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Zápis z 5. jednání rady města Turnov 

ze dne 16. 3. 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, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Omluveni: Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová       

Nepřítomni: Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Oprava komunikace do Mokřin 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku dostal za úkol připravit zadávací podmínky pro výběrové řízení stavby "Oprava 

komunikace do Mokřin". Komunikace je v prioritách zastupitelů na 6 místě. Dle zpracovaného rozpočtu 

jsou náklady vyčísleny na částku 2,1 mil. Kč vč. DPH. Rada města schválila výjimku ze směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek z důvodu velmi dobré nabídnuté ceny. Firma Zikuda vodohospodářské 

stavby,s.r.o. stavbu ocenila na částku 1.708.273,-Kč vč. DPH (dle kontroly jednotkových cen), firma 

Zikuda nabízí slevu ve výši 461.796,-Kč. Město Turnov bude tedy stát oprava komunikace 1.149.500,-Kč 

vč. DPH. Jednotkové ceny v nabídce odpovídají jednotkovým cenám na opravu komunikací v loňském 

roce (komunikace a parkoviště Pelešany a Maškova zahrada). 

 
 

usnesení RM č. 103/2016 

RM schvaluje  

výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek na stavbu "Oprava komunikace do Mokřin" 

a schvaluje přidělení zakázky firmě Zikuda vodohospodářské stavby, s.r.o., Nudvojovice 2103, 

Turnov za cenu 1.149.500,-Kč vč. DPH. 
 

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

2. Věcné břemeno ve prospěch VHS Turnov na pozemcích u domu čp. 81, Žižkova, 

Turnov 
 

Rozprava: 

      ZM na svém zasedání dne 28.1.2016, usnesením ZM č. 3/2016 schválilo prodej bytových jednotek v 

domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova se souvisejícími pozemky parc.č. 843/27, 843/28, 843/29, 846/2 a 

855/16 o celkové výměře 1196 m2, k.ú. Turnov zaměřených geometrickým plánem č. 4143-10/2016. V 
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převáděných pozemcích je umístěna splašková kanalizace. Vzhledem k tomu, že pozemky dotčené 

vedením kanalizačního potrubí se převádějí do vlastnictví soukromých osob, je pro jistotu a ochranu 

vhodné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene umístění stavby vedení kanalizace, právo provozování 

stavby s případnými stavebními úpravami, opravami a právo přístupu a vjezdu na pozemky v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem a to s vlastníkem tohoto zařízení, jímž je Vodohospodářské sdružení 

Turnov.  
 

usnesení RM č. 104/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení bezplatného věcného břemene - služebnosti v souladu s občanským 

zákoníkem na pozemcích parc.č. 843/1, 846 a 855/1, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov 

dotčené vedením kanalizačního potrubí ve prospěch Vodohospodářského sdružení Turnov. 
 

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

 

3. Prodej pozemků pod trafostanicemi v Turnově 
 

Rozprava: 

      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. má zájem o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod 

trafostanicemi na území města Turnova. Toto narovnání spočívá v odkupu pozemků pod trafostanicemi. 

RM se rozhodla doporučit prodej pozemků pouze pod novými trafostanicemi. U starších typů navrhuje 

vyčkat, až bude provedena rekonstrukce. V rámci rekonstrukce většinou dojde k zásadnímu zmenšení 

pozemků pod novými trafostanicemi. 
 

usnesení RM č. 105/2016 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje pozemků pod trafostanicemi a doporučuje ZM schválit prodej 

pozemků parc.č. 2548/38 (37 m2), a 1663/15 (20 m2), vše v k.ú. Turnov, zaměřených 

geometrickým plánem pod stavbami trafostanic do vlastnictví společnosti ČEZ Distrtibuce, a.s. 

za cenu ve výši 1500 Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení všech 

nákladů s prodejem spojených.      

RM ukládá odboru správy majetku uzavřít nájemní smlouvu na pozemky parc.č. 2600/217 (18 

m2), 2600/107 (75m2), 2600/125 (63m2), 2600/218 (86), 714/15 (75 m2), vše v k.ú. Turnov. 
 

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

 

4. Protipovodňová opatření - přemístění trafostanic ze záplavové zóny 5-ti leté vody 
 

Rozprava: 

      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. se na město obrátila s tím, že lokalizovala riziková místa napájející 

odběratele, které je v případě výjimečných situací nutné vypnout od přívodu elektrické energie. Jedná se o 

místa, kde se trafostanice nacházejí v záplavové zóně pětileté vody. Společnost ČEZ má vyčleněné 

finanční prostředky na úpravu těchto rizikových míst, aby provoz a obsluhu výjimečný stav neomezoval a 

zásobení odběratelů elektrickou energií bylo zabezpečeno po co možná nejdelší dobu. Tato místa a návrh 

úprav v trafostanicích nazývá ČEZ jako protipovodňová opatření. 
 

usnesení RM č. 106/2016 

RM bere na vědomí  

protipovodňová opatření spol. ČEZ Distribuce, a.s. a souhlasí s rámcovým umístěním 

trafostanice Turnov TS SM_0029 do pozemku parc.č. 1867/1, k.ú. Turnov a s umístěním 

kioskové trafostanice Turnov-Mašov TS SM_0655 na pozemek parc.č. 175, k.ú. Mašov u 

Turnova z důvodu vymístění stávajících trafostanic ze zátopového pásma 5-ti leté vody. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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5. Využití předkupního práva od Státního pozemkového úřadu na p.p.č. 126 k.ú. 

Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

      Pozemek parc.č. 126 orná půda o výměře 288124 m2, k.ú. Malý Rohozec byl Pozemkovým fondem 

ČR v r. 2005 převeden Smlouvou o převodu vlastnictví dle zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu 

zemědělských a lesních pozemků do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx. Dle uvedeného zákona má stát 

předkupní právo jako právo věcné. Nyní se současný vlastník pozemku p.č. 126 k.ú. Malý Rohozec 

rozhodl část uvedeného pozemku prodat.  

