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Zápis z 7. jednání rady města Turnov 

ze dne 13. 4. 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. Výroční zpráva Kulturního centra Turnov s. r. o. za rok 2015 
 

Rozprava: 

      V diskuzi bylo kladně hodnoceno vedení společnosti v roce 2015. Větší část diskuze se proběhla 

okolo bodu gastroprovozu v roce 2016. Jednatel KCT přednesl členům VH nástin plánovaných změn v 

oblasti gastroprovozu KCT. Vyzdvihl zejména posun otevírací doby a implementaci systému bonusů, 

které budou propojovat kulturní nabídku KCT s nabídkou kavárny KUS. Zásadním způsobem bude 

posílena reklama, předběžně je domluvena spolupráce s dalšími organizacemi města v oblasti propagace 

(MST a areál Maškova zahrada, TIC a hrad Valdštejn). S nabídkou gastroslužeb KCT více zacílí na místní 

firmy, dále bude nabízet rodinné a dětské oslavy a ve spolupráci s Pohřební službou Křelina, s.r.o. též 

možnost karů.  Rok 2015 nenaplnil ekonomické ukazatele marketingového plánu. Po necelém roce 

provozu je ztráta tohoto střediska cca 400 tis. Kč. Z pohledu zajištění veřejné služby se však podařilo 

dostát všem povinnostem z toho vyplývajícím, tzn. byl zajištěn kvalitní gastroservis všech akcí KCT 

včetně např. 12 plesů, důležitých městských akcí (oslavy výročí založení republiky) i všech dalších 

tradičních akcí, takže veřejnost nepocítila žádnou újmu, naopak - kvalita poskytovaných služeb 

vykazovala setrvale vysokou úroveň. Zároveň díky převzetí gastroprovozu bylo možné uskutečnit navíc 

téměř 30 akcí od koncertů přes festivaly až po úplně nový pořad „O literatuře“, který vhodně doplnil 

nabídku kulturních pořadů KCT. 

 
 

usnesení RM č. 168/2016 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje Výroční zprávu společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2015. Valná 

hromada zároveň schvaluje závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Kulturní 

centrum Turnov, s.r.o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 169/2016 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí Záznam z prověrky účetnictví společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 

2015. 
 

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

usnesení RM č. 170/2016 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 4 137 

740,97 Kč). 
 

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

usnesení RM č. 171/2016 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015. 
 

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

usnesení RM č. 172/2016 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí navrhované změny v oblasti gastroprovozu KCT pro rok 2016 se záměrem 

dosažení zlepšení hospodářského výsledku střediska gastro než v roce 2015. RM žádá o 

předložení průběžné zprávy v září 2016. 
 

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

 

2. Výroční zpráva Technických služeb Turnov s. r. o. za rok 2015 
 

Rozprava: 

      Diskuze se věnovala především problematice kompostárny.  V diskuzi bylo kladně hodnoceno vedení 

společnosti v roce 2015. 

 
 

usnesení RM č. 173/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. 

za rok 2015. 
 

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

usnesení RM č. 174/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje rozdělení zisku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2015 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 175/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2015. 
 

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

usnesení RM č. 176/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2015. 
 

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

usnesení RM č. 177/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup kolového nakladače. 
 

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

usnesení RM č. 178/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje vyhlášení výběrových řízení na nákup velkoobjemového kontejneru s hydraulickou 

rukou. 
 

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

usnesení RM č. 179/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup elektromateriálu na údržbu veřejného osvětlení. 
 

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

usnesení RM č. 180/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

jmenuje komisi pro hodnocení veřejných zakázek ve složení: p Fukárek, p. Jiránek, p. Hořák, 

Mgr. Svobodová, pí. Těhníková. Náhradníci Bc. Báča,p. Ciler, ing. Hocke, p. Zikuda, p. Vele. 
 

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

 

3. Výroční zpráva Městské sportovní Turnov s. r. o. za rok 2015 
 

Rozprava: 

      V diskuzi bylo kladně hodnoceno vedení společnosti v roce 2015. Větší část diskuze se proběhla 

okolo projektu Maškovy zahrady, ale i dalších sportovišť ve správě MST. 
 
 

usnesení RM č. 181/2016 

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

schvaluje účetní závěrku a zprávu o vztazích společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za 

rok 2015 a rozhoduje o vypořádání zisku za rok 2015 jeho zúčtováním na účet neuhrazené ztráty 

minulých let. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 182/2016 

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

bere na vědomí Záznam z prověrky účetnictví společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za 

rok 2015. 
 

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

 

4. Schválení nájemníka v domě čp. 2144 Máchova Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov v roce 2005 dokončilo ve spolupráci s Bytovým družstvem Dubina II Na Dědince, 

Praha 8 sdruženými prostředky výstavbu 30 bj. v domě čp. 2144 - 2146 Máchova Turnov. Město Turnov 

je spoluvlastníkem těchto domů podílem 51% a při změně nájemníka v bytě je povinno z důvodu 

spoluvlastnictví projednat a schválit změnu nájemníka v bytě. 

 
 

usnesení RM č. 183/2016 

RM schvaluje  

pronájem bytu č. A4 Máchova 2144 Turnov pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

5. I/10 Turnov, Kobylka - stabilizace svahu (výkup a směna pozemků) 
 

Rozprava: 

      Projektová kancelář VANER, s.r.o. zajišťuje pro ŘSD ČR vydání územního rozhodnutí na celou 

stavbu I/10 Turnov Kobylka (stabilizace svahu).  

 

Investice ŘDS ČR zahrnuje stabilizaci koruny komunikace s rozšířením krajnice na normovou šířku 

včetně nouzového zálivu pro účely zastavení vozidla pro dům čp. 26 Vazovec (xxxxxxxxxxx). Případná 

investice Města Turnov nebo xxxxxxxxxxxxxxx zahrnuje zřízení přístupu k rodinnému domu ve formě 

pěšího chodníčku od nouzového zálivu. 

 

Ve stejné lokalitě realizuje Vodohospodářské sdružení Turnov výměnu vodovodního řadu. S tím souvisí 

úprava cesty pro pěší podél pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z Vazoveckého 

údolí na Kobylku. Součástí opravy této cesty je zároveň oprava venkovního schodiště u silnice I/10 a dále 

úprava a doplnění odvodnění do Vazoveckého potoka. Nová část odvodnění bude vedena přes pozemky 

parc.č. 424/10, 424/20, k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V rámci stavby 

by bylo vhodné udělat několik směn pozemků, tak aby vystihovaly stávající stav. 

 
 

usnesení RM č. 184/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o plánované přípravě opravy u komunikace I/10 Turnov Kobylka ze strany ŘSD ČR a 

s tím související realizací přístupové cesty k domu čp. 26 Vazovec (xxxxxxxxxxx).  

RM doporučuje ZM schválit majetkoprávní vypořádání pozemků parc.č. 420/3, 420/9,, k.ú. 

