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Zápis z 9. jednání rady města Turnov 

ze dne 11. 5. 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, Mgr. Jana Svobodová, František 

Zikuda 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. TST - Výsledek výběrového řízení 
 

Rozprava: 

      a) Zakázka na nákup kolového nakladače 

Hodnotící komise obdržela nabídky od dvou uchazečů. Po posouzení došlých nabídek vyhodnotila jako 

nejvýhodnější nabídku od firmy ARTE spol. s r.o. Praha v nabídkové ceně Kč 1787 680,- bez DPH. 

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na dodávku s tímto uchazečem. 

b) Zakázka na nákup elektromateriálu 

Hodnotící komise obdržela nabídky od dvou uchazečů. Po posouzení došlých nabídek vyhodnotila jako 

nejvýhodnější nabídku od firmy Sonepar Česká republika spol. s r.o. Hradec Králové. Hodnotící komise 

doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na dodávku s tímto uchazečem. 

 
 

usnesení RM č. 260/2016 

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

schvaluje nákup kolového nakladače od společnosti Arte spol. s r.o. Praha v ceně Kč 1 787 680,- 

bez DPH. 
 

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

usnesení RM č. 261/2016 

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

schvaluje nákup elektromateriálu na údržbu veřejného osvětlení od společností Sonepar Česká 

republika spol. s r.o. Hradec Králové. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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2. Dům přírody Českého ráje v Dolánkách 
 

Rozprava: 

      Předkládáme materiál týkající se Domu přírody Českého ráje v Dolánkách. Jedná se o dluh Ekocentra 

Oldřichov v Hájích vůči Městu Turnovu ve výši 845.100,- Kč za projektovou dokumentaci a dále o 

provozní dotaci pro Dům přírody ve výši max. 200.000,- Kč po dobu udržitelnosti projektu tj. 10 let, 

kterou schválilo minulé zastupitelstvo. 

Dům přírody se otvíral 4. dubna 2016 za přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce a 

hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.  

 

Dům přírody Českého ráje je provozován na základě smlouvy (uzavřená podle § 1746 odst. 2 z. č. 

89/2012 Sb. občanského zákoníku) mezi Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s. (vlastník objektu) a 

Suchopýr o.p.s. (provozovatel). Smlouva je uzavřená na dobu 10 let, tzn. po dobu udržitelnosti projektu. 

 

Poslání a cíle Suchopýru jsou: 

 pěstování, výsadba a ochrana původních jizerskohorských dřevin,  

 obnova krajiny, návrat mizejících krajinných prvků (aleje, meze, remízky, tůně…),  

 zapojování veřejnosti do praktické ochrany přírody.  

 

Suchopýr, o.p.s. poskytl Ekocentru Oldřichov v Hájích finanční dar v celkové výši 10% uznatelných 

nákladů na kofinancování projektu výstavby Domu přírody Českého ráje v rozsahu 3 340 589,99 Kč.  

 

Naším návrhem je ponížit původně schválenou dotaci na provoz o dlužnou částku za projektovou 

dokumentaci, vycházejících z původních částek s rozložením na 10 let. Po projednání v RM bylo splácení 

dlužné částky za projekt rozloženo do 5 let. Vzhledem k nedořešenému financování je tento návrh pro 

Suchopýr, o.p.s velkou komplikací. 

 
 

usnesení RM č. 262/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit provozní dotaci pro Suchopýr, o. p. s., 463 31 Oldřichov v Hájích, IČ: 25419358 

prvních pět let ve výši 30980,- Kč a dalších pět let ve výši 200.000,- Kč s garancí na dobu 

udržitelnosti projektu tj. 10 let na provozování Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u 

Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/2] 
  

 

3. Variantní studie Rekonstrukce Základní školy Mašov 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení ZM č. 39/2016 bylo zadáno firmě Top Desing zpracování architektonické studie 

na rekonstrukci ZŠ Mašov.  Tato firma zpracovávala prováděcí projekt a studii již v předchozích letech. 