Město Turnov bylo Statním pozemkovým úřadem vyzváno k uplatnění předkupního práva na pozemky, 

které jsou v územním plánu určené pro biokoridor. Po diskuzi se RM shodla předkupní právo nevyužít. 

Důvodem je, že ochranu pozemku na biokoridor zajišťuje územní plán a v rámci změny č.1 bude vhodné 

posunout návrh biokoridoru do prostoru stávajícího remízku, který již tuto funkci v současné době 

zajišťuje. 
 

usnesení RM č. 107/2016 

RM bere na vědomí  

sdělení Státního pozemkového úřadu o možnosti využití předkupního práva státu. RM schvaluje 

písemné sdělení Města Turnov, že nepožaduje převod části pozemku parc.č. 126, k.ú. Malý 

Rohozec do vlastnictví Města Turnov. 
 

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

6. Dodávka rolby pro zimní stadion Turnov - vypsání veřejné zakázky 
 

Rozprava: 

      Město Turnov vypsalo veřejnou zakázku na Dodávku rolby pro zimní stadion Turnov pro svoji 

příspěvkovou organizaci Městská sportovní Turnov, s.r.o. Jedná se o dodávku rolby pro úpravu ledové 

plochy na pohon LPG nebo CNG (lze i variantu benzín/LPG). Zadavatel stanovil hodnotu zakázky 

2.800.000 Kč bez DPH jako maximální.  

Nabídky uchazečů budou hodnoceny na základě základního hodnotícího kritéria - ekonomické výhodnosti 

nabídky dle § 78 zákona odst. 1) písm. a) za pomoci dílčích hodnotících kritérií. 

Dílčí kritéria hodnocení: 

a) Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku 1 ks rolby pro úpravu ledové plochy dle podmínek Výzvy, 

Zadávací dokumentace – váha 60% 

b) Dodržení technických kritérií rolby, uvedených v příloze č. …. „Technické podmínky rolby“ - váha 

40% 
 

usnesení RM č. 108/2016 

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

schvaluje vypsání výběrového řízení a zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku 

„Dodávka rolby pro zimní stadion Turnov“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení. 
 

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

usnesení RM č. 109/2016 

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

jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci 

podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na 

akci „Dodávka rolby pro zimní stadion Turnov“ ve složení: Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, 

Pavel Mikeš, Mgr. Martin Féna, Jindřich Zeman Dis., náhradníci: Mgr. Otakar Špetlík, Ing. 

Tomáš Hocke, Ing. Tomáš Špinka, Ludmila Těhníková, Ing. Petr Soudský. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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7. Smlouva o zřízení věcného břemene "SM, Turnov, Kadeřavec-p.č.411/1, xxxxx-

kNN - Dodatek 
 

Rozprava: 

      Společnost GTT a.s. zpracovala pro ČEZ Distribuce a.s. projektovou dokumentaci na stavbu „SM, 

Turnov, Kadeřavec-p.č.411/1, xxxxxx-kNN“ v k.ú.Mašov u Turnova. Smlouva o uzavření smlouvy 

budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu už byla schválená RM dne 7.1.2015 

pod č. usnesení 13/2015. Jelikož se smlouva rozšířila o parcel.č. 1291 k.ú. Mašov u Turnova v majetku 

Města Turnova, znovu se RM předkládá ke schválení. Stavba řeší vybudování nového kabel.vedení a 

osazení nové skříně pro žadatele xxxxxxx u objektu čp.31. Touto stavbou budou dotčeny pozemky 

v majetku Města Turnov p.č. 1282/2 a 1291, k.ú. Mašov u Turnova.   
 

usnesení RM č. 110/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.o 

podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých 

zákonů (energetický zákon) na pozemek p.č. 1282/2 a 1291, k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví 

Města Turnov v celkové délce 5bm dotčeného stavbou  „SM, Turnov, Kadeřavec-p.č.411/1, 

xxxxx-kNN“ ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,-Kč/bm + 

DPH. 
 

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

8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemene a právu provést 

stavbu "Turnov, bytový dům Na Házce, vodovodní a kanalizační přípojka" 
 

Rozprava: 

      Bod přesunut na další jednání RM společně s aktuální podobou navrhovaného objektu.  
 

 

9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemene a právu provést 

stavbu "SM, Turnov, Sobotecká ul.parc.č.3552/2, p. xxxxxx-kNN pro nové OM" 
 

Rozprava: 

      V současné době zpracovává firma KOLLERT ELEKTRO, s.r.o. Liberec pro ČEZ Distribuci, a.s. 

projektovou dokumentaci na stavbu: „SM,Turnov, Sobotecká, p.č. 3552/2, xxxxxx-nové OM-kabelNN“. 

Projektovaná stavba se nachází v k.ú. Turnov, obec Mašov a řeší napojení nové OM na stávající 

distribuční síť k budoucí novostavbě RD. Výstavba nové přípojky bude provedena výkopem a konečná 

úprava povrchu bude uvedena do stavu před zahájením stavby, v travnatých plochách bude poslední 

vrstva ornice, která bude oseta semenem.  

 
 

usnesení RM č. 111/2016 

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. 3543/2 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 2 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Sobotecká, 

p.č. 3552/2, xxxxxx -nové OM-kabel NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 

úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemene a právu provést 

stavbu "Turnov, Daliměřice, náhrada vVN za kVN, SM 0414" 
 

Rozprava: 

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

„Turnov, náhrada vVN za kVN, SM 04014“. Stavba bude provedena výkopem v části Daliměřic v ulicích 

Hruborohozecká, částečně protne ul. Pekařovu, pak Za Sokolovnou , konče Brigádnickou ul.a  nachází se 

na parcelách č. 862/11 a 862/12, oba k.ú. Daliměřice a 2668/1, 2667/13, 2670/1, 2554/2, 2599/17, 2585/2, 

2600/1 a 3905/54, vše k.ú. Turnov v majetku Města Turnov. Stávající nadzemní kabelové vedení VN 

35kV z roku 1967 bude nahrazeno novým kabelovým vedením VN 35kV. Stávající kabelové vedení bude 

odpojeno a demontováno.  

