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Zápis z 6. jednání rady města Turnov 

ze dne 31. 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, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: -- 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Mostek přes Vazovecký potok - vyhodnocení VŘ 
 

Rozprava: 

      V souladu s usnesením RM č. 8/2016 ze dne 13.1.2016 byla dne 25.2.2016 vypsána veřejná zakázka 

na dodavatele stavby „Mostek přes Vazovecký potok v Dolánkách, ev.č.018“. Termín pro podání nabídek 

byl stanoven na 15.3.2016 do 12 hodin na podatelnu Městského úřadu v Turnově, kde ve stanoveném 

termínu bylo podány 4 nabídky. 

 

 
 
 

usnesení RM č. 149/2016 

RM schvaluje  

jako vítěznou nabídku na realizaci stavby „Mostek přes Vazovecký potok v Dolánkách, 

ev.č.018“ společnost EKIA spol.sr.o., U Nádraží 995/5, 415 01 Teplice za nabídkovou cenu 

955.176,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu "Turnov, Vrchhůra, vodovodní, kanalizační s plynovodní 

přípojka, xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemku města Turnova připravují realizaci nové vodovodní, 

kanalizační a plynovodní přípojky pro novostavbu RD na Vrchhůře na pozemku parcel.č. 3185/50 v k.ú. 

Turnov. Stavebník zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 1659/1 v k.ú. Turnov, 

který je dle výpisu z KN veden na LV 10001 v majetku města Turnov. Věcné břemeno spočívá 

v oprávnění provozování stavby vodovodního, kanalizačního a plynárenského zařízení včetně jeho 

příslušenství. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický plán. 

 
 

usnesení RM č. 150/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č. 1659/1 v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 13 bm dotčených stavbou vodovodní přípojky, cca 

8 bm kanalizační přípojky a cca 5 bm plynovodní přípojky k novostavbě RD parcel.č. 3185/50 

k.ú Turnov, stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 

10.400,- Kč + DPH. Cena za běžný metr pro tento případ je 400,-Kč+DPH. 
 

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

 

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

právu provést stavbu "Turnov, Bytový dům na Házce, vodovodní a kanalizační 

přípojka" 
 

Rozprava: 

      Investor TopDesign Stavby, s.r.o. se sídlem Vlastibořice 64, připravují realizaci nové vodovodní a 

kanalizační přípojky pro Bytový dům Na Házce na pozemcích Města Turnov. Investor zajišťuje na své 

náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného 

pozemku. Touto stavbou budou dotčeny parcely č.112, 113, 114 a 149/1 v k.ú Turnov, který je dle výpisu 

z KN veden na LV 10001 v majetku města Turnov. Stavba obou kanalizačních přípojek povede přes 

nynější parkoviště a napojí se do stávajícího kanalizačního řádu v ulici Na Házce. Vodovodní přípojka 

bude napojena z vodovodního řádu vedoucí Tázlerovou ulicí. Před konečnou úpravou povrchu 

komunikace budou výkopy přípojek vody, dešťové a splaškové kanalizace sloučeny tak, aby nová 

konečná úprava povrchu dotčené komunikace byla provedena jako jeden celek. Nové dláždění bude 

provedeno v daném materiálu, vzoru a členění stávající komunikace a parkoviště. 

 
 

usnesení RM č. 151/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění 
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pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č. 112, 113, 114 a 149/1  k.ú. 

Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 59 bm dotčených stavbou vodovodní a 

kanalizační přípojky k Bytovému domu Na Házce parcel.č. 115 a 116 k.ú Turnov. Investor 

TopDesign Stavby, s.r.o. se sídlem Vlastibořice 64, Sychrov zaplatí jednorázovou úhradu za 

zřízení věcného břemene 29.500,- Kč + DPH. 
 