Měla tedy k dispozici nezbytné vstupní údaje a parametry, zpracovávala rovněž nové návrhy v roce 2015, 

které si u firmy vyžádal osadní výbor v Mašově. V průběhu března a dubna proběhlo několik setkání (Top 

Design, starosta, místostarostka, OSM – p. Osička, p. ředitelka Šulcová) a byla řešena podoba studie, 

stavební program, cíle návrhu, řešeny byly výhody a nevýhody variant, možná kapacita školy. Průběžně 

jsme představované návrhy hodnotili i na místě, konzultovali se ZŠ, MŠ, proběhla návštěva v ZŠ Mírová 

pod Kozákovem, kde je využíván půdní prostor pro výuku a družinu již řadu let. K výslednému posouzení 

jsou předloženy dvě možné varianty dostavby a stavebních úprav stávajícího objektu ZŠ Mašov. 

 

Varianta A – návrh inovativní - moderní, inkluzivní pojetí přístavby a rekonstrukce současné budovy, 

která umožňuje navýšení kapacity školy a nabízí i její další rozvoj. Úvaha o navýšení kapacity 

koresponduje s rozvojem lokality, výstavbou domů a se zájmem o tuto školu. Na druhou stranu je zde ale 

otázka, zda máme potřebu navyšovat kapacitu školy, když v rámci města není kapacita naplněna (cca 250 
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míst ZŠ Skálova). Navýšení kapacity školy má ještě jednu nevýhodu, a sice, že stravování by nebylo 

možné v rámci kuchyně mateřské školy (současná kapacita dle hygienických norem je již naplněna). Tato 

varianta umožňuje samozřejmě i zachování současné kapacity 90 žáků. Předpokládaný náklad 29,4 

mil.Kč. 

 

Varianta D – návrh konzervativní - zachování současné podoby venkovské školy, s důrazem na obnovení 

původního historického vzhledu, udržení typu klasické rodinné školy – viz dobová fotografie školy v 

úvodu studie. Tato varianta splňuje všechny zadávací parametry, zachovává plnohodnotnou zahradu, 

neumožňuje však další rozvoj či navýšení kapacity. Tyto dva faktory jsme ale při schvalování záměru 

nijak nezohledňovali. Lze je tedy brát jako přidanou hodnotu daného záměru. Našim prvotním záměrem 

bylo reagovat na současné nedostatky a problémy (viz usnesení ZM) a to tato varianta splňuje. 

Předpokládaný náklad 22,8 mil.Kč. 

 

Obě varianty mají své limity pro případnou potřebu spojení ZŠ a MŠ v budoucnu. Varianta A sice nabízí 

prostor pro MŠ v přístavbě, ale vzhledem k tomu, že touto přístavbou bude zabrána významná část 

zahrady, nastal by problém s nedostatečnou velikostí zahrady pro potřeby MŠ a ZŠ. U varianty D by byla 

MŠ zaintegrována do budovy. Materiál bude projednáván na červnovém zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 263/2016 

RM projednala  

návrhy řešení rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov a doporučujeme ZM schválit variantu A s 

doplněním požadavků – kapacita školy 100 žáků (dle možností kuchyně MŠ) a výtah do hlavních 

podlaží. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  

 

4. Přístavba Městské divadla Turnov – vypsání poptávkového řízení 
 

Rozprava: 

      Předkládám RM materiál analyzující vypsání poptávkového řízení na Přístavbu Městského divadla 

v Turnově. 

Je třeba říci, že od začátku úvah vnitřně bojuji s dvěma směry možného řešení: 

- první – veřejná architektonická soutěž 

- druhý – poptávkové řízení na cca 3-4 studie od zavedených architektonických ateliérů 

V diskuzi byly oba přístupy porovnávány, vzhledem k finančním možnostem města i časovým 

možnostem mandátu. 

 
 

usnesení RM č. 264/2016 

RM souhlasí  

s vypsáním uzavřeného poptávkového řízení na návrh Dostavby Městského divadla v Turnově. 

RM souhlasí s poptáním navržených architektonických ateliérů dle navrženého postupu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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5. Projekt "Nový úřad" 
 

Rozprava: 

      Předkládám RM materiál analyzující stávající stav rozložení pracovišť Městského úřadu Turnov 

s ohledem na prodej čp.72 ve Skálově ulici, který jsme učinili v minulém roce. V této chvíli v objektu 

čp.72 je umístěno 19 úředníků odboru dopravy, 6 úředníků odboru školství, kultury a sportu a 5 úředníků 

živnostenského úřadu. Samotné řešení není jednoduché po stránce myšlenkové i finanční. 