 
 

usnesení RM č. 112/2016 

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 pozemky parcel.č. 862/11 a 862/12, oba 

k.ú.Daliměřice a 2668/1, 2667/13, 2670/1, 2554/2, 2599/17, 2585/2, 2600/1 a 3905/54, vše k.ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 412 bm dotčeného stavbou „Turnov, 

náhrada vVN za kVN, SM 04014“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve 

výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

11. Vykoupení pozemků parc.č. 2001/1 a 2001/2, k.ú. Turnov od podílových 

spoluvlastníků 
 

Rozprava: 

      Pozemky parc.č. 2001/1 ostatní plocha o výměře 24 m2 a parc.č. 2001/2 ostatní plocha o výměře 306 

m2, k.ú. Turnov jsou ve vlastnictví 17-ti podílových spoluvlastníků. Pozemek parc.č. 2001/2, k.ú. Turnov 

je z velké části součástí veřejné komunikace - příjezd do sídliště na Přepeřské podél firmy Univer.  

Postupně se na nás obracejí někteří z podílových spoluvlastníků těchto pozemků s tím, že by měli zájem 

svůj podíl převést do vlastnictví města. Na tento impuls jsme obeslali i ostatní spoluvlastníky, kteří nám 

taktéž potvrdili, že by byli ochotni svůj spoluvlastnický podíl převést do vlastnictví města. Máme ústní 

příslib i od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (1/15) a společnosti PRECIOSA, 

a.s. Jablonec nad Nisou (2/15). Dáváme ke zvážení radě města, zda-li se má OSM tohoto nejednoduchého 

úkolu ujmout. Vzhledem k tomu, že podíloví spoluvlastníci slíbili svoji vstřícnost a mají zájem se svého 

spoluvlastnického podílu na uvedených pozemcích zbavit, doporučujeme vykoupení pozemků parc.č. 

2001/1 a 2001/2, k.ú. Turnov za cenu 100 Kč/m2.  

 
 

usnesení RM č. 113/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o vlastnictví pozemků parc.č. 2001/1 a 2001/2, k.ú. Turnov a pověřuje OSM zahájit  

majetkoprávní převod spoluvlastnických podílů uvedených pozemků do vlastnictví Města 

Turnov za navržených podmínek, tj. vykoupení za 100 Kč/m2. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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12. Schválení výsledku výběrového řízení "Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození 

Panny Marie Turnov - I. etapa" 
 

Rozprava: 

      OSM dle usnesení rady města RM 74/2016 vypsal zakázku na Opravu hřbitovní zdi u kostela 

Narození Panny Marie Turnov - I. etapa. Oprava zdi bude spolufinancována z programu Ministerstva 

kultury regenerace městské památkové zóny (cca 40% nákladů). V první etapě bude realizována oprava 

hlavní vstupní brány, oprava zdi podél ulice Přemyslova a oprava spodní brány u kolumbária.  

 
 
 

usnesení RM č. 114/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo se společností REOPA s.r.o.  Radimovice na "Opravu hřbitovní zdi u 

kostela Narození Panny Marie Turnov - I. etapa" za nabídkovou cenu ve výši 1 206 416,-Kč vč. 

DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 

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

 

13. ZUŠ, výměna kotlů - schválení vybraného zhotovitele 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 12/2016) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové 

řízení na zhotovitele akce. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) ze 6 

nabídek jako nejvhodnější nabídku firmy SVĚTLO TURNOV s.r.o.  

 
 
 

usnesení RM č. 115/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy.  SVĚTLO 

TURNOV s.r.o. na realizaci stavby „ZUŠ – výměna kotlů“ za cenu 753 467,-Kč vč 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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14. ZŠ Alešova, stavební úpravy přízemí - schválení vybraného zhotovitele 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 10/2016) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové 

řízení na zhotovitele akce. Hodnotící komise vybrala po doplnění nabídky na základě jediného kritéria 

(nejnižší cena) ze 14 nabídek jako nejvhodnější nabídku firmy Instav s.r.o., Jablonec nad Nisou za 

nabídkovou cenu 2 717 039,-Kč s DPH. 

 

 

 
 
 

usnesení RM č. 116/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy.  Instav s.r.o., 

Pod Skalkou 7, Jablonec nad Nisou na realizaci stavby „ZŠ Alešova – stavební úpravy přízemí“ 

za cenu 2 717 039,-Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

 

15. ZŠ Žižkova, oprava střechy nad jídelnou - schválení vybraného zhotovitele 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 11/2016) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové 

řízení na zhotovitele akce. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) ze 13 
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nabídek jako nejvhodnější nabídku firmy W.H.A. system, spol. s r.o., Šumperk za nabídkovou cenu 

907 680,-Kč s DPH. 

 

 

 
 
 

usnesení RM č. 117/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy.  W.H.A. system 

spol. s r.o., Šumperk na realizaci stavby „ZŠ Žižkova – oprava střechy nad jídelnou“ za cenu 907 

680,-Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje 

starostu jejím podpisem. 
 

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

 

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu, 

Turnov, Daliměřice, vodovodní a kanalizační přípojka, xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      Bod odložen na další jednání RM, dohoda ohledně urbanistického řešení. 

 
 

 

17. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxxxxxxxx, plyn 
 

Rozprava: 

      Bod odložen na dubnové jednání RM. Lokalita není dopravně připravena na další stavební pozemek. 
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18. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxx, zpevněná plocha 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládal na minulém jednání rady města materiál týkající se uzavření 

smlouvy o právu provést stavbu, o kterou požádala xxxxxxxx. Jedná se o realizaci zpevněné plochy na 

pozemku parc.č.2599/1, k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnov. Stavebnímu úřadu k povolení 

stavby stačí vyjádření odboru správy majetku. Dle našeho názoru má ale větší váhu uzavření písemné 

smlouvy o právu provést stavbu, s podmínkou odstranění zmíněné zpevněné plochy do 2 měsíců od 

zaslané výzvy. Tuto podmínku dáme do smlouvy o právu provést stavbu a bude citována ve stavebním 

povolení na rozdíl od vyjádření. xxxxxxxxxx na svém pozemku parc.č. 2584/1, k.ú. Turnov vystavěla 

novou garáž a Město Turnov žádá o povolení zpevnění části pozemku parc.č. 2599/1, k.ú. Turnov. Nová 

zpevněná plocha o výměře 87m2 bude provedena od hranice pozemku žadatelky ke stávající přístupové 

cestě. Zpevnění bude provedeno z vegetačních tvárnic. Náklady na realizaci nové zpevněné plochy plně 

hradí žadatelka, xxxxxxxx. 