Bukovina u Turnova  a parc.č. 435/1 k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxx 

a pozemku parc.č. 435/2 k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví Města Turnov. Výměry pozemků 

budou upřesněny geometrickým plánem. 

RM doporučuje ZM schválit směnu se zřízením věcného břemene pro vedení odvodnění k 

propustku na částech pozemků parc.č. 424/10, 467/3 a 424/11, k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 



5  Zápis Rady Města Turnov 13. 4. 2016 

manželů xxxxxxxxxxxxx a směnu pozemků  parc.č. 424/21 a 467/2, k.ú. Malý Rohozec ve 

vlastnictví Města Turnov. Části pozemků a vymezení věcného břemen bude upřesněno 

geometrickým plánem po dokončení úpravy cesty z Vazoveckého údolí na Kobylku. 
 

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

 

6. WC terminál, prodloužení smlouvy 
 

Rozprava: 

      Město Turnov mělo do března 2016 uzavřenou smlouvu s panem Janem Jandíkem, Turnov ohledně 

zajištění bezplatného přístupu k sociálnímu zařízení pro cestující veřejné dopravy v restauraci Albion. Za 

tyto služby město Turnov panu Jandíkovi platilo částku 29.166,66Kč/měsíc, 350 tis./rok. 

V únoru 2016 byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v budově Českých drah, které má sloužit i 

pro cestující z autobusového teminálu. Dle vyjádření zástupce Českých drah se do výběrového řízení na 

provozovatele nového sociálního zařízení nikdo nepřihlásil, tudíž není sociální zařízení otevřené. 
 
 

usnesení RM č. 185/2016 

RM schvaluje  

prodloužení smlouvy s panem Janem Jandíkem, IČO 45525757 zajišťující právo bezplatného 

přístupu k sociálnímu zázemí umístěného v domě č.p. 2124 (restaurace Albion) pro cestující 

veřejné dopravy - autobusového terminálu v Turnově do 31.5.2016 s úhradou 2/12 původně 

dohodnuté ceny, tj. 2x29.166,66,-Kč/měsíc. 
 

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

usnesení RM č. 186/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit provozní dotaci na provozování toalet na hlavním nádraží ČD v Turnově ve výši 250 

tis. Kč ročně, s otevírací dobou 7:00 - 20:00, sedm dní v týdnu, s poplatkem 5 Kč za použití WC. 
 

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

 

7. SFS intec, s.r.o., nová komunikace, smlouva o právu provést stavbu 
 

Rozprava: 

      Oproti lednovému materiálu projektanti předložili doplňující žádost týkající se umístění nové dešťové 

kanalizace v pozemcích města Turnov. Na základě vyjádření Lesů ČR byla upravena trasa nové dešťové 

kanalizace a nově je uložení dešťové kanalizace navrženo do pozemků parc.č. 695/123, 691/1, 691/2 a 

991/2, vše k.ú. Daliměřice. Pro stavební řízení je třeba uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na 

realizaci nové obslužné komunikace a dešťové kanalizace. V diskuzi se radní přiklonili k názoru, že 

výkup komunikace by měl být za obdobných podmínek jako u Kamaxu + cena za pozemek. Zároveň 

upozornili, že je nutné komunikaci dobudovat v rámci města až ke spojovací komunikaci Rohozec-

Ohrazenice a získat tak další vjezdovou komunikaci do zóny (náklady cca 2,5 mil.Kč). 
 
 

usnesení RM č. 187/2016 

RM bere na vědomí  

návrh SFS intec, s.r.o., Turnov ohledně návrhu vypořádání výstavby budoucí komunikace na 

pozemcích parc.č. 695/123 a 695/121, oba k.ú. Daliměřice a ukládá vedení města před jednáním 

v ZM projednat se SFS intec, s.r.o. výši navrhované kupní ceny za m2 s podmínkami s 

předchozím postupem. 
 

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

usnesení RM č. 188/2016 
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RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu se SFS intec, s.r.o., Turnov na výstavbu obslužné 

komunikace v délce cca 325m na pozemcích parc.č. 695/121, 695/123, oba k.ú. Daliměřice a 

dešťové kanalizace v délce cca 415m na pozemcích parc.č. 695/123, 691/2, 991/2 a 691/1, vše 

k.ú. Daliměřice pro novou výrobní halu č.3 na Vesecku na pozemku parc.č. 695/13, k.ú. 

Daliměřice. 
 

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

8. Protipovodňové opatření - přemístění trafostanice ze záplavové zóny 5-ti leté 

vody 
 

Rozprava: 

      Na březnovém jednání RM bylo odsouhlaseno v rámci protipovodňových opatření společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. mimo jiné umístění kioskové trafostanice Turnov-Mašov TS SM_0655 na pozemek parc.č. 

175, k.ú. Mašov u Turnova z důvodu vymístění stávající stožárové trafostanice ze zátopového pásma 5-ti 

leté vody.  V tomto případě rozhodnutí RM o umístění kioskové místo stožárové trafostanice se nesetkalo 

s pochopením. ČEZ ve svém vyjádření konstatuje, že v případě použití kioskové TS si pro případ 5-ti leté 

vody nepomohou, resp. pomyslná hladina vody u stávajícího zatopeného rozvaděče pod úrovní okolní 

komunikace je prakticky pouze o pár centimetrů níž než u nově uvažované, radou města navržené 

kioskové trafostanice. Pokud se nová trafostanice vybuduje jako sloupová, tak se výška spodní hrany 

předmětného rozvaděče zvedne o cca 80-100 cm. Zvednutí rozvaděče u trafostanic o tuto výšku bylo 

hlavním smyslem protipovodňového opatření. 
 
 

usnesení RM č. 189/2016 

RM mění  

částečně usnesení RM č. 106/2016. RM souhlasí s umístěním sloupové trafostanice Turnov-

Mašov TS SM_0655 na pozemek parc.č. 175,k.ú. Mašov u Turnova v rámci protipovodňového 

opatření ČEZ Distribuce a.s. - přemístění trafostanic ze záplavové zóny 5-ti leté vody. 
 

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

 

9. Pronájmy nebytových prostor v čp. 466 Skálova 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má volné nebytové prostory k pronájmu  v objektu čp.466 ve Skálově ulici v Turnově.  

Nájemné je zde stanoveno na 300,- Kč/m2/rok + DPH, částka 250,- Kč/m2/rok na energie a služby 

spojené s nájmem a 350,- Kč /m2/rok za zálohy na topení. Od 1.7.2016 bude částka za energie a služby 

spojené s nájmem a záloha na topení upravena dle skutečnosti roku 2015. 
 
 

usnesení RM č. 190/2016 

RM schvaluje  

pronájem nebytových prostor  v objektu čp.466 ve Skálově ulici takto:  

místnost č. 201 ve 2. nadzemním podlaží  o výměře 14 m2  pro  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

místnost č. 406 ve 4. nadzemním podlaží  o výměře 21,4 m2 pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

místnost č. 413 ve 4. nadzemním podlaží  o výměře 22,7 m2 pro xxxxxxxxxxxxx - sdružení 

KROMAtherm, Turnov.             