 

V této chvíli máme Městský úřad Turnov rozmístěn v následujících objektech: 

- Historická budova radnice – v této chvíli je část radnice pronajata do roku 2025 ČSOB (část 

přízemí), jednáme o připojení kanceláře v 2.NP, dále je možno využít historický objekt pasáže 

(zde je umístěn sklad nalezených věcí, sklad údržby a úschovna jízdních kol, motorek pracovníků 

úřadu, odpadové hospodářství), dále je jedna místnost pronajata provozovně opravující oděvy, 

pasáž je ve velmi špatném stavu a dělá městu Turnov ostudu – nutno řešit, v historické radnici je 

umístěno vedení města, podatelna, odbor finanční, odbor rozvoje města, odbor životního 

prostředí, stavební úřad, odbor vnitřních věcí, kancelář tajemníka celkem cca 57 úředníků 

 

- Objekt čp.72 ve Skálově ulici – objekt je prodán Libereckému kraji, umístěno 30 úředníků, 

nájemní smlouva do roku 2018, za částku cca 140 tis. Kč/ročně 

 

- Objekt čp.84 ve Skálově ulici – umístěno 10 úředníků odboru správního, 12 úředníků odboru 

sociálních věcí a byt, objekt není možno prodat do roka (byt), objekt vykazuje určité statické 

poruchy v zadní přístavbě 

 

- Objekt čp.466 ve Skálově ulici  - v této chvíli je zde umístěno 18 strážníků Městské policie, 3 

úředníci odboru přestupkového řízení a 3 úřednice odboru dopravy, v objektu je umístěna 

místnost pro přespávání strážníků v době nějaké krizové situace, improvizovaná tělocvična a 

sklad MP, objekt je dále pronajímán soukromým subjektům (jazyková škola, pekárna a mnoho 

dalších) 

 

- Objekt archivu v Žižkově ulici  -stále zde pracuje jeden úředník, kapacita objektu byla minulý rok 

zvětšena pomocí posuvných regálů 

 

- Likosák – objekt za čp.466 využívaný jako sklad (vystěhovávání bytů, ….), nutno zdemolovat i 

vzhledem k připravované rekonstrukci objektu Fokusu, vítané rozšíření parkovacích kapacit 

¨ 

V této chvíli, je potřeba vyjasnit některé otázky spojené s avizovanou nabídkou na odkup čp. 2 a dořešení 

objektu ve Zborovská čp. 519. Následně bude materiál předložen opětovně na RM a následně do ZM. 

 
 

usnesení RM č. 265/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o projektu Nový úřad. O dalším směřování rozhodne na některé z nejbližších RM. 
 

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

 

6. Koňský trh – aktuální situace 
 

Rozprava: 

      Tento projekt byl v orgánech města velmi aktivně projednáván v letech 2003-2005. Z hlediska 

stavebního zákona bylo na projekt vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.  Stavební povolení 

pozbylo platnosti, územní rozhodnutí je stále platné (byl postaven sjezd z okružní křižovatky u Magicu). 

Mezi stavebníkem – firmou Real Garant, s.r.o. a Městem Turnov byla v minulosti uzavřena dohoda, 
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specifikující části stavby, které stavebník vybuduje a následně převede na Město. Celý projekt byl však 

nakonec po provedených demolicích objektů Masny zakonzervován, především z důvodu ekonomické 

krize a problémy financování a poslán do konkurzu.  

Z přehledu uveřejňovaném na webu Justice.cz je patrný různý pohyb dotazů na prodej, dokonce i jisté 

předkupní právo do konce dubna 2016. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil pan tajemník v rámci jednání na Krajském soudu v Českých Budějovicích 

v březnu 2016. Za Město Turnov jsem k uvedenému soudu zaslal přípis, v kterém poukazuji na neutěšený 

stav nemovitostí i předběžný zájem města o koupi pozemků.  

Po jednání ve vedení města se domníváme, že bychom se do soutěže o pozemky měli přihlásit. Město 

Turnov má několik strategických přístupových pozemků na vstupu do lokality. Zároveň tak můžeme 

v budoucnu zásadně ovlivnit, co se v dané lokalitě bude stavět. Nebudeme pouze ve stavu přihlížejícího. 