 
 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxx na zpevnění části pozemku parc.č. 

2599/1, k.ú. Turnov o výměře 87m2 vegetačními tvárnicemi. 
 

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

 

19. Umístění veřejné telekomunikační sítě - čp.1897 Granátová 
 

Rozprava: 

      CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požádala o uzavření Smlouvy o  umístění veřejné 

telekomunikační sítě na umístění optického kabelu v objektu čp.1897 Granátová a na střeše objektu.  

Jedná se o propojení optického kabelu CETIN k datovému vysílači T-mobile a.s. - kontejneru umístěnému 

na střeše domu čp.1897. Město Turnov má uzavřenou smlouvu o nájmu nemovitosti  na střeše domu 

čp.1897 Granátová o výměře 43 m2 na umístění telekomunikačního zařízení na dobu 10 let od 1.1.2016 

za cenu pronájmu 108 000,- Kč + DPH ročně.  

 
 

usnesení RM č. 118/2016 

RM schvaluje  

umístění veřejné telekomunikační sítě v a na objektu čp. 1897 Granátová, Turnov  pro CETIN - 

Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. za jednorázovou úhradu 108 000,-Kč + DPH na dobu 

do 31.12.2025. 
 

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

 

20. Směna pronajatých nebytových prostor v čp.2047 v Žižkově ulici 
 

Rozprava: 

      Bod posunut na další jednání RM, je třeba rovněž vyřešit čekárnu (konkrétní dispoziční řešení), 

parkování obecně zatížení prostředí penzionů externími pacienty. 
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21. Rozšíření pronájmu v místnosti č.304 v objektu čp.466 Skálova 
 

Rozprava: 

      V objektu čp. 466 ve Skálově ulici pronajímá Město Turnov ve 3. nadzemním podlaží místnost č. 304 

xxxxxxxxxxx na cvičení jógy. Jedná se o místnost o výměře 85,4 m2. Z důvodu velké plochy se místnost 

nehodí na klasický pronájem např. na kancelář, proto je využívaná na cvičení a je zde nájem stanoven za 

skutečně užívanou hodinu dle čtvrtletního přehledu. Sazba za hodinu je stanovena v částce 192,- Kč. 

xxxxxxxx využívá místnost společně s cvičitelem jógy xxxxxxxxxxxxxxx, který má v objektu pronajatou 

kancelář. xxxxxxxxxxx je cvičitelem jógy pro Duchovní školu Rezonance, z.s. Brno, která požádala o 

uzavření nájemního vztahu pro užívání místnosti č. 304 za stejných podmínek společně s xxxxxxxx. 

Důvodem žádosti je možnost zdokladovat vložené náklady na pronájem místnosti a uplatnit nájem jako 

daňový doklad společnosti. 

 
 

usnesení RM č. 119/2016 

RM schvaluje  

rozšíření pronájmu v místnosti č. 304 v čp. 466 ve Skálově ulici pro Duchovní školu Rezonance 

z.s. Brno za stávajících podmínek. 
 

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

 

22. Úhrada finančního odškodnění - úraz xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      Dne 27.1.2015 uklouzl xxxxxxxxxx v ul. 28. října na chodníku a zlomil si nohu. Škodní událost jsme 

nahlásili pojišťovně, předali veškeré doklady od poškozeného i vyjádření města. Pojišťovna škodu 

zamítla, s tím, že poškozený měl předpokládat stav komunikace a my neneseme odpovědnost. Žádali jsme 

opětovné prošetření, přidali jsme pojišťovně svědeckou výpověď a zprávy z Českého 

hydrometeorologického ústavu. Pojišťovna provedla revizi spisu, ale opakovaně uvedla, že se nejedná o 

neočekávanou změnu stavu komunikace a nedošlo k naplnění definici závada ve schůdnosti. Dne 

22.2.2016 jsme od Mgr. Petra Nováka, advokáta zastupujícího xxxxxxxxxxxxx obdrželi výzvu k úhradě 

finančního odškodnění za úraz na chodníku. Zde vyčíslil škodu poškozeného na celkovou částku 

456.509,20 Kč. Kontaktovali jsme advokátní kancelář Kašpar - Vrba s žádostí o vyjádření k této situaci a 

případné zastupování při soudním sporu. Konkrétním záměrem by mělo být uzavření závazné dohody s 

pojišťovnou o případném plnění podle výsledku soudního sporu a výzva poškozenému, aby odůvodnil a 

doložil jím uplatněné nároky na náhradu škody. 

 
 

usnesení RM č. 120/2016 

RM neschvaluje  

uznat ani proplatit požadovaný nárok poškozeného xxxxxxxxxxxxxx, zastoupeného Mgr. Petrem 

Novákem, advokátem o náhradě škody za úraz na chodníku. 
 

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

 

23. Chodník Sobotecká, Mašovská, smlouva o dílo 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má záměr podat do dotačního programu IROP v roce 2017 žádost na výstavbu 

chodníku v Mašovské ulici a 3 části v ulici Sobotecké. Pro vydání stavebního povolení musíme mít 

zpracovanou projektovou dokumentaci. Na základě toho bylo vypsáno 3x výběrové řízení. První výzvu 

jsme zrušily z důvodu rozšíření materiálu dle podmínek dotačního titulu, na druhou výzvu nebyla podána 

žádná nabídka na třetí výzvu byla podána jedna nabídka. Výzvou bylo obesláno 8 uchazečů. Nabídku 
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podala firma Profes projekt, s.r.o., Turnov za nabídkovou cenu 421.080,-Kč s DPH. Dle směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek by tuto smlouvu Rada města nemusela schvalovat, ale vzhledem k tomu, že 

byla podána pouze jedna nabídka a její hodnota je v horní hranici finančního limitu (90.000,- Kč - 

400.000,-Kč bez DPH), předkládá odbor správy majetku radě města tuto smlouvu ke schválení. 