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

 

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

právu provést stavbu "Turnov, Vrchhůra, kanalizační přípojka, xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Materiál byl po diskuzi stažen. OSM bude jednat s vlastníky dalších nemovitostí se záměrem získat 

pozemky pro trasování komunikace v ulici Luční s ohledem na komplexní řešení inženýrských sítí. 

 
 

 

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

právu provést stavbu "Turnov, Konělupy, plynovodní přípojka, xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      RWE GasNet, s.r.o. si objednal u firmy Profes Projekt.s.r.o. zpracování projektové dokumentace na 

stavbu „Přeložka NTL.přípojky plynu pro rodinný dům čp.109, Turnov Konělupy, parcel.č. 574 

k.ú.Turnov. Investorem stavby je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V rámci stavby bude zrušena stará plynová 

přípojka. Bude odpojena z řadu a zaslepena. Pro výše uvedenou stavbu RWE GasNet, s.r.o. žádá Město 

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

provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parcel.č. 579 k.ú. Turnov 

v celkové délce 2 bm. Stavba bude provedena výkopem a po dokončení stavby budou veškeré výkopy 

řádně zasypány a hutněny, tak aby nedošlo k následnému poklesu komunikace.  Chodník bude zpětně 

zadlážděn a komunikace zaasfaltována. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. Přesný rozsah věcného břemene bude zaměřeno 

geodetickým plánem. 

 
 

usnesení RM č. 152/2016 

RM schvaluje  

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

provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 

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

změně některých zákonů (energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v 

platném znění na pozemek parcel.č. 579 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové 

délce cca 2 bm dotčených stavbou „Přeložka NTL.přípojky plynu pro rodinný dům čp.109, 

Turnov Konělupy“ ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 800,- Kč/bm + 

DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu "SMTurnov,Daliměřice, p.č.731/20-kabel NN" 
 

Rozprava: 

      Společnost KOLLERT ELEKTRO s.r.o. je zplnomocněným zástupcem ČEZ Distribuce, a.s. jako 

investor uvedené stavby „ SM, Turnov, Daliměřice, parc.č. 731/20, kabel NN“. V rámci stavby bude 

vybudována nová přípojka elektro pro pozemek parc.č. 731/20, k.ú. Daliměřice. Projektovaná stavba se 

nachází v k.ú. Daliměřice a řeší umístění zemního kabelového vedení NN a dvou pilířů s rozpojovací a 

přípojkovou skříní. Parcel.č. 731/6 ( 46m kabel NN, pilíř SR622), parcel.č. 731/20 ( 4m kabel NN, pilíř 

SS200). Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 731/6 k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov 

v délce cca 46 běžných metrů dle přiložené situace. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby 

určí geometrický plán. 

 
 

usnesení RM č. 153/2016 

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. 731/6 k.ú. Daliměřice ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 46 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, 

Daliměřice, parc.č. 731/20, kabel NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 

ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

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

právu provést stavbu "SM Turnov, Jaspisová, xxxxxxxxxx, kabel NN" 
 

Rozprava: 

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

„SM,Turnov, Jaspisová-p.č.3170, xxxxxxxx-kNN“. Projektovaná stavba bude provedena formou 

zasmyčkování kabelového vedení nn kabelem AYKY 3x240+120 a pilíře SS102 na hranici p.p.č.3170 a 

3179/1 k.ú. Turnov. Zasmyčkování bude provedeno na stávajícím kabelovém vedení AYKY3x240+120 v 

p.p.č 3179/1, které bude přerušeno a pomocí dvou spojek SSU Raychem 240, bude naspojkováno na nové 

kabelové vedení. Zasmyčkování bude provedeno na p.p.č. 3170 a bude ukončeno v kabelovém pilíři 

SS102  

 
 

usnesení RM č. 154/2016 

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.3179/1 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 5 bm dotčeného stavbou „SM,Turnov, Jaspisová-

p.č.3170, xxxxxxxxx-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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8. Prodej pozemků u domu čp. 1970 ul. Bedřicha Smetany, Turnov 
 