V případě souhlasu s podáním nabídky na odkup lze očekávat relativně dlouhá jednání. Finanční krytí 

tohoto nákupu by pravděpodobně proběhlo z části z rozpočtu města a z části novým úvěrem města. 

 
 

usnesení RM č. 266/2016 

RM ukládá  

OSM nechat zpracovat znalecký posudek na nemovitostí v areálu Koňského trhu ve vlastnictví 

Real Garant, s.r.o. 
 

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

usnesení RM č. 267/2016 

RM doporučuje  

ZM podat nabídku na odkup nemovitostí v areálu Koňského trhu Městem Turnov. 
 

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

 

7. Výkup pozemku pro novou stanici HZS Libereckého kraje v Turnově 
 

Rozprava: 

      Předkládám RM materiál reagující na žádost ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého 

kraje (HZS), týkající se možného přemístění jejich hasičské zbrojnice ze záplavou ohrožené stanice Na 

Lukách do nového prostoru křižovatky u Dioptry. HZS Libereckého kraje by rádo přestěhovalo svou 

hasičskou zbrojnici z prostoru Na Lukách, která je ohrožena povodní hned v prvním sledu. V případě 

povodně dochází k evakuaci jednotky HZS do naší městské zbrojnice na Daliměřicích. V rámci 

vypsaných projektů IROP se nabízí šance na výstavbu nové zbrojnice. Celé problematice jsme se usilovně 

věnovali rok a hledali vhodný pozemek.  

 

Měl splňovat několik kritérií: 

- Velikost okolo 3000m2 

- Snadná dostupnost na velké komunikace 1. a 2. třídy (většina zásahů jsou dopravní nehody) 

- Případné možné umístění i stanice Záchranné služby Libereckého kraje 

 

Po projednání v RM byl nalezen ještě jeden vhodný pozemek, který by bylo vhodné prověřit, než dojdeme 

k finálnímu rozhodnutí. 
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8. Rozpočtový výhled 2017-2019 
 

Rozprava: 

      Materiál byl rozdiskutován a průběžně bude doplňován. Předběžné projednání materiálu bude na 

podzim roku 2016, v případě nutnosti dříve. 

 
 

 

9. Směrnice Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov 
 

Rozprava: 

      S ohledem na zákon č. 134/2016 (o zadávání veřejných zakázek) účinný od 1.10.2016 byla doplněna 

směrnice v článku 5 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Turnov o odstavec: 

10) Zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky podle této směrnice v případě, že předmětem je 

poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své 

činnost ve prospěch zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva. 

 

Úprava je směřována k zakázkám zadávaným Technickým službám Turnov, s. r. o. 

 
 

usnesení RM č. 268/2016 

RM schvaluje  

úpravu směrnice 49 "Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov" poř.č. 49.14. s 

platností od 12.5.2016. 
 

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

 

10. Plechové garáže na sídlišti Přepeřská, Turnov 
 

Rozprava: 

      Obyvatelé sídliště Přepeřská se často obracejí na město s požadavkem vymístění plechových garáží z 

centra sídliště.  Jedná se o požadavek oprávněný, jak z urbanistického tak i z estetického hlediska. Bylo 

by rozumné uvedený prostor následně věnovat zeleni, lavičkám, případně parkovacím plochám. Dne 

7.3.2016 se uskutečnilo setkání se všemi vlastníky garáží na místě, kde byl diskutován návrh a představa 

města. Další jednání ohledně vymístění plechových garáží z prostoru sídliště na Přepeřské se konalo dne 

21.3.2016. Vzhledem k tomu, že většina vlastníků se plechové garáže nechce vzdát, byly vytipovány dva 

prostory, kam by se eventuálně nechaly plechové garáže vymístit. 

Zatím pouze dva vlastníci přistoupí na vykoupení stávající plechové garáže s tím, že ji budou doživotně 

bezplatně užívat, budou platit pouze nájemné za pronájem pozemku, které činí 1500 Kč/rok. Následně ze 

strany města bylo přislíbeno, že by došlo k osazení nových plechových garáží včetně základové desky. 