Nájemné je zde stanoveno na 300,- Kč/m2/rok + DPH, částka 250,- Kč/m2/rok na energie a 

služby spojené s nájmem a 350,- Kč /m2/rok za zálohy na topení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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10. Pronájmy parkovacích stání ve Vejrichově ulici 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá části pozemku p.č. 141/2 v k.ú. Turnov s vjezdem z Vejrichovy ulice na 

parkovací stání. Jedná se o 8 parkovacích stání za cenu pronájmu 300,- Kč /měsíc + DPH. V současné 

době OSM připravuje úpravu a rozšíření počtu parkovacích stání o další tři stání  na části pozemku 

p.č.130/1 z důvodu velkého zájmu o pronájem. K 31.3 2016 byla ukončena výpůjčka na jedno parkovací 

stání pro pana xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, vlastníky sousedního domu čp.281 Hluboká. V rámci 

plánovaných úprav požádal xxxxxxxxxxxxx, který má pronajaté parkovací stání č. 7 pro společnost 

Raiffeisen stavební spořitelnu a.s., o přesunutí do části pozemkup.č.130/1  na nově připravovaná stání z 

důvodu případného průjezdu přes toto parkovací stání k sousednímu pozemku p.č.144 ve vlastnictví  pana  

xxxxxxxxxxxxx. 

 
 

usnesení RM č. 191/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o pronájmu pozemku na parkovací stání ve Vejrichově ulici za cenu pronájmu 

300,- Kč/měsíc + DPH pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a pro společnost REDUCCIA  s.r.o. 
 

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

 

11. Prodloužení smlouvy o výpůjčce pro Déčko Liberec z.s. 
 

Rozprava: 

      Občanská poradna v Turnově Déčko Liberec z.s. má ve výpůjčce místnost č.100 v I. nadzemním 

podlaží v čp.466 ve Skálově ulici o výměře 13 m2 do 13.5.2016. Jedná se o provozování občanské 

poradny pro občany v nouzi pro občany Turnova a okolních obcí. Vzhledem ke kontinuálnímu 

pokračování poskytování registrované sociální služby požádala Bc. Ludmila Žánová, místopředsedkyně 

výboru spolku o prodloužení smlouvy o výpůjčce o jeden rok za stejných podmínek, tj. o upuštění od 

placení úhrad energií a služeb spojených s užíváním prostor. 

 
 

usnesení RM č. 192/2016 

RM schvaluje  

prodloužení výpůjčky  místnosti č.100 v 1. nadzemním podlaží v objektu čp.466 Skálova, Turnov 

o výměře 13 m2 pro Déčko Liberec z.s. do 13.5.2017 za stávajících podmínek. 
 

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

 

12. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxxxxxxx, Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

      Kanalizace  a elektřina jsou ukončeny na pozemku  xxxxxxxxxxx, parc.č. 145/3, k.ú. Malý Rohozec. 

xxxxxxxxxxxxxx požádala minulý měsíc Město Turnov o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na 

pozemku parc.č. 454/1, k.ú. Malý Rohozec. Jedná se o prodloužení stávajícího STL plynovodu v délce 

26,1m a zřízení jedné přípojky STL plynovodu v délce 5,7m pro pozemek parc.č. 145/3, k.ú. Malý 

Rohozec. Prodloužení plynovodu a zřízení přípojky plynu pro pozemek parc.č. 145/3, k.ú. Turnov, 

provede xxxxxxxxxxxx na vlastní náklady, následně s Městem Turnov uzavře darovací smlouvu a 

plynárenské zařízení předá do majetku města Turnov a město Turnov následně uzavře s RWE nájemní 

smlouvu na provozování plynárenského zařízení.  
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usnesení RM č. 193/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodloužení STL 

plynovodu, zřízení jedné STL přípojky pro pozemek parc.č. 145/3, k.ú. Malý Rohozec. Výše 

uvedenou stavbou bude dotčen pozemek ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 454/1, k.ú. Maý 

Rohozec. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

 

13. Pronájem části pozemku p.č.1311/13, k.ú. Turnov (ul.Kinského) 
 

Rozprava: 

      V loňském roce  RM projednávala prodej pozemku p.č.1311/13 v k.ú. Turnov, jehož část byla v 

předchozích letech pronajímána na zahrádku. Na jednání RM dne 7.10.2015 bylo rozhodnutí o prodeji 

odloženo. V současné době  OSM obdržel žádost o pronájem části  pozemku p.č.1311/13  na možnost  

užívání pozemku  od xxxxxxxxxxxxxx za společenství vlastníků domu xxxxxxxxxxxxxxxx. Mají zájem 

část tohoto pozemku navazujícího na pozemek společenství o výměře cca 240 m2. O pozemek se budou 

starat a budou jej využívat jako odpočinkovou zónu pro občany domu. O pronájem další části o výměře 

cca 150 m2 má zájem xxxxxxxxxxxxxxxxx z domu xxxxxxxxxxxxxxxx.  Pozemek bude využívat jako 

zahradu k pěstování a k hospodářské činnosti. OSM doporučuje do doby rozhodnutí o  prodeji části 

pozemku p.č.1311/13 v k.ú. Turnov  požadované  části pozemku pronajmout žadatelům k využití na 

zahrádky za obvyklou cenu pronájmu 2,- Kč/m2/rok.  

 
 

usnesení RM č. 194/2016 

RM schvaluje  

vyhlášení pronájmu části pozemku p.č.1311/13 v k.ú. Turnov o výměře cca 240 m2 na zahrádku 

pro Společenství domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a o výměře cca 150 m2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

 

14. Směna a prodej pozemků na Havlíčkově náměstí u domu čp. 778 Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov se stane vlastníkem pozemků parc.č. 1427/1, 1427/2, 1427/3 a 1427/4, k.ú. Turnov  po 

naplnění kupní smlouvy s podílovými spoluvlastníky. Odkoupení uvedených pozemků bylo schváleno 

zastupitelstvem města dne 25.2.2016, usnesením ZM č. 52/2016. Na uvedené pozemky parc.č. 1427/1, 

1427/2, 1427/3 a 1427/4, k.ú. Turnov máme již k dispozici studii na parkoviště.  V souvislosti s 

plánovaným parkovištěm bylo nutné vstoupit v jednání s vlastníky pozemků parc.č. 1465/1 (dům čp. 778 

Turnov) a parc.č. 1465/2, k.ú. Turnov. Přes tyto pozemky je studií navržený vjezd na parkovací plochu. 

Proto je třeba celý pozemek parc.č. 1465/2 o výměře 5 m2 a část pozemku parc.č. 1465/1 o výměře 12 m2 

také získat do vlastnictví města. V této souvislosti bylo taktéž řešeno parkování u domu čp. 778 Turnov. 

