ztrátu Kč 311.776,- Kč. Ztrátu pokryjeme v rámci celého střediska odpadů. 

 
 

usnesení RM č. 73/2016 

RM bere na vědomí  

zprávu o provozu kompostárny za 2. pololetí roku 2015. 
 

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

 

19. Výběrové řízení na dodavatele stavby "Oprava hřbitovní zdi u kostela Panny 

Marie Turnov" 
 

Rozprava:       Město Turnov si požádalo o dotaci z programu regenerace městské památkové zóny na 

opravu hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov. Součástí oprav zdi je očištění zdi, vyčištění 

spár a jejich doplnění vápennou maltou, očištění a oprava krycích desek zdi, oprava vstupní brány a 
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branky. Pro rok 2016 byla z tohoto programu městu Turnov přidělena částka 965 tis.Kč na opravy budov 

v památkové zóně. Na opravu zdi budeme moci čerpat uznatelné náklady ve výši 703 tis.Kč bez DPH. 

Součástí dokladů nezbytných pro přidělení dotace je i smlouva o dílo uzavřená s dodavatelem stavby.  

 
 

usnesení RM č. 74/2016 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození Panny 

Marie Turnov" a schvaluje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Tomáš Hocke, 

Jiří Vocásek, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

20. Výběrové řízení na dodavatele stavby "Zvyšování bezpečnosti chodců na nám. 

Českého ráje" 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku ve spolupráci s odborem dopravy připravují na rok 2016 realizaci 

stavby "Zvyšování bezpečnosti chodců na náměstí Českého ráje ". Jedním z hlavních požadavků nového 

řešení je zlepšení pohybu chodců v horní části Hluboké ulice. V rámci stavby dojde u restaurace Belgický 

dvůr a Korunní princ k rozšíření stávajících chodníků směrem do náměstí tak, aby v tomto prostoru vznikl 

dostatečný vyčkávací prostor pro chodce čekající na přechod Hluboké ulice. V rámci stavby budou 

rozebrány stávající obruby na náměstí a provedena demontáž zábradlí. Obruby budou přesunuty a 

doplněny na rozšířená místa. Nově vzniklé pojízdné a pochůzné plochy budou doplněny kamennou 

dlažbou ze zmenšovaných ploch. Dojde k posunutí jedné uliční vpusti.  V rámci stavby dojde výstavbě 

nových sloupů veřejného osvětlení, které budou sloužit k nasvětlení nových přechodů pro chodce.  V 

rámci stavby bude pod komunikací a chodníkem položena chránička pro případný rozvod signalizačního 

zařízení. 

 
 

usnesení RM č. 75/2016 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Zvyšování bezpečnosti chodců na náměstí 

Českého ráje v Turnově" a schvaluje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Pavel Vaňátko, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

21. Odměny medailistům z MS a ME za rok 2015 
 

Rozprava:       Odměny budou vyplaceny z řádku rozpočtu č. 215 - Finanční odměny sportovcům za 

medaile na ME, MS, olympiáda, v rozpočtu je částka 50.000,- Kč, nyní je k rozdělení 35.000,- Kč, 

zbylých 15.000,- Kč bude použito pro odměny v anketě Sportovec roku 2015 – slavnostní vyhlášení 

proběhne 23. února 2016 ve velkém sále Střelnice. 

 
 

usnesení RM č. 76/2016 

RM schvaluje  

odměny medailistům z mistrovství světa a mistrovství Evropy za jejich významnou reprezentaci 

města na těchto vrcholných akcích v celkové výši 35.000,- Kč. Odměny budou vyplaceny: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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22. Hodnotící komise pro hodnocení ředitelů PO 
 

Rozprava:       Na základě pravidel pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům 

příspěvkových organizací a obchodních společností zřizovaných městem Turnov, vedoucím odborů MěÚ 

a tajemníkovi, platné od 13.5.2015, je předloženo složení hodnotících komisí. 

 
 

usnesení RM č. 77/2016 

RM schvaluje  

hodnotící komise pro hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov 

a jednatelů obchodních společností za rok 2015 ve složení: 

mateřské a základní školy, Základní umělecká škola Turnov a Středisko volného času Žlutá 

ponorka (Ing. Hocke, Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, E. Kordová, Mgr. Marková) 

Zdravotně sociální služby Turnov a Dětské centrum Turnov (Mgr. Houšková, MUDr. Tomášek, 

Mgr. Kocourová, Bc. Chodaničová, E. Kordová)  

Městská knihovna Antonína Marka (Ing. Hocke, Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, Mgr. Špetlík, 

Mgr. Marková) 

Turnovské památky a cestovní ruch  (Ing. Hocke, Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, Ing. Kříž, 

Mgr. Marková) 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. (Ing. Hocke, Mgr. Houšková, Mgr. Špetlík, Ing. Kříž, Mgr. 

Marková) 

Městská sportovní Turnov, s.r.o.  (Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, Ing. Knížek, T. Hudec, F. 

Zikuda) 

Technické služby Turnov, s.r.o. (Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, Mgr. Špetlík, K. Jiránek, Š. 

Červinková) 

Městská teplárenská  Turnov, s.r.o.  (Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, M. Krejčí, Ing. Šorejs, Ing. 

Šmiraus) 
 

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

 

23. Návrh na rozdělení dotací sportovním spolkům na rok 2016 
 

Rozprava:       RM projednala prvotní návrh na rozdělení dotací pro sport pro rok 2016. K jednání se 

vrátí na další RM. 
 

 

24. Výsledek výběrového řízení na akci Péče o závěsné nádoby s letničkami v letech 

2016-2018 
 

Rozprava:       V souladu se směrnicí č. č. 49.12 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov 

vypsal odbor 

životního prostředí výběrové řízení na dodavatele. Dne 18.1.2016 byla veřejná zakázka zveřejněna na 

webových stránkách Města Turnov a zároveň byla výzva odeslána 5 uchazečům. Lhůta pro podání 

nabídek skončila v úterý 2.2.2016. Ve stanovené lhůtě podali nabídky 2 uchazeči. 

 

Nabídková cena za jednostrannou a oboustrannou nádobu: 

Jan Hájek: 

Jednostranná nádoba 1.950, - Kč bez DPH (2.359,50 Kč včetně DPH)/ 1 rok 

Oboustranná nádoba 3.900,- Kč bez DPH (4.719, - Kč včetně DPH)/ 1 rok 

Roman Špidlen: 

Jednostranná nádoba 2.300, - Kč bez DPH (2783,- Kč včetně DPH)/ 1 rok 

Oboustranná nádoba 4.600,- Kč bez DPH (5.566, - Kč včetně DPH)/ 1 rok 
 



15  Zápis Rady Města Turnov 3. 2. 2016 

usnesení RM č. 78/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Péče o 

závěsné nádoby s letničkami v letech 2016-2018“ nabídku Jan Hájek, ul. 5. května, 511 01 

Turnov, za jednotkovou cenu včetně DPH 2 359,50Kč (jednostranná nádoba) a 4 719,- 

(oboustranná nádoba) a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na 

osázení 14ks jednostranných a 56 ks oboustranných nádob v roce 2016 za celkovou cenu 297 

297,-Kč včetně DPH. 
 

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

 

V Turnově dne 4. února 2016 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

     starosta                místostarostka 
  

 