Ostatních šest vlastníků se plechových garáží nehodlá vzdát. Souhlasili by s přemístěním plechových 

garáží na vytipovaná místa. Výše nákladu na přestěhování jedné garáže by pro město představovala cca 

40 - 50 tis. Kč (nová plechová garáž a zpevněná plocha pod ní), tj. celkem cca 240 - 300 tis. Kč. Na 

schůzkách bylo také zmíněno, že v tomto případě by došlo k prodeji pozemku pod garáží. Plocha pod 

jednou garáží by činila 20 m2, kupní cena 1.500 Kč/m2, tj. celkem 30.000 Kč. O místění a cenách za 

pozemky se nadále jedná. 
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usnesení RM č. 269/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o problematice odstranění plechových garáží z centra sídliště Přepeřská.  

RM schvaluje vykoupení dvou plechových garáží jako movitosti za cenu 8.000 Kč s tím, že 

současným majitelům bude umožněno bezplatné užívání.  

RM ukládá OSM jednat s dalšími šesti majiteli o odkoupení části pozemku parc.č. 1986/1 dle 

návrhu na umístění nových plechových garáží. Výsledek jednání předložit na další jednání RM. 
 

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

 

11. Nabídka na odkoupení pozemků parc.č. 822/15, 528/2, k.ú. Bukovina u Turnova 

(cesta k Zrcadlové koze) 
 

Rozprava: 

      Pan xxxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemků parc.č. 822/15 ost.plocha o výměře 325 m2 a parc.č. 

528/2 trvalý travní porost o výměře 55 m2, k.ú. Bukovina u Turnova. Pozemky jsou součástí veřejné cesty 

vedoucí k "Zrcadlové koze" od Rakous, proto je nabízí městu k odprodeji. Požaduje 90 Kč/m2. Po 

pozemku parc.č. 822/15, k.ú. Bukovina u Turnova vede skutečně asfaltová komunikace, pozemek parc.č. 

528/2, k.ú. Bukovina u Turnova tvoří travnatý článek mezi komunikací a pozemkem ve vlastnictví města. 

OSM navrhuje vykoupení nabízených pozemků v k.ú. Bukovina u Turnova, pozemek p.č. 822/15 

ost.plocha o výměře 325 m2 za 90 Kč/m2 a pozemek parc.č. 528/2 trvalý travní porost o výměře 55 m2 za 

50 Kč/m2. Jedná se o ceny obvyklé v místě a čase, které zároveň korespondují s navrženými orientačními 

cenami prodeje pozemků podle funkčního využití v územním plánu. Odkoupením pozemků se zcelí 

vlastnictví Města Turnova. 

 
 

usnesení RM č. 270/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit vykoupení pozemku parc.č. 822/15 ost.pl. o výměře 325 m2 za cenu 90 Kč/m2 a 

pozemku parc.č. 528/2 trvalý travní porost o výměře 55 m2 za cenu 50 Kč/m2, vše v k.ú. 

Bukovina u Turnova do vlastnictví Města Turnov. 
 

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

 

12. Nákup kuchyňského vybavení do MŠ a ZŠ v Turnově 
 

Rozprava: 

      Mateřské a základní školy provádí každým rokem obměnu dožilého kuchyňského zařízení. 

V letošním roce se sešlo více požadavků, proto bylo rozhodnuto provést nákup kuchyňského zařízení 

prostřednictvím výběrového řízení. Podklady připravil odbor školství, organizací výběrového řízení byl 

pověřen odbor správy majetku. Na základě výsledků výběrového řízení pak odbor školství požádá Radu 

města o schválení nákupu a uvolnění příslušné částky z rezervního fondu každého subjektu. 

Předpokládaná hodnota nakoupeného vybavení je 500 tis. Kč.  

 
 

usnesení RM č. 271/2016 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci:  Nákup kuchyňského vybavení do MŠ a 

ZŠ v Turnově a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, 

ing. Ladislav Osička, Jiří Vocásek, Jiří Vele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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13. Pronájem části pozemku p.č.2600/1 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      V souvislosti se stavbou - opravou protihlukové stěny Turnov pod názvem akce: I/35 Turnov PHC 

Vesecko - Kudrnáčovy hodiny byl RM schválen pronájem části pozemku p.č.2600/1 v k.ú. Turnov pro 

umístění stavební buňky jako zázemí pro dělníky provádějící opravu protihlukové stěny. Pronájem nebyl 

vyhlášen, proto byla smlouva o pronájmu pozemku uzavřena na 29 dní. Po řádném vyhlášení předkládá 

OSM ke schválení pronájem na celou dobu probíhající akce, tedy do 28.7.2016 za stejných podmínek. 