Novým plánovaným vjezdem na parkoviště přijdou vlastníci domu čp. 778 Turnov o plochu, na které 

parkují dvěma osobními automobily. Jedná se sice o pozemek ve vlastnictví města, který mají majitelé 

domu čp. 778 Turnov od města pronajatý, částečně na parkování a částečně jako zahrádku (výše nájmu 

800 Kč/rok). V zájmu vyřešení bezproblémového plánovaného vjezdu na parkoviště a zároveň zajištění 

parkování pro vlastníky domu čp. 778 na Havlíčkově náměstí v Turnově, je ze strany města možné 

vymezit dvě parkovací místa na plánovaném parkovišti mezi Vesnou a bývalým Telecomem s tím, že by 

byly poskytnuty po dobu pěti let bezplatně. 
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usnesení RM č. 195/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit směnu části pozemku parc.č. 1465/1 o výměře 12 m2 a pozemku parc.č. 1465/2 o 

výměře 5 m2, k.ú. Turnov  ve vlastnictví soukromých osob za část pozemku parc.č. 1427/4 o 

výměře 17 m2, k.ú. Turnov ve výhledu ve vlastnictví Města Turnov.  

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 1427/4 o výměře cca 60 m2, k.ú. 

Turnov, jehož se stane Město Turnov vlastníkem, do vlastnictví majitelů domu čp. 778 Turnov. 

RM schvaluje do budoucnosti výpůjčku dvou parkovacích míst na plánovaném parkovišti mezi 

Vesnou a bývalým Telecomem pro majitele domu čp. 778 Turnov na dobu pěti let od data vydání 

kolaudačního souhlasu na parkoviště. 
 

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

 

15. Smlouva o využití systému zavedeného Městem pro nakládání s komunálním 

odpadem 
 

Rozprava: 

      Na základě připravovaného řešení – zapojení větší části podnikatelů do systému města pro nakládání 

s odpady – musí být změněna smlouva a rozšířen ceník za služby pro podnikatele. Touto formou se zapojí 

firmy, které mají do současnosti smlouvy s Technickými službami Turnov s.r.o. na pravidelný svoz nádob 

se směsným komunálním odpadem a svoz nádob na separovaný odpad. Jedná se pouze odpad podobný 

komunálnímu odpadu (nejedná se o odpad z výroby apod.). Smlouva je doplněna o ustanovení týkající se 

změn v ceníku – pouze písemné oznámení změny cen na základě prokazatelného zvýšení nákladů na 

zajištění poskytovaných služeb v rámci smlouvy. Smlouva již nebude obsahovat ustanovení o 

podepisování dodatku na každý kalendářní rok. Fakturace dle smlouvy bude prováděna čtvrtletně. 

Smlouva je doplněna o sankce (úrok z prodlení) a možnosti odstoupení od smlouvy v případě nezaplacení 

sjednané ceny. 
 

usnesení RM č. 196/2016 

RM schvaluje  

nové znění smlouvy o zapojení do systému zavedeného Městem Turnov pro nakládání s 

komunálním a separovaným odpadem - platnost od 1. 4. 2016. RM schvaluje nové znění 

smlouvy o zapojení do systému zavedeného Městem Turnov pro nakládání s komunálním a 

separovaným odpadem - platnost od 1. 4. 2016. 
 

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

 

16. Nařízení Města Turnova, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních 

hospodářských osnov 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. Rada města Turnova na svém zasedání dne 3. 2. 2016 vzala na 

vědomí usnesením č. 65/2016 informaci o přípravě zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov – jih.  
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usnesení RM č. 197/2016 

RM schvaluje  

Nařízení č. …./2016, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

Turnov – jih. 
 

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

 

17. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

      Žádost o pokácení bříz rostoucích na pozemku p. č. 1290 v k. ú. Turnov.  

Jedná se o pozemek u garáží v ul. 5. května. Břízy rostou na svahu za garážemi a sousedí s parcelou 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V těsné blízkosti bříz mají Šturmovi kryté posezení se skleníkem. Mají 

obavy, že při silném větru hrozí vyvrácení bříz. 

 

Žádost Sdružení vlastníků bytů, Husova 1359 a 1360 

O odstranění přerostlých okrasných stromů – cypřišků, které jsou na trávníku před uvedeným blokem 

směrem do ulice Husova.  

Jako důvody jsou uvedeny: 

1. Stromy dosáhly takového vzrůstu, že brání v přístupu světla do místností bytů, které jsou 

směrovány do Husovy ulice. 

2. Stromy jsou v takové blízkosti domu, že brání v případě vlhkého počasí vysychání zdiva. 

3. Kořenový systém stromů zasahuje do základů domu a může způsobovat jejich narušení a tím 

podmáčení stavby. 

4. Okrajový strom na rohu č. p. 1360 brání ve výhledu řidičům přijíždějícím z ulice Komenského na 

křižovatku s ulicí Husova, vzniká tak nebezpečí dopravní nehody. 

5. Za stromy chodí vykonávat potřebu neurvalci, kteří popíjejí v prodejně naproti našeho domu. 

 

Žádost Města Turnov, odboru správy majetku, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov,  

kterou zaslal  odbor správy majetku dne 11.1.2016 prostřednictvím e-mailu  k projednání  předsedovi  

komise pro životní prostředí. Jedná se o kácení stromů na sídlišti u nádraží v souvislosti se IV. etapou 

rekonstrukce sídliště.  Stromy a keře určené k pokácení jsou uvedeny v inventarizační tabulce. 

 

Žádost Města Turnov, odboru správy majetku, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov,  

o pokácení dvou lip malolistých rostoucích na pozemku p. č. 2544/1v k. ú. Turnov z důvodu záměru 

výstavby spojovacího chodníku mezi ulicí Studentská a cestou ke školce. Obvod stromů ve výšce 130 cm 

nad zemí je 88 cm a 105 cm. Žádost k projednání  zaslal odbor správy majetku prostřednictvím  e-mailu  

předsedovi  komise pro životní prostředí dne 1.3.2016.  

 
 

usnesení RM č. 198/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 bříz bělokorých rostoucích na pozemku  p. č. 1290 v k. ú. 

Turnov  a 2 bříz bělokorých rostoucích na pozemku p. č. 1291 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 199/2016 

RM schvaluje  

pokácení všech cypřišků rostoucích na pozemku p. č. 714/2 v k. ú. Turnov a schvaluje podání 

žádosti o povolení kácení cypřišku o obvodu kmene 88 cm ve výšce 130 cm nad zemí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 200/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemku p. č. 2600/1 v k. ú. Turnov  dle 

předložené inventarizační tabulky. 
 

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

usnesení RM č. 201/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení dvou lip malolistých rostoucích na pozemku p. č. 2544/1 v k. ú. 

Turnov. 
 