 
 

usnesení RM č. 121/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo s firmou Profes projekt, s.r.o. Turnov na projektovou přípravu stavby 

"Chodník Turnov - Mašovská ulice, Sobotecká ulice, etapa IV., Sobotecká ulice část a) a b)" za 

nabídkovou cenu 421.080,-Kč vč. DPH. 
 

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

 

24. Lávka Šetřilovsko, ev.č.004, Turnov - vyhodnocení VŘ 
 

Rozprava: 

      Vzhledem k současnému havarijnímu stavu Lávky na  Šetřilovsku, ev.č.004 byla vypracována 

projektová dokumentace na novou lávku v původním místě. Na základě usnesení RM č.7/2016 bylo 

vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Bylo obesláno 5 firem a zadávací dokumentace byla 

zveřejněna na internetu. 

 
 
 

usnesení RM č. 122/2016 

RM schvaluje  

výsledek výběrového řízení na realizaci Lávky Šetřilovsko, ev.č. 004, Turnov za nabídkovou 

cenu 1.186.843,75 Kč s DPH od firmy Jirop trade s.r.o. se sídlem Blažim 11, 330 38 Blažim a 

pověřuje starostu města Turnova uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo. 
 

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

 

25. ZŠ Skálova - možnosti financování oprav 
 

Rozprava: 

      Na základní škole ve Skálově ulici jsou dřevěná okna, která jsou ve špatném technickém stavu 

(netěsní, některá nejdou otevírat). Proto byla v roce 2013 zpracována projektová dokumentace na výměnu 

oken. Nová okna budou velikostně i vzhledově stejná (dřevěná špaletová, jednoduše zasklená). Pouze 

v zadní části školy budou EURO okna zasklená dvojsklem. Výměna oken bude včetně výměny vnitřních 

dřevěných parapetů, venkovní parapety budou nově oplechovány TiZn plechem. Celkový náklad je 8,29 

mil. Kč a stavebním úřadem byl vydán Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Budova 

školy je kulturní památkou, což zatím komplikovalo splnění parametrů pro získání dotací. V současné 

době je trojí možnost financování výměny oken. 

První možností je požádat si o dotaci na zateplení z operačního programu Životní prostředí (výzva č.19), 

která umožňuje žádat i na památkově chráněné objekty. Požadovaná úspora energií na vytápění je u těchto 

objektů snížena na 10% (u normálních objektů je 20%) a požadavek na řízené větrání. 
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Druhou možností je financovat tuto výměnu oken z programu Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v rámci Ministerstva kultury. Ostatní obce ORP by 5 let 

nedostaly žádnou podporu. 

Třetí možností je financovat vše z městského rozpočtu. 

 

Finanční porovnání: 

Výměna oken 8,8 mil.Kč vč. DPH - rozpočtovaná cena z projektu 

Oprava zadní fasády 3,5 mil.Kč vč. DPH - tepelně izolační omítka 

Zateplení půdy 1,0 mil.Kč vč. DPH 

Vzduchotechnika 3,5 mil.Kč vč DPH 

Ostatní náklady 1,5 mil.Kč vč. DPH 

Celkem: 18,3 mil.Kč vč. DPH 

Oprava čelních a bočních fasád – zatím není řešeno 

Oprava jídelny a krčku (výměna oken, zateplení) – zatím není řešeno 

Možné získání dotace (max. 40%) 5,5 mil.Kč 

 

Komentář starosty: 

Navrhuji akci řešit z prostředků města. Udělat výběrové řízení na výměnu oken na celé škole a akci 

rozdělit na 3 etapy a každý rok vyměnit třetinu oken. Tím bychom rozdělili finanční krytí na 3 roky 

(2017-2019) a rovněž výměna oken v rámci školních prázdnin by byla rozumně realizovatelná. Jako 

zvláštní etapu navrhuji v posledním roce 2019 provést opravu zadní fasády. Zateplení půdy bych nechal 

na další roky a vzduchotechniku nerealizoval. Vzduchotechnika znamená další provozní náklady, nemáme 

ji vyprojektovanou, vedením VZT poškodíme historický objekt. V této chvíli je prioritou objektu 

rekonstrukce toalet. I ty budou znamenat vysoké investiční náklady, proto je možné, že i v rámci výměny 

oken sklouzneme k etapizaci v letech 2018-2020. 

 
 

usnesení RM č. 123/2016 

RM bere na vědomí  

materiál o možnosti financování ZŠ Skálova (výměna oken, oprava fasády). 

RM schvaluje další postup v přípravě akce ZŠ Skálova (výměna oken, oprava fasády) směřující k 

etapizaci akce a finančnímu krytí z rozpočtu města. 
 

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

 

26. Rámcová smlouva "Průběžná péče o herní prvky" 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má uzavřenu smlouvu s Technickými službami Turnov s.r.o. na opravu a péči o veřejně 

přístupné dětské herní prvky. V rámci této smlouvy jsou udržovány i herní prvky v mateřských školách 

Mašov, Kosmonautů, Bezručova a J. Palacha, které byly pořízeny Libereckým krajem v rámci dotace z 

norských fondů. U těchto herních prvků má město za povinnost zajistit jejich údržbu po dobu udržitelnosti 

projektu tj. do roku 2028. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost končí 15.4.2016. 

Navrhujeme, aby byla uzavřena nová smlouva na dobu neurčitou s Technickými službami Turnov s.r.o., s 

výpovědní dobou. Jedná se o rámcovou smlouvu s maximálním plněním dle schváleného rozpočtu. Práce 

budou účtovány dle skutečnosti. 
 

usnesení RM č. 124/2016 

RM schvaluje  

uzavření rámcové smlouvy na Průběžnou péči o herní prvky s Technickými službami Turnov 

s.r.o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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27. Mzdové limity městského úřadu a městské policie a limit na občerstvení a dary 
 

Rozprava: 

      Mzdový limit pro rok 2016 je stanoven ve výši 34674 tis. Kč.  