Cena pronájmu je dle tabulky orientačních cen na zařízení staveniště navržena na 100,- Kč/m2/rok. 
 

 
 

usnesení RM č. 272/2016 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.2600/1 v k.ú. Turnov o výměře cca 12 m2 na zařízení staveniště za 

cenu 100,- Kč/m2/rok  pro společnost BREX spol. s r.o. Liberec od 28.5.2016 do 28.7.2016. 
 

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

 

14. Podnájem v místnosti č. 100 v čp.466 ve Skálově ulici 
 

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  na dobu určitou do 13.5.2017. Jedná se o provozování 

občanské  poradny pro občany v nouzi pro občany Turnova a okolních obcí. Protože poradna nevyužívá 

vypůjčené prostory denně, požádala o povolení podnájmu pro organizaci Advaita, z.ú. pro poskytování 

registrované sociální služby v oblasti prevence a léčby závislosti.  Jedná se o užívání prostor každé liché 

úterý v čase od 10.00 do 17.00 hodin od července  2016. 
 

 
 

usnesení RM č. 273/2016 

RM schvaluje  

výpůjčku v místnosti č.100 v objektu čp.466 ve Skálově ulici pro organizaci Advaita, z.ú., 

Liberec po dobu trvání výpůjčky pro organizaci Déčko Liberec z.s. dle návrhu. 
 

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

 

15. Rozšíření pronájmu v čp.1897 Granátová pro T-Mobile Czech Republic a.s. 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má od letošního roku uzavřenou novou nájemní smlouvu se společností T-Mobile 

Czech Republic a.s. na pronájem části střechy budovy čp. 1897 v Granátové ulici a na umístění 

propojujícího kabelového vedení. Cena za pronájem je smluvními stranami sjednaná v částce 108 000,- 

Kč za rok + DPH. Společnost požádala o umístění dvou na sobě nezávislých tras pro optické kabely, které  

povedou vnitřkem budovy souběžně s trasami společnosti CETIN, a.s., instalaci přípojky na diesel agregát  

a zhotovení elektropřípojky pro napájecí kabel základnové stanice od elektroměru společnosti k 

technologii na střeše budovy. Společnost CETIN bude za umístění  optických kabelů na dobu 10 let  dle 

smlouvy ze dne 13.4.2016 hradit městu jednorázovou úhradu ve výši 108 tis. Kč. Společnost T-Mobile 

Czech Republic a.s. má uzavřenou nájemní smlouvu na 10 let, po projednání bude za změny ve stávající 

nájemní smlouvě  nájemné navýšeno o 11 tis. Kč ročně, tj na částku  119 000,- Kč za rok  + DPH. 
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usnesení RM č. 274/2016 

RM schvaluje  

rozšíření pronájmu v objektu čp.1897 Granátová o uložení optických kabelů a instalaci přípojek 

pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. a navýšení ceny nájemného o 11 000,- Kč ročně,  

tj. celkem na 119 000,- Kč za rok. 
 

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

 

16. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Libereckého kraje na Valdštejn 
 

Rozprava: 

      V únoru 2016 byla podána žádost poskytnutí dotace do Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt 

s názvem „Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého - obnova střešní krytiny“. Nyní jsme dostali 

písemné vyrozumění, že nám byla přidělena dotace ve výši 300 tisíc Kč. Výše dotace je maximální. 

Dalších 900 tisíc Kč jsme obdrželi z Ministerstva kultury. Celkové náklady na projekt jsou 2.596.714 Kč. 

Vlastní podíl Města by měl činit min. 1.396.714 Kč. Jednou z podmínek přidělení a poté čerpání dotace je 

schválení „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje radou města a 

následný podpis starostou města. 

 
 

usnesení RM č. 275/2016 

RM schvaluje  

„Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 

Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v 

Libereckém kraji č. OLP/1256/2016“ na akci „Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého - 

obnova střešní krytiny“. 
 