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

 

18. Doporučení komise pro životní prostředí 
 

Rozprava: 

      Na jednání komise pro životní prostředí dne 2.3.2016  doporučila komise pro životní prostředí Radě 

města a odboru životního prostředí následující: 

- KŽP v návaznosti na návrh řešení zahrady u Fokusu doporučuje RM a OŽP vytvořit pěší komunikaci 

v koridoru ze Skálovy ulice od „Sirotčince“ – pod stadionem – až k býv. Ruskému kinu.“ 

Odbor životního prostředí je toho názoru, že vytvoření výše uvedené pěší komunikace by mělo být 

směrováno na odbor správy majetku, nikoliv na odbor životního prostředí. 

RM upozorňuje, že se jedná o soukromé pozemky. Aź dojde k majetkovému vypořádání, bude možné 

začít tento chodník řešit. V této chvíli patří pozemky z velké části TJ Sokol Turnov, na části je umístěno 

dopadiště kladiva. 

 

- KŽP doporučuje RM a OŽP zpracovat studii řešení zeleně na Mariánském hřbitově tak, aby město 

bylo připraveno řešit budoucí rozpad stávajících alejí.“ 

Pokud Rada města rozhodne o tom, že se studie řešení zeleně na Mariánském hřbitově bude zpracovávat, 

odbor životního prostředí nechá tuto studii zpracovat.  

 

- KŽP doporučuje RM řešit celý areál plochy s garážemi, plochami navazujícími na „Pohodu“ a i 

dřeviny (vč. předmětných bříz) v rámci jednotného záměru, který by toto nekulturní prostředí 

zvelebil. KŽP rovněž doporučuje zabránit umísťování autovraků v této lokalitě“. 

 

Odbor životního prostředí  - řešení celého prostoru závisí na rozhodnutí Rady města, výskyt autovraků 

nahlásil odbor životního prostředí Městské policii Turnov, která to již řeší. 

RM upozorňuje, že celý uvedený prostor je určen jako územní rezerva pro sociální bydlení, nájemci 

garáží mají výpovědní lhůtu 3 měsíce. Prostor garáží je možno maskovat treláží – projekt je na OŽP. 
 
 

usnesení RM č. 202/2016 

RM bere na vědomí  

doporučení komise pro životní prostředí. 
 

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

  

usnesení RM č. 203/2016 

RM ukládá  

odboru životního prostředí zařadit do plánu akcí na rok 2017 zpracování projektu řešení zeleně 

na Mariánském hřbitově. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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19. Schválení smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu města Turnov na 

rok 2016 
 

Rozprava: 

      Město Turnov podporuje Sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. 

Sbory v okrajových částech města dnes představují jedny z mála aktivních spolků, které pro tuto oblast 

zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost, ale často jsou jediným spolkem, kde děti a mládež 

mohou rozvíjet svoje aktivity. Pro tento účel vytvořen Dotační statut města Turnova schválený 

Zastupitelstvem města Turnov dne 26.11.2015 pod usnesením č. ZM 394/2015. 

 
 

usnesení RM č. 204/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Bukovina, Bukovina 71 Turnov, IČO 62 01 34 67 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
 

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

usnesení RM č. 205/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 62 01 34 83 a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 
 

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

usnesení RM č. 206/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 62 01 34 75 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
 

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

usnesení RM č. 207/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Mašov, Mašov 253 Turnov, IČO 62 01 34 59 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

usnesení RM č. 208/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 62 01 40 64 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 209/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč 

pro SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 62 01 34 24 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
 

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

 

20. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 
 

Rozprava: 

      § 17 zákona opravňuje povinný subjekt, město, aby v souvislosti s poskytováním informací žádal 

úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů 

dat a s odesláním informací žadateli, přičemž povinný subjekt může žádat úhradu i za mimořádně 

rozsáhlé vyhledávání informací. S § 17 pak souvisí ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona, podle kterého 

musí povinný subjekt ve svém sídle a ve svých úřadovnách zveřejnit sazebník úhrad za poskytování 

informací. Postup pro výpočet úhrady za poskytnutí informací v konkrétním případě, jakož i postup pro 

stanovení obecných sazeb úhrad v sazebníku, upravuje na základě § 21 odst. 2 zákona nařízení vlády č. 

173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

 
 

usnesení RM č. 210/2016 

RM schvaluje  

Sazebník úhrad za poskytování informací, který je přílohou tohoto usnesení. 
 

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

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích 

- formát A4 jednostranný……………………………………………………..1,50 Kč/A4 

- formát A4 oboustranný……………………………………………………...2,00 Kč/A4 

- formát A3 jednostranný……………………………………………………..3,00 Kč/A3 

- formát A3 oboustranný……………………………………………………...4,00 Kč/A3 

 

2. Tisk na tiskárnách PC 

- formát A4 na laserové tiskárně……………………………...………………2,00 Kč/A4 

- formát A4 na ostatních tiskárnách………………………………..…………2,50 Kč/A4 

     

3. Kopírování na magnetické nosiče 

- nenahrané CD…………………………………………………..dle skutečných nákladů 

 

4. Jiné kopírování a filmování 

- video………………………………………………………........dle skutečných nákladů 

- kopírování atypických materiálů (větší jak A3)……………….dle skutečných nákladů 

 

5. Za odeslání informace 

- poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku 
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6. Další věcné náklady 

- dle formy poskytované informace 

 

7. Osobní náklady 

- za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1. 

hod. a za každou další započatou hodinu…………………150,00 Kč/hod. 

 

8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Městem 

Turnov resp. jeho městským úřadem, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku. 

Poskytnutí informace je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem – hotovostně v pokladně Městského 

úřadu Turnov, složenkou nebo bezhotovostní platbou na příjmový účet Města Turnov. 

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.  

 

21. OSKS - čerpání rezervních fondů PO 
 

Rozprava: 

      1) žádost Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 8.000,- Kč na dofinancování rozdílu mezi plánovanou výší vybrané úplaty za 

vzdělávání a skutečností. K rozdílu mezi plánovaným rozpočtem a skutečností došlo v souvislosti 

s nižšími neinvestičními náklady za rok 2015, ze kterých se výše úplaty za vzdělávání počítá, než 

v předchozím roce. Rozdíl ve výši 8 tis. Kč chce ředitelka čerpat z rezervního fondu. 

Rezervní fond organizace k 31. 3. 2016  je ve výši 172 tis. Kč 

Povinná rezerva na energie 15% je 14,5 tis. Kč  

Rezervní fond k použití je ve výši 157,5 tis. Kč 

 

2) žádost Základní umělecké školy Turnov, příspěvková organizace o převod finančních prostředků z 

rezervního fondu organizace do investičního fondu ve výši 85.000,- Kč a dále pak nařízený odvod 

zřizovateli z investičního fondu organizace ve výši 85.000,- Kč na vybudování odhlučnění učebny 

orchestrální hry.  