Tato částka zahrnuje mzdový limit: 

Městský úřad    30798 tis. Kč 

Městský úřad radary   2073 tis. Kč 

Městský úřad SPOD   2635 tis. Kč 

Městský úřad výkon soc.práce      776 tis. Kč 

Tyto mzdy jsou vždy za prosinec předcházejícího roku a leden až listopad běžného roku, jelikož Město 

Turnov účtuje až na základě vyplacených mezd. 

 

Limit na občerstvení na rok 2016 je navržen ve výši 120 tis. Kč a je rozdělen takto: 

25 tis. Kč - starosta Ing. Tomáš Hocke 

17,5 tis. Kč - místostarostka I. Mgr. Petra Houšková 

17,5 tis. Kč - místostarostka II. Mgr. Jana Svobodová 

10 tis. Kč - tajemník Ing. Šmiraus Miroslav 

50 tis. Kč - rada města, zastupitelstvo města a sekretariát 

 

Limit na dary na rok 2016 je navržen ve výši 35 tis. Kč. 

 

 

Městská policie Turnov 

Limit zaměstnanců na rok 2016 ve výši 18. 

Mzdový limit pro rok 2016 je stanoven ve výši 6090 tis. Kč. Tyto mzdy jsou vždy za prosinec 

předcházejícího roku a leden až listopad běžného roku, jelikož Město Turnov účtuje až na základě 

vyplacených mezd. 

 
 

usnesení RM č. 125/2016 

RM schvaluje  

mzdové limity pro rok 2016 městského úřadu a městské policie takto: 

Městský úřad ve výši 36282 tis. Kč a Městská policie ve výši 6090 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 126/2016 

RM schvaluje  

pro město Turnov na rok 2016 limit na občerstvení ve výši 120 tis. Kč a dary ve výši 35 tis. Kč. 
 

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

 

28. OŠKS - rozpočty PO, účetní závěrky, rozbory hospodaření 
 

Rozprava: 

      Město Turnov je zřizovatelem 19 příspěvkových organizací. Na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., 

schvaluje zřizovatel rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn 

příspěvkových organizací, které zřizuje. Předkládáme Vám žádosti ředitelů škol a školského zařízení a 

jednatelů dalších příspěvkových organizací o převedení hospodářského výsledku za rok 2015.  
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usnesení RM č. 127/2016 

RM schvaluje  

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvkových organizací zřizovaných Městem 

Turnov dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 128/2016 

RM schvaluje  

účetní závěrku za rok 2015 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

 Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
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Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

usnesení RM č. 129/2016 

RM bere na vědomí  

rozbory hospodaření příspěvkových organizací s provozním příspěvkem v roce 2015. 
 

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

usnesení RM č. 130/2016 

RM schvaluje  

rozpočty na rok 2016 níže uvedených příspěvkových organizací: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 131/2016 

RM schvaluje  

finanční plány na rok 2016 níže uvedených obchodních společností: 

Technické služby Turnov, s.r.o. 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 
 

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

 

29. Darovací smlouvy - příspěvek Dítě v tísni 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněn příspěvek na projekt Dítě v tísni ve výši 25.000,- Kč. 

Tato částka byla rozdělena v předchozím roce mezi jednotlivé základní školy, a to na základě informací o 

potřebnosti těchto finančních prostředků pro jejich žáky. Prostředky byly použity k zaplacení obědů 

v rámci školního stravování pro sociálně slabší žáky, kteří díky tomuto příspěvku Města Turnov mohli 

docházet na obědy s ostatními spolužáky. V letošním roce byli opět osloveni ředitelé základních škol 

v Turnově, aby uvedli, kolik mají žáků ze sociálně slabších rodin, kteří docházejí na obědy nepravidelně 

či nedocházejí na obědy vůbec, a u nichž by mohly být zaplaceny obědy alespoň částečně touto formou. 

Přidělená částka bude užita výhradně k úhradě vyúčtování za obědy u uvedených dětí a bude základními 

školami vykázána odděleně. 

 
 

usnesení RM č. 132/2016 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy na projekt Dítě v tísni se Základní školou Turnov, 28. října 18, 

příspěvková organizace na celkovou částku 8.000,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 133/2016 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy na projekt Dítě v tísni se Základní školou Turnov, Skálova 600, 

příspěvková organizace na celkovou částku 7.000,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 134/2016 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy na projekt Dítě v tísni se Základní školou Turnov, Žižkova 518, 

příspěvková organizace na celkovou částku 5.000,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 135/2016 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy na projekt Dítě v tísni se Základní školou Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace na celkovou částku 5.000,- Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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30. Dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a 

mimoškolní aktivity částka 150.000 Kč. Komise VADM (volný čas dětí a mládeže)  na svém jednání dne 

17.2.2016 posoudila žádosti o poskytnutí  dotace. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 21 

žádostí. Z tohoto počtu komise VADM navrhuje vyhovět 15 žádostem, zbylým 6 žádostem navrhuje 

nevyhovět, jelikož žádosti svým obsahem nesplňují podmínky dle Pravidel pro poskytování dotací na 

volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. Materiál bude projednáván na 

zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 136/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací s navrhovanou úpravou dle jednání RM v 

oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže a mimoškolních aktivit z rozpočtu města pro rok 

2016 a zároveň Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Turnova schválit vzor návrhu 

smlouvy. Při podpisu smluv bude nutné předložit zapsání spolku do rejstříku spolků, jinak nelze 

dotaci vyplatit. 
 

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

 

31. Dotace na sport ze sportovního fondu 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna do sportovního fondu částka 100.000 Kč. Zůstatek 

z předchozích let činí 8.500 Kč. K rozdělení celkem pro rok 2016 – 108.500 Kč. V rámci první výzvy se 

rozděluje částka 80.000 Kč. Správní rada sportovního fondu na svém zasedání dne 2.3.2016 posoudila 

doručené žádosti – celkem 15 žádostí. Z tohoto počtu navrhuje správní rada sportovního fondu vyhovět 13 

žádostem, 2 žádostem navrhuje nevyhovět. Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 137/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací ze sportovního fondu v rámci I. kola výzvy 

pro rok 2016 dle předloženého návrhu a zároveň Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 

Turnov schválit vzor návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Při podpisu smluv 

bude nutné předložit zapsání spolku do rejstříku spolků, jinak nelze dotaci vyplatit. 
 