Rozprava: 

      xxxxxxxxxxxx mají ve společném jmění manželů pozemek parc.č. 2265/40 - zahrada a pozemek 

parc.č. 2265/141 - zast.pl., na kterém stojí stavba: Turnov, čp. 1970, bydlení, vše v k.ú. Turnov. V 

současnosti uvažují o prodeji těchto nemovitostí. Obrátili se na nás se žádostí o odkoupení pozemku 

parc.č. 2265/142 a zaplocené části pozemku parc.č. 2265/39, k.ú. Turnov. xxxxxxxxxxxxx mají zájem dát 

své nemovitosti ještě před prodejem do pořádku. Část pozemku parc.č. 2265/39, k.ú. Turnov je užíván na 

základě nájemní smlouvy od r. 1997. Jedná se o pozemek bezprostředně sousedící s jejich nemovitostmi. 

Když v r. 2000 byla v uvedené lokalitě dokončena výstavba komunikace - ulice Bedřicha Smetany, došlo 

ze strany xxxxxxxxxxx k vybudování dnešního stávajícího oplocení pronajaté části pozemku parc.č. 

2265/39, k.ú. Turnov. Na tuto zaplocenou část pozemku parc.č. 2265/39 orná půda o výměře 167 m2, k.ú. 

Turnov mají k dispozici geometrický plán. Prodej pozemků parc.č. 2265/142 a části parc.č. 2265/39, k.ú. 

Turnov nikterak nenaruší zájem města, přiléhající komunikace má dostatečnou šíři (7 m). Navrhujeme 

kupní cenu 1.200 Kč/m2 (tab.orient. cen: 4 BI /B). 

Do jednání ZM je třeba objasnit legálnost postaveného oplocení a dalších staveb a s odborem dopravy a 

rozvoje města prověřit šířku uličního prostoru, případně směnu tak, aby byl zajištěn průběžný chodník. 

 
 

usnesení RM č. 155/2016 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 2265/142 zastavěná plocha o výměře 5 m2 a části 

pozemku parc.č. 2265/39 orná půda o výměře 167 m2, k.ú. Turnov za cenu ve výši 1.200 Kč/m2, 

která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a následně doporučuje ZM schválit prodej 

uvedených pozemků do vlastnictví majitelům domu čp. 1970 Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 156/2016 

RM ukládá  

stavebnímu úřadu prošetřit stavbu plotu a pergoly. 
 

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

 

9. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - dodatečné stavební práce 
 

Rozprava: 

      V rámci realizace stavby "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" probíhají plánované 

práce. Z důvodu počasí, dodržení technologické kázně a důvodu rozšíření prací především zpřístupnění 

kanalizačních šachet u in-line dráhy bylo dohodnuto prodloužení termínu pro dokončení prací z 1.5.2016 

na 4.5.2016 a termín na odstranění všech vad a nedodělků byl stanoven na 31.5.2015 (jsou to pouze vady 

a nedodělky, které nebrání užívání a stavba může být bez nich převzata ke dni 4.5.2016). Přes snahy 

minimalizovat vícepráce se v období od 11/2015 k dnešnímu dni bylo nezbytné řešit jednotlivé problémy 

se stavbou, které mají v několika případech za následek vícepráce. Zároveň je důsledně kontrolován výkaz 

výměr a jsou odečítány méněpráce. Pro smluvní zajištění víceprací a méněprací bylo vypsáno jednací 

řízení bez uveřejnění, které řeší všechny doposud známé vícepráce. 