Rezervní fond organizace k 31. 3. 2016  je ve výši 444 tis. Kč 

Povinná rezerva na energie 15% je 67,5 tis. Kč  

Rezervní fond k použití je ve výši 376,5 tis. Kč 

 
 

usnesení RM č. 211/2016 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková 

organizace do výše 8.000 Kč na dofinancování rozdílu mezi plánovanými a skutečnými příjmy z 

úplaty za vzdělávání. 
 

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

usnesení RM č. 212/2016 

RM schvaluje  

převod částky 85.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního organizaci Základní umělecká 

škola Turnov, příspěvková organizace na vybudování protihlukové příčky v učebně orchestrální 

hry. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 213/2016 

RM nařizuje  

organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace odvod z investičního fondu 

zřizovateli ve výši 85.000 Kč na vybudování protihlukové příčky v učebně orchestrální hry. 
 

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

 

22. Návrh na rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obecně prospěšné činnosti částka 153.000 

Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 14 žádostí. Komise, určená Pravidly pro poskytování 

dotací na obecně prospěšnou činnost na svém jednání posoudila všechny došlé žádosti o poskytnutí 

dotace. Navrhuje vyhovět 10 žádostem, zbylým 4 žádostem navrhuje nevyhovět, jelikož svým obsahem 

nesplňují podmínky dle Pravidel pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost.  

V rámci diskuse RM byla posuzována veřejná společenská aktivita jednotlivých spolků. 

 
 

usnesení RM č. 214/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost z rozpočtu města pro rok 2016 dle 

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

poskytnutí dotace z rozpočtu města. 
 

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

  

23. Bytová problematika - zajištění bezpečnosti Granátová č.p. 1897 
 

Rozprava: 

      Město Turnov je vlastníkem domu Granátova č. p. 1897, v domě je 95 bytových jednotek. V domě 

jsou především byty zvláštního určení – byty pro seniory se zajištěnou  pečovatelskou službou zdravotně 

sociálních služeb. Jde o poměrně specifický dům, neboť je zde kumulace velkého počtu bytů, dům má 

dlouhé chodby, je zde specifická skladba obyvatel. V domě jsou vyčleněny rovněž 3 krizové byty a byty 

pro osoby se sníženou soběstačností, kterým je poskytována služba podporovaného bydlení Fokusem 

Turnov. Kumulace počtu nájemníků přináší stále častější problémy v soužití obyvatel.  Na problémy jsme 

upozorňováni samotnými nájemníky při našich schůzkách i pracovnicemi ZSST, které zde mají trvalé 

sídlo a zajišťují zde kromě pečovatelských služeb i domovnictví a chod domu (řeší vztahy, konflikty 

apod.). Záměrem opatření je zřízení kamerového systému s dohledem Městské policie. 

 
 

usnesení RM č. 215/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o zajištění bezpečnosti v domě Granátová, č.p.  1897. 
 

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

 

24. Sociální oblast: Doplnění Pravidel pro přidělování bytů města Turnova 
 

Rozprava: 

      Město Turnov mělo na základě usnesení rady města č. 200/2011 ze dne 16.5.2011 vyčleněny dva byty 

v Domě s pečovatelskou službou na Výšince s možností jejich přidělení na dobu určitou i dalším cílovým 

skupinám v nepříznivé sociální situaci  a usnesením č. 391/2015 ze dne 12.8.2015 byl zvýšen počet těchto 

krizových bytů na tři pro využití krizového bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Jsou schválena 
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„Pravidla pro přidělování bytů města Turnov s účinností od 1.6.2015“, kde je uvedeno: „Ocitne-li se 

žadatel v nepříznivé sociální situaci, je možné v odůvodněných případech požádat o snížení nebo 

prominutí kauce. V každém případě budou žádosti projednávány individuálně v sociální a bytové komisi.“ 

Tento požadavek však není možné aplikovat na přidělení krizových bytů, kdy se osoba, ev. rodina, ocitne 

bez bydlení i bez finančních prostředků. 

Nový návrh: Ocitne-li se osoba bez možnosti bydlení, je nutné řešit její nepříznivou sociální situaci co 

nejdříve. Z těchto důvodů navrhujeme radě města schválit doplnění Pravidel pro přidělování bytů města 

Turnov s účinností od 1.4.2016. Krizové byty budou přidělovány bez kauce osobám v nepříznivé sociální 

situaci z důvodu ztráty bydlení a jejich užívání bude řešeno dle metodického pokynu. 

 
 

usnesení RM č. 216/2016 

RM schvaluje  

doplnění Pravidel pro přidělování bytů města Turnov a postup při přidělování a užívání 

krizových bytů v Turnově, Granátová čp. 1897. 
 

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

 

25. Žádost Geoparku Český ráj, o. p. s. o individuální dotaci z rozpočtu města 

Turnova 
 

Rozprava: 

      Na Město Turnov se obrátil Geopark Český ráj, o. p. s. se žádostí o individuální dotaci ve výši 

50.000,- Kč. Společnost Geopark Český ráj o.p.s. byla založena za účelem dalšího rozvoje Geoparku 

Český ráj jako součásti evropské a globální sítě geoparků UNESCO. Cíle společnosti jsou programově a 

účelově zaměřené na rozvoj území při současném zachování jeho přírodních a historických hodnot, 

zejména rozvoje a podpory cestovního ruchu a informačních služeb, propagace a ochrany přírodního a 

kulturního dědictví. Důležitým prvkem aktivit geoparku je důraz na edukační aktivity v oblasti životního 

prostředí, geologických rizik a v oblasti popularizace výsledků geovědních oborů široké veřejnosti. 

K podpoře Geoparku Český ráj se připojil Liberecký kraj 250.000,- Kč a dále města Jičín a Nová Paka, 

obě po 50.000,- Kč. Partneři také uznávají významný potenciál geoparku pro území Českého ráje. Všichni 

partneři tak vyjadřují uznání významu značky UNESCO a rozhodli se geopark podpořit v jeho nelehké 

situaci po loňském náhlém úmrtí ředitele a významného geologa Dr. Tomáše Řídkošila a letošní 

revalidaci geoparku – obhajoba značky UNESCO. Turnov zastupuje ve správní radě Jana Svobodová. 

Předsedou správní rady je nově zvolen Josef Jadrný, náměstek hejtmana LK. 

 
 

usnesení RM č. 217/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit individuální dotaci z rozpočtu města pro rok 2016 pro Geopark Český ráj, o. p. s., 

IČ: 27511774 ve výši 50.000,- Kč. 
 