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

 

32. Zóna 30 km/h ve vilové čtvrti pod Hrušticí a na Mariánském náměstí 
 

Rozprava: 

      Dopravní komise schválila na svém zasedání 24.2.2016 doporučení zřídit zónu s omezením rychlosti 

30 km/h ve vilové čtvrti pod Hrušticí. Mimo toto omezení by zůstaly významné sběrné komunikace 

Károvsko, 5. května, Husova, Žižkova, Alej Legií a Zborovská. Celkem se v našem případě jedná o 40 

dopravních značek vymezujících tuto zónu. Cena značky v běžném formátu je cca 2800Kč/ks + montáž. 

Dopravní komise schválila na svém zasedání 24.2.2016 doporučení rozšířit zónu s omezením rychlosti na 

30 km/h na Mariánské náměstí. Při rekonstrukci Mariánského náměstí došlo ke zrušení přechodu pro 

chodce. Starší občané požadují navrácení přechodu pro chodce, protože mají sníženou pohybovou 

schopnost vozovku rychle přejít. Vzhledem k tomu, že umístění přechodu je v tomto místě neadekvátní, 
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lze doporučit rozšíření zóny s omezenou rychlostí 30 km/h na Mariánské náměstí. Za tímto účelem je 

třeba instalovat dvě dopravní značky začátek a konec zóny na Havlíčkovo náměstí. Součástí této zóny 

bude poté i ulice Přemyslova. 
 

 
 

usnesení RM č. 138/2016 

RM schvaluje  

zřízení zóny s dopravním omezením rychlosti 30 km/h ve vilové čtvrti pod Hrušticí a na 

Mariánském náměstí. 
 

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

 

33. Omezení průjezdu tranzitní dopravy nad 12 tun centrem města 
 

Rozprava: 

      Bod přesunut na dubnové jednání RM. Projednání s dopravci, větší účast RM. 
 

 
 

 

34. TP a CR - návrh na vyřazení majetku 
 

Rozprava: 

      Majetek uvedený v přílohách je již nefunkční či mechanicky poškozený a není možné ho již opravit.  

Zboží je poškozené, prošlé, nebo je již neprodejné z důvodu neaktuálnosti. Neprodejné zboží bude použito 

na propagaci v rámci propagačních akcí (veletrhy). 

 
 

usnesení RM č. 139/2016 

RM schvaluje  

následné vyřazení majetku Turnovských památek a cestovního ruchu, p.o.: 

i. č. 55 - dubový stůl 

i. č. 150 - budka na parkovišti 

i. č. 177 - stůl a 4 židle 

i. č. 180 - tiskárna HPDJ-5550 

i. č. 48 - 2x lanko 

i. č. 49 - 2x přírodní šťávy 

i. č. 965 - 91x pohled velký 2008 

i. č. 966 - 70x  pohled střední 2008 

i. č. 1025 - 7x leporele Ropek 

i. č. 1069 - 56x pohled střední 2009 

i. č. 1078 - 2x DVD 

i. č. 98014475 - fotoaparát Nikon D70 

i. č. 98014393 - pokladní zásuvka RS 232 

i. č. 98014485 - bezdrátový telefon Siemens 

i. č. 98015709 - venkovní poutač s plastovou základnou 

i. č. 10098 - střípek klasický 

i. č. 10136 - průvodce Český ráj 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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35. TP a CR - vstupné na Hradě Valdštejně na rok 2016 
 

Rozprava: 

      Vstupné na tento objekt je dlouhodobě pod hranicí běžného vstupného v tomto regionu. I po 

navýšení vstupného se hrad bude řadit k nejnižšímu vstupnému v regionu. V současné době dochází 

k restaurování a rozšiřování mobiliáře. Dochází ke zvýšení nákladů na provoz objektu. 

 

 
 
 

usnesení RM č. 140/2016 

RM schvaluje  

navržené vstupné na památkový objekt hrad Valdštejn od 16. března 2016. 
 

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

 

36. Městská sportovní Turnov - ceník koupaliště, prodej mobilního kluziště 
 

Rozprava: 

      Návrh ceníku na letní koupaliště. Tvorba cen vychází z obdobných zařízení v okolí. Pro ukázku je zde 

uvedeno pouze koupaliště Jičín. Ceny jsou nastaveny obdobně jako na zimním stadionu – nijak se 

nepodbízíme, ale zároveň nejdeme v první sezóně na vyšší cenovou hladinu a cílem je přilákat co největší 

počet návštěvníků. RM navrhla snížit vstupné v části rodinné vstupně na 90+90+30+30 a 

90+90+30+30+30. 
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Dále předkládáme materiál na prodej mobilního kluziště. Pořizovací cena kluziště byla před 10 lety 5 140 

213 Kč. Znalecký posudek na cenu kluziště z 10. 12. 2014 je v ceně obvyklé 2 118 100 Kč. Vzhledem ke 

stáří zařízení a novým technologiím, se reálná cena kluziště bude pohybovat hluboko pod touto cenou 

obvyklou. Minimální nabídková cena byla stanovena na 850 tis.Kč bez DPH. 

 
 

usnesení RM č. 141/2016 

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

schvaluje předložený návrh ceníku s navrženými úpravami letního koupaliště Maškova zahrada 

pro sezonu 2016. 
 

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

usnesení RM č. 142/2016 

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

schvaluje podmínky prodeje mobilního kluziště za nejnižší nabídkovou cenu 850 000 Kč bez 

DPH. 
 

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

 

37. Žádost Okresního sdružení hasičů o příspěvek Města Turnova 
 

Rozprava: 

      Jedná se o podporu města na činnost sdružení s dětmi a mládeží semilského okresu. V rámci města 

Turnova se ve větším počtu zúčastňují soutěží mládeže družstva dětí z Mašova, Pelešan a Daliměřic. 