Smlouva o dílo byla uzavřena na celkovou částku 175 136 374,- Kč bez DPH 

dodatek č. 2 ze dne 26.6.2015 navýšení na celkem 176 650 464,-Kč bez DPH 

dodatek č. 3 ze dne 3.12.2015 navýšení na celkem 177 747 437,-Kč bez DPH 

dodatek č. 4 přepokládá navýšení o 1 307 247,-Kč bez DPH na celkem 179 054 684,-Kč bez DPH 
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usnesení RM č. 157/2016 

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

schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na stavbu "Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov" a pověřuje jednatele společnosti podpisem dodatku č. 4 smlouvy o 

dílo č. 14120. Cena díla bude navýšena  o  1 307 247,-Kč bez DPH na celkem 179 054 684,-Kč 

bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

10. Změna člena komise pro občanské záležitosti 
 

Rozprava: 

      Z důvodu personální změny na pozici tiskové mluvčí vám předkládám návrh na změnu člena komise 

pro občanské záležitosti.  
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usnesení RM č. 158/2016 

RM odvolává  

Ing. Kláru Preislerovou z komise pro občanské záležitosti a jmenuje Ing. Annu Šupíkovou, s 

účinností od 1. 4. 2016. 
 

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

 

11. Městská sportovní Turnov, s.r.o.-automatická závlaha na koupališti 
 

Rozprava: 

      Předkládáme materiál týkající se vybudování závlahy v areálu Maškova zahrada. 

V Maškově zahradě disponujeme rozsáhlým a výjimečným rekreačním prostorem, máme přiměřený 

koupací bazén.  

 

Budoucí situaci v údržbě trávníků a především jeho závlahu vnímám jako velmi zásadní otázku. Jsem si 

vědom, že závlaha byla z projektu vyjmuta s ohledem na výši investice. Možné členění investice: 

1. etapa – příprava, již realizováno 

2. etapa - 558 000 Kč bez DPH 

3. etapa - 229 000 Kč bez DPH 

4. etapa - 338 000 Kč bez DPH  

Ceny budou prověřeny výběrovým řízením. 

Celková výměra plochy trávníku činí cca 21000m2, pro porovnání plocha fotbalového hřiště je cca 

7000m2.   

 
 

usnesení RM č. 159/2016 

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

schvaluje vybudování zavlažovacího systému v areálu Maškova zahrada, zároveň schvaluje 

realizaci v max. výši 1 100 000 Kč bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

12. Dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny 

města Turnov 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny Turnov částka 100.000 Kč. V rámci vypsané výzvy byly doručeny celkem 3 

žádosti. Komise pro MPZ Turnov (městskou památkovou zónu) na svém jednání dne 14.3.2016 posoudila 

žádosti o poskytnutí dotace a navrhla rozdělení celkové alokované částky následovně: 
  
Doručené žádosti: 

 Žadatel Název projektu 
(aktivity) 

Celkové 
náklady (v Kč) 

Požadovaná 
dotace (v 
Kč) 

Návrh komise 
(v Kč) 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Výměna okenních a 
dveřních výplní na 
domě č.p. 12 Markova 
ul., 511 01 Turnov 

181.762 80.000 50.000 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Výměna 4ks oken na 
domě č.p. 156, 
Trávnice, 511 01 

120.000 
 

60.000 40.000 
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Turnov 

3. Ráj zahrádkářů Turnov, 
s.r.o., 
se sídlem Sobotecká 248, 
511 01 Turnov 
 

Oprava dřevěných vrat 
u domu č.p. 2219 
Trávnice, 511 01 
Turnov 

26.000 15.000 10.000 

 
 

 
 

usnesení RM č. 160/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se na 

území městské památkové zóny města Turnov z rozpočtu města pro rok 2016 dle předloženého 

návrhu a zároveň Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města. 
 