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

 

26. Greenway Jizera - pokračování v úseku Turnov - Svijany - partnerská smlouva 
 

Rozprava: 

      V srpnu loňského roku vyvolalo město Turnov jednání se starosty obcí, na jejichž katastrech je 

plánovaný koridor Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany (až na hranici Libereckého a Středočeského 

kraje). Jedná se o obce Modřišice, Přepeře, Příšovice, Svijany. Všechny obce se společně domluvily, že na 

projektu chtějí spolupracovat a poslaly svůj záměr na Liberecký kraj – odbor dopravy s tím, že by obce 

velmi uvítaly, kdyby se k projektu Greenway aktivněji postavil Liberecký kraj, pro srovnání Středočeský 
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kraj zajišťuje projektování úseků na svém území. Liberecký kraj vyjádřil podporu této aktivitě města 

Turnova a dalších čtyř obcí, ale svou podporu negarantoval přímo, ale formou dotačních výzev, do 

kterých se můžeme přihlásit. Výzvy jsou na projektovou přípravu i na podporu výstavby strategických 

směrů cyklodopravy, kam je Greenway Jizera jako jedna z pěti páteřních tras kraje zařazena. 

Spolufinancování výstavby by probíhalo podle vzorce, který byl aplikován v úseku Dolánky – Líšný a 

zohledňoval by počet obyvatel dané obce (s dvojnásobnou váhou) a délku úseku na území obce. 

V tomto smyslu je sepsána i Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera 

v úseku Turnov – Svijany 

 
 

usnesení RM č. 218/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku 

Turnov – Svijany mezi partnery: Město Turnov, Obec Modřišice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, 

Obec Svijany. 
 

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

 

27. Omezení vjezdu tranzitní dopravy nad 12 tun centrem města 
 

Rozprava: 

      Právní rámec k omezení tranzitní dopravy na území města vymezuje Zákon č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, v § 24a - Omezení vjezdu některých vozidel: 

(1) Tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž největší 

povolená hmotnost činí 12 tun a více, lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit stanovením místní 

úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu, jen je-li možné využít 

jinou vhodnou trasu včetně trasy vedoucí po pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění. 

(2) Za tranzitní nákladní dopravu se nepovažuje užití pozemní komunikace 

a) nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo 

bydliště dopravce nebo bydliště řidiče, 

b) složkami integrovaného záchranného systému, 

c) nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiného státu. 

 

Z výsledku posledního zveřejněného sčítání dopravy z roku 2010 je zřejmé, že projede centrem Turnova 

za 24 hodin celkem 1.079 těžkých nákladních vozidel. Vzhledem ke korelaci výsledků se sousedními 

sčítacími úseky pak vyplývá, že se jedná převážně o tranzitující dopravu nemající pro město, jeho 

obyvatele a podnikatelskou sféru obslužný charakter. Silniční motorová doprava je zároveň jedním ze tří 

největších znečišťovatelů ovzduší, navíc pak nejlépe a nejúsporněji regulovatelným. Spolu s tím by se 

zvýšila i kvalita života obyvatel Turnova na přilehlých ulicích, dále by se snížil hluk pocházející 

z průjezdu těžké nákladní dopravy. Dalším argumentem pro omezení tranzitní dopravy je zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti dopravy po vydání zákazu. Je třeba i připomenout, že silnice II/283 na území 

města Turnova je vedena městskou památkovou zónou. 

 
 

usnesení RM č. 219/2016 

RM souhlasí  

s omezením tranzitní dopravy o celkové hmotnosti nad 12 tun centrem města Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
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28. Omezení parkování nákladních vozidel v centru města 
 

Rozprava: 

      V roce 2013 došlo k realizaci úprav parkování kolem centrálního parkoviště u AN. Na pozemku, který 

vlastní město a dva soukromé subjekty bylo vyznačeno parkoviště pro osobní vozy. Na příjezdové 

komunikaci bylo vyznačeno 8 míst pro dlouhé nákladní vozy. V ostatním prostoru je organizováno 

parkování autobusů a obytných aut. V současné době jsou na všech hlavních příjezdových komunikacích 

do Turnova umístěny velkoplošné dopravní značky „Zóna“ začátek a konec, které omezují parkování 

autobusů, nákladních vozidel a traktorů v době od 20 hodin do 6 hodin, mimo vyznačená místa a 

parkoviště u autobusového nádraží.  Jedná se celkem o 18 takových tabulí. Město nemá jiné vhodné 

prostory na parkování nákladních vozidel. Nabízí se prostor průmyslové zóny Vesecko, nicméně již 

v současné době tam neorganizované parkování kamionů způsobuje problémy a další vozy by zbytečně 

opotřebovávaly zchátralý povrch mezi skladovými halami. Pokud by se město rozhodlo vybudovat plochu 

pro odstavování nákladních vozů tak za 300m2 plochy by byly náklady cca 330 tis korun.  

Radní v diskuzi avizovali, že parkování bude nutné alespoň minimálně zpoplatnit. 

 
 

usnesení RM č. 220/2016 

RM souhlasí  

s omezením parkování nákladních automobilů nad 3,5 t na veřejně přístupných účelových 

komunikací na území města s vymístěním a zřízením plochy pro odstavování nákladních 

automobilů v průmyslové zóně Vesecko. 
 

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

 

29. Problematika parkování u obchodní akademie a ve Vejrichově ulici 
 

Rozprava: 

      Dopravní komise probírala opakovaně situaci kolem chodníku, který vede ke vchodu obchodní 

akademie ve Zborovské ulici. Po chodníku jezdí vozidla, která posléze parkují před vchodem. Členové 

dopravní komise doporučují umístění pevné překážky. Z hlediska zákona se jedná o chodník, pohyb 

motorových vozidel po chodníku není možný. Je otázkou, zda tam umístit pevnou překážku nebo nechat 

celou problematiku na řešení orgánů policie. Stejná situace z hlediska parkování panuje také ve 

Vejrichově ulici, v Žižkově ulici před základní školou a v ul. Jana Palachu u mateřské školky. Situace se 

dá řešit stavebními úpravami, rozšířením nebo zjednosměrněním komunikací. Vejrichova ulice je z tohoto 

pohledu neřešitelná. Parkovací místa zde nelze vyznačit, protože to neumožní uliční profil mezi 

budovami. 

Radní se v diskuzi shodli na vymístění parkování z Vejrichovy ulice a na umístění překážky na příjezdu 

k hlavnímu vchodu čp. 519 ve Zborovské ulici. 
 
 

usnesení RM č. 221/2016 

RM bere na vědomí  

situaci ohledně parkování u obchodní akademie a ve Vejrichově ulici. 
 

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

 

30. Plné zjednosměrnění Skálovy ulice 
 

Rozprava: 

      Dopravní komise na svém zasedání 30.3. projednala záměr na zjednosměrnění Skálovy ulice. 

Důvody pro tuto změnu: 

- Vznikne úsek dlouhý 58 m pro podélné parkování vozidel. 
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-  Odstraní se nebezpečné situace při nepovoleném stání vozidel každý den po 17 hodině, kde se 

nemohou protijedoucí vozidla vyhnout.  