Příspěvek obcí je počítán na člena, konkrétně 10,- Kč/člena. V Turnově je evidováno 500 členů, tj. 

příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Okresnímu sdružení hasičů ČMS Semily přispívá takto dalších 27 obcí, 

např. Bozkov, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rovensko pod Troskami, Semily, Vysoké nad Jizerou… 

 

 
 

usnesení RM č. 143/2016 

RM schvaluje  

poskytnutí daru Okresnímu sdružení hasičů ČMS Semily, IČ: 62012746, ve výši 5.000,- Kč na 

zajištění práce s dětmi a mládeží. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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38. Žádost T. J. Sokol Turnov o navrácení daně z nemovitosti za rok 2015 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám materiál týkající se žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Turnov o navrácení daně 

z nemovitosti za rok 2015. Jedná se o částku 42.000,- Kč. T. J. Sokol Turnov platí daň z nemovitosti 

pravidelně jako jeden z mála sportovních subjektů a daň se Sokolu v minulých letech vracela z prostředků 

sportovní komise. TJ Sokol Turnov na tuto skutečnost upozorňoval a požadoval zařadit otázku do nových 

pravidel pro rozdělování dotací pro sport schvalovaných v rámci Dotačního statutu Města Turnova 

v listopadu 2015. V pravidlech jsme tuto skutečnost reflektovali a obecně došlo navýšení dotace T.J. 

Sokol Turnov na provoz, protože patří do čtyřech největších sportovních subjektů. 

 
 

RM doporučuje  

ZM v rámci schvalování rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2016 schválit navrácení zaplacené 

daně z nemovitosti T. J. Sokolu Turnov, IČ: 13582518, ve výši 42.000,- Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/0/2] – nebylo přijato 
  

 

39. Individuální žádost o dotaci Memoriál L. Daňka 2016 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám žádost o individuální dotaci AC Turnov na pořádání 17. ročníku mezinárodního 

atletického mítinku Memoriálu Ludvíka Daňka, který se bude konat v Turnově v úterý 24. 5. 2016. Ve 

schváleném rozpočtu pro rok 2016 je pro tuto akci alokováno 400.000,- Kč. Materiál bude projednáván na 

ZM. 

 
 

usnesení RM č. 144/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit přidělení individuální dotace pro AC SYNER Turnov, IČ: 005 27 271, na pořádání 

17. ročníku Memoriálu Ludvíka Daňka. 
 

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

 

40. Městská knihovna Antonína Marka - nový ceník služeb a knihovní řád 
 

Rozprava: 

      Žádáme Vás tímto o schválení nového ceníku služeb Městské knihovny Antonína Marka Turnov. 

Navrhujeme v něm mírné navýšení roční registrace, několik dalších poplatků však bylo zrušeno a počítá 

se s nimi přímo v registračním poplatku (objednávkový systém, rezervační systém, SMS upomínky a 

vytváření průkazek za poplatek). Dále bychom rádi předložili ke schválení nový knihovní řád, který je 

upraven dle současných právních předpisů.  
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usnesení RM č. 145/2016 

RM schvaluje  

nový ceník služeb MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV, který bude platný 

od 1.dubna 2016. 
 

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

usnesení RM č. 146/2016 

RM schvaluje  

nový knihovní řád MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV, který bude 

platný od 1. dubna 2016. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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41. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2016. Příjmy se zvyšují o 

částku ve výši 2.316.000 Kč, v této částce je zejména navýšení v transferech – získané dotace ve výši 

2,087 mil. Kč (především 850 tis. Kč od úřadu práce na mzdové náklady veřejně prospěšných prací a 965 

tis. Kč od Ministerstva kultury na regeneraci památkové zóny – na zeď hřbitov). Celkové výdaje se 

navyšují o 16.005.000 Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 5.474.000 Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 10.531.000 Kč. Běžné výdaje obsahují především čerpání přijatých dotací 2 mil. Kč a nové 

akce ve výši 3 mil. Kč a navýšení rezervy o částku 772 tis. Kč. V kapitálových výdajích se navyšuje 

kapitola odboru školství, kultury a sportu pro MST s.r.o. a kapitola odboru správy majetku. Financování 

se navyšuje o částku ve výši 13.689.000 Kč, zapojení počátečního stavu na běžných účtech. Návrh 

rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

usnesení RM č. 147/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozpočtové opatření č.1 na rok 2016 dle návrhu. 
 

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

 

42. MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov – úpravy venkovní a vnitřní kanalizace 
 

Rozprava: 

      U této mateřské školky již několik let přetrvávají problémy s kanalizací. Při provedených 

průzkumech bylo zjištěno, že kanalizační přípojka nemá žádný spád a je mírně propadlá. To se projevuje 

tím, že po větších deštích (např. bouřce) v hlavním kanalizačním řádu stoupne voda, která se přes 

kanalizační přípojku dostane do sklepních prostor školky. Tyto prostory pak zapáchají, voda se musí 

vyčerpat ven a prostory vyčistit. To se opakuje i několikrát do roka. Dále dochází i k zanášení kanalizační 

přípojky, která se musí pravidelně čistit. V současné době je zpracováno projekční řešení úpravy venkovní 

kanalizace. Toto řešení spočívá v podchycení veškeré kanalizace v objektu a její zaústění do šachty, 

z které budou splašky přečerpávány do stávající šachty na veřejné stoce. Na kanalizaci z kuchyně se ještě 

dopracovává umístění lapolu tuku. Rozpočtované náklady této akce jsou 1,1 mil Kč včetně DPH. 

 
 

usnesení RM č. 148/2016 

RM schvaluje  

záměr realizace akce „MŠ a ZŠ Sluníčko – úpravy venkovní a vnitřní kanalizace“ a zároveň 

schvaluje použití částky do výše částky potvrzené výběrovým řízením z kapitálových výdajů pro 

městské organizace na finanční krytí této akce. 
 

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

V Turnově dne 23. března 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Jana Svobodová 

      starosta               místostarostka 