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

 

13. Program regenerace městské památkové zóny - podíly na dotaci Ministerstva 

kultury 
 

Rozprava: 

      Město Turnov se přihlásilo do tohoto programu v roce 1995 a deklarovalo plnění Zásad tohoto 

státního programu. Povinnou přílohou pro přijetí do programu bylo zpracování vlastního Programu 

regenerace MPZ. Tento dokument byl v Turnově vypracován v roce 1995. V letech 2004, 2009 a 2014 

došlo k aktualizaci tohoto materiálu. Vnitřní fungování výše uvedeného dotačního titulu a alokace 

finančních prostředků z něj určených probíhá na základě Zásad Ministerstva kultury České republiky pro 

užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón (dále jen Program). Příspěvky poskytované v Programu mohou být použity 

jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. Při výpočtu 

roční kvóty se posuzuje koeficient aktivity, koeficient daňové výtěžnosti a celkový součet finančních 

požadavků. Pro letošní rok přiznalo MK ČR Turnovu 965.000 Kč. 
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usnesení RM č. 161/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

14. Centrum pro rodinu Náruč, z.s.-nouzové tlačítko 
 

Rozprava: 

      Vzhledem k časovým možnostem rady byl bod přesunut na další jednání. 

 
 

 

15. Sociální oblast - Změna Kritérií pro umístění žadatelů do bytů v domech 

zvláštního určení a Domova důchodců Pohoda 
 

Rozprava: 

      Navrhujeme Vám ke schválení změnu Kritérií pro přijetí do bytů v domech zvláštního určení a do 

Domova důchodců Pohoda. Změna se týká bodu 5 – navrhujeme vypustit, vzhledem k tomu, že se v praxi 

velice těžko uplatňuje a nemá oporu v našem právním systému a mohl by vést v konečné fázi až 

k soudnímu sporu. U Domova důchodců se jedná o bod 6 – Tento případ v praxi nikdy za celou dobu 

platnosti kritérií nikdy nenastal. Změnou kritérií se zabývala na svém jednání komise Zdravotně 

sociálních služeb Turnov dne 15.3.2016 a komise sociální a bytová dne 21.3.2016. Obě komise 

doporučují radě města schválit tuto změnu kritérií. 

 
 

usnesení RM č. 162/2016 

RM schvaluje  

změnu Kritérií pro umístění žadatelů do bytů v domech zvláštního určení a Domova důchodců 

Pohoda dle předloženého návrhu a to s účinností od 1.1.2016. 
 

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

 

16. Doplnění Pravidel pro přidělování bytů města Turnov 
 

Rozprava: 

      Vzhledem k časovým možnostem rady byl bod přesunut na další jednání. 

 
 

17. Kámen a šperk - Turnovské léto 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám materiál týkající se letní nabídky pro občany a turisty v Turnově.  

V minulých letech existovaly v Turnově v letních měsících tři nabídky: 

- Letní prázdninová nabídka 

- Kámen a Šperk v Českém ráji 

- Turnovské kulturní léto 

Všichni pořadatelé těchto akcí se sešli na koordinační schůzce dne 23. 3. 2016, kde se řešily termíny akcí 

a pak společná propagace, aby nabídka letní nabídka nebyla matoucí jak pro občany, tak pro turisty. 

Výsledkem setkání je nový název letní nabídky pro občany a turisty v srdci Českého ráje, jak Turnov 

právem nazýváme – Turnovské léto 2016. 
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usnesení RM č. 163/2016 

RM schvaluje  

formát akce Turnovské léto 2016 a jeho prezentaci jako komplexního přehledu akcí v letních 

měsících v Turnově, zároveň schvaluje transformaci akce Kámen a Šperk na akci Turnovské léto 

2016 a s tím spojenou změnu názvu ve schváleném rozpočtu města Turnova pro rok 2016. 
 