- Zpřehlední se řazení vozidel při výjezdu do Husovy a Žižkovy ulice. V současné době vozidla při 

odbočování vlevo najíždějí vlevo a znemožňují vozidlům vjezd do Skálovy ulice.  

- Mělo by vymizet projíždění vozidel v protisměru až do náměstí. 

- Eliminuje se také nelogické řešení, kdy je část ulice jednosměrná a část obousměrná. 

 
 

usnesení RM č. 222/2016 

RM souhlasí  

se zjednosměrněním Skálovy ulice v celé délce s povolením jízdy cyklistů v protisměru a 

vytvořením min. 10 parkovacích míst naproti hale TJ Turnov. 
 

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

 

31. Prodej referentského vozu 
 

Rozprava: 

      Žádáme o schválení výsledku prodeje referentského vozu Renault Thalia. Nabídka prodeje tohoto 

vozu byla celý měsíc březen zveřejněna na webových stránkách města, stejně jako ve všech dostupných 

místních médiích. Jak je uvedeno v zápise hodnotící komise, přišly celkem dvě nabídky. 

 
 

usnesení RM č. 223/2016 

RM schvaluje  

prodej referentského vozu Renault Thalia za nejvyšší nabídku 22 000,- Kč firmě autoservis 

Těhník a Posner. 
 

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

 

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

Rozprava: 

      Centrum pro rodinu Náruč, z.s. podalo žádost o bezplatné využívání služby ochrany Městkou policií 

Turnov (MP). Jednalo by se o zásahy v případech nouze, kdyby strážníci byli přivoláni stiskem tlačítka 

umístěného v prostorách Náruče. Investice do techniky (tlačítka a propojení s MP) bude realizována 

z vlastních finančních zdrojů Náruče. Potřebnost podobného zařízení pocítili v poslední době, kdy se 

v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí dochází někdy k vyhroceným situacím mezi klienty 

a pracovníky. Služba je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb na Turnovsku. Velitel MP 

vyjádřil souhlas. Služba bývá využívána výjimečně a zásadně nezatěžuje běžný výkon strážníků. 

 
 

usnesení RM č. 224/2016 

RM souhlasí  

s bezplatným využíváním ochrany Městskou policií Turnov spojenou s využíváním nouzového 

tlačítka pro Centrum pro rodinu Náruč, z.s. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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33. Dům přírody Českého ráje v Dolánkách: žádost o provozní dotaci a žádost o 

prominutí dluhu za projektovou dokumentaci 
 

Rozprava: 

      Bod byl odložen na další jednání RM, je nutné ze strany Ekocentra Oldřichov v Hájích dodat smlouvu 

mezi Střevlíkem, Ekocentrem a Suchopýrem o provozování Domu přírody v Turnově. V této chvíli je 

usnesení ZM vázáno k provozování Domu přírody Českého ráje se Střevlíkem a smlouva o odkupu 

dokumentace s Ekocentrem Oldřichov v Hájích. 
 

 

34. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a jednatelů obchodních 

společností zřizovaných Městem Turnov za rok 2015 
 

Rozprava: 

      Dovolujeme si předložit návrhy hodnotících komisí na přidělení výše odměn ředitelům našich 

příspěvkových organizací a jednatelům obchodních společností za rok 2015. Hodnocení probíhalo 

v souladu s Pravidly pro přidělování ročních odměn a dle kritérií, která schválila rada města dne 

13.5.2015, usnesení č. 259/2015 a č. 260/2015.  
 
 

usnesení RM č. 225/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje odměnu za rok 2015 pro pana Libora Preislera dle návrhu. Odměna bude vyplacena z 

prostředků organizace. 
 

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

usnesení RM č. 226/2016 

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

schvaluje odměnu za rok 2015 pro pana Bc. Jindřicha Kořínka dle návrhu. Odměna bude 

vyplacena z rozpočtu města. 
 

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

usnesení RM č. 227/2016 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje odměnu za rok 2015 pro pana Mgr. Davida Peška dle návrhu. Odměna bude vyplacena 

z rozpočtu města. 
 

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

usnesení RM č. 228/2016 

RM schvaluje  

výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov za rok 2015 dle 

předloženého návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 229/2016 

RM schvaluje  

řediteli Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace, panu Bc. J. Cimbálovi plat 

dle předloženého návrhu s účinností od 1.5.2016. 

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



21  Zápis Rady Města Turnov 13. 4. 2016 

usnesení RM č. 230/2016 

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

schvaluje jednateli Bc. Jindřichu Kořínkovi plat dle předloženého návrhu s účinností od 1. 5. 

2016. 
 

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

usnesení RM č. 231/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje jednateli Liborovi Preislerovi plat dle předloženého návrhu s účinností od 1. 5. 2016. 
 

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

 

35. Technické služby Turnov s. r. o. - Svoz odpadu v okrajových částech – druhé 

projednání 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám opět materiál k tématu svozu odpadů z okrajových částí města, jak mi bylo uloženo 

na únorovém jednání ZM.  Návrh zůstal stejný, jako na únorovém jednání RM, kdy jste schválili omezení 

svozu v 27 navrhovaných lokalitách ovšem pouze v zimním období tj. 1. 11. až 31. 3. Po projednání na 

Dozorčí radě TST Vám ještě navrhuji úpravu tohoto omezení dle návrhu DR, a to celoročně.  Jedná stále 

o 27 vytipovaných lokalit, což je asi 70 odpadových nádob. 

 
 

usnesení RM č. 232/2016 

RM ruší  

usnesení RM č. 72/2016. 
 

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

usnesení RM č. 233/2016 

RM schvaluje  

omezení svozu odpadů v uvedených 27 lokalitách, což je 70 odpadních nádob dle návrhu 

celoročně. 
 

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

 

36. Rozdělení finančních prostředků z veřejný sbírky na pomoc dvěma rodinám 

obětí po zničujícím požáru dne 3. 12. 2015 ve firmě Agba, v. o. s., Turnov 
 

Rozprava: 

      Veřejná sbírka probíhala do 31. 3. 2016 a celkem bylo vybráno: 144.384 Kč Sbírka byla původně 

zřízena pro dvě rodiny obětí, ovšem jedna z rodin – xxxxxxxxxxxxxxx se finančních prostředků ze sbírky 

zřekla ve prospěch xxxxxxxxxxxxx a další zraněných při požáru. Bylo zjištěno, že byly zraněny další dvě 

zaměstnankyně firmy. 
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usnesení RM č. 234/2016 

RM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z „Veřejné sbírky na pomoc dvěma rodinám obětí po zničujícím 

požáru dne 3. 12. 2015 ve firmě Agba, v. o. s. Turnov“ zřízené dle osvědčení vydaného 

Krajským úřadem Libereckého kraje, správním odborem pod značkou KULK 1923/2016 podle 

zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů dle předloženého návrhu v celkové výši – výtěžku ze sbírky 144.384 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
V Turnově dne 19. dubna 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta                místostarostka 