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

 

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

Turnov, Hruštice, vodovodní a kanalizační přípojka, xxxxxxxxxxxxxx, smlouva o 

příspěvku na vybudování sítí 
 

Rozprava: 

      Pan xxxxxxxxxx připravuje realizaci nové přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky pro 

novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 1005/5, k.ú. Turnov. Stavebník na své náklady zajišťuje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Výše 

uvedenou stavbou kanalizační a vodovodní přípojky bude dotčen pozemek parc.č. 1005/6, k.ú. Turnov, 

který je dle výpisu z KN veden na LV 10001 v majetku města Turnov. Věcné břemeno spočívá v 

oprávnění provozování stavby přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky, včetně jejich 

příslušenství. Pozemek parc. č. 10005/5, k.ú. Turnov, pro který pan xxxxxxxxxxx žádá uzavření výše 

uvedené smlouvy o věcném břemeni a právu provést stavbu se nachází v bytové zóně Hruštice – 

Károvsko. S panem xxxxxxxxxxxx bylo zároveň projednáno poskytnutí příspěvku na zasíťování jeho 

soukromého pozemku ve výši 300 tis. Kč., tak jak přispívají soukromí vlastníci. Uzavření této smlouvy 

pan xxxxxx odsouhlasil. 

 
 

usnesení RM č. 164/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a podle zákona č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parc.č. 1005/6, k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnov v celkové délce cca 5bm vodovodní přípojky a 6bm přípojky splaškové 

kanalizace k novostavbě rodinného domu na prc.č. 1005/5, k.ú. Turnov, stavebník pan 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 4.400,-Kč + DPH. Cena za 

běžný metr VB je 400,-Kč + DPH. 
 

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

usnesení RM č. 165/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 

300.000,-Kč na zasíťování pozemku parc.č. 1005/5, k.ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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19. Jmenování nového člena komise pro životní prostředí 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost pana předsedy komise pro životní prostředí pana Ing. Tomáše Tomsy o 

jmenování nové členky komise paní Ing. Moniky Šilarové. 

 
 

usnesení RM č. 166/2016 

RM jmenuje  

členkou komise pro životní prostředí Rady města Turnova paní Ing. Moniku Šilarovou. 
 

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

 

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

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá v objektu čp.2047 v Žižkově ulici v Turnově nebytové prostory. Jedná se o 

pronájem v přízemí objektu pro ordinaci paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a pro rehabilitaci Polikliniky Železný 

Brod spol. s r.o. xxxxxxxxxxxx užívá prostory o výměře 58,16 m2, které se skládají z ordinace lékaře, 

místnosti sestry lékaře, čekárny a WC pro pacienty. Poliklinika užívá prostory o výměře 34,71 m2, které 

se skládají ze dvou rehabilitačních místností a WC pro pacienty. 

- Od 1.1.2016 je nájemcem Poliklinika Železný Brod s.r.o., nájemné bylo navýšeno na částku 800,- Kč 

/m2/rok ve srovnatelné výši jako u ostatních pronájmů pro zdravotnická zařízení. 

- xxxxxxxxxxxxxxx v současné době má stanoveno nájemné v částce 312,- Kč/m2/rok, využívá prostory 

3x týdně po dobu cca 4 hodin pro ambulanci praktické lékaře pro pacienty penzionů i ostatní.  

Ing. Petr Soudský, ředitel Polikliniky Železný Brod s.r.o. požádal po dohodě s paní xxxxxxxxxxxxxx o 

souhlas se směnou výše uvedených prostor. Poliklinika má zájem o rozšíření služeb např. o laser, parafin, 

diadynamik, případně o vodoléčbu v podobě vířivky a o rozšíření služeb rehabilitace o další pracovní 

místa.  

 
 

usnesení RM č. 167/2016 

RM schvaluje  

provedení směny pronajatých prostor v čp. 2047 v Žižkově ulici mezi Poliklinikou Železný Brod 

s.r.o. a xxxxxxxxxxxxxx za cenu nájemného 800,- Kč/m2/rok a to za podmínky vybudování 

plnohodnotné zateplené čekárny nájemcem a zachování zdravotnické péče praktickým lékařem 

pro dospělé v plném rozsahu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

V Turnově dne 6. dubna 2016 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

          starosta               místostarostka 