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

 

17. Dodávka rolby pro zimní stadion Turnov – vyhodnocení veřejné zakázky 
 

Rozprava: 

      Byla vypsána veřejnou zakázku na Dodávku rolby pro zimní stadion Turnov pro svoji příspěvkovou 

organizaci Městská sportovní Turnov, s.r.o. Odhadované náklady jsou cca 2,8 mil. Kč bez DPH. Dne 

6.4.2016 bylo vypsáno dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 136/2006 Sb. (dále jen zákon) 

zjednodušené podlimitní řízení na dodávky a veškeré dokumenty spolu se všemi přílohami vystaveny na 

profilu zadavatele. Celkem bylo obesláno 6 firem. Přišly 3 nabídky: Medela – chráněné dílny s.r.o., 

Chráněná dílna Tiro Blansko s.r.o., První chráněná dílna s.r.o.  

Nabídky byly 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 parametrů rolby, uvedených v příloze č. 5 “Technické parametry rolby“ – váha 

40% 
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usnesení RM č. 276/2016 

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

schvaluje jako vítěze podlimitní veřejné zakázky na dodávky, vypsané podle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního 

řízení na akci „Dodávka rolby pro zimní stadion Turnov“ firmu: Medela – chráněné dílny s.r.o., 

ulice Padolí 228, 549 31 Hronov, která předložila nejvhodnější nabídku dle hodnotících kritérií 

2.480.000 Kč bez DPH (3.000.800 Kč včetně DPH) a pověřuje jednatele společnosti podpisem 

smlouvy o dílo. 
 

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

 

18. Pronájem místnosti v čp.466 Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

      O poslední volnou místnost ve 4. nadzemním podlaží v objektu čp.466 ve Skálově ulici požádala 

obecně prospěšná společnost pro Český ráj, Sobotka, zastoupená ředitelem Luďkem Láskou. Jedná se o 

místnost č. 412 o výměře 18,27 m2, kterou bude společnost využívat za účelem zřízení kanceláře. 

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. 

 
 

usnesení RM č. 277/2016 

RM schvaluje  

pronájem místnosti č.412 ve 4.nadzemním podlaží objektu čp.466 ve Skálově ulici  o výměře 

18,27 m2  pro  Obecně prospěšnou společnost pro Český ráj, Sobotka. 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) – [7/0/0] 

 

19. Obecně závazná vyhláška – školské obvody základních škol 
 

Rozprava: 

      §178 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá obci povinnost stanovit školské obvody spádové školy a je-li 

v obci více základních škol zřizovaných obcí, pak musí stanovit obec školské obvody obecně závaznou 

vyhláškou. V Turnově je v současnosti platná obecně závazná vyhláška č. 13/2005, kterou se stanoví 

školské obvody základních škol zřízených Městem Turnov. Vzhledem ke skutečnosti, že se v době od 

vydání této vyhlášky realizovala v Turnově výstavba nových rodinných a bytových domů a vznikly i nové 

ulice, je třeba na tuto skutečnost reagovat a řešit úpravu obecně závazné vyhlášky a doplnit všechny nově 

vzniklé ulice, aby školské obvody v obci byly skutečně stanoveny dle aktuální situace. 

 

 
 

usnesení RM č. 278/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit obecně závaznou vyhlášku č. …/2016, kterou se stanoví 

školské obvody základních škol zřízených Městem Turnov, s účinností 15-tý den od zveřejnění a 

zároveň zrušit ke stejnému datu obecně závaznou vyhlášku č. 13/2005. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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20. Souhlas s umístěním sídla spolku SRPDŠ při Základní škole Turnov, Žižkova 518, 

příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Vzhledem k požadavkům na uvedení sídla pro zápis spolku do spolkového rejstříku Ministerstva 

vnitra ČR, žádáme o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku: SDRUŽENÍ RODIČU A PŘÁTEL DĚTÍ 

A ŠKOLY PŘI 3.ZŠ (Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace), pobočný spolek, IČ: 

150 458 54 na adresu školy: Žižkova 518, 511 01 Turnov. V rámci zápisu provede spolek i změnu názvu, 

tak aby korespondoval s názvem základní školy. 

 
 

usnesení RM č. 279/2016 

RM souhlasí  

se sídlem SDRUŽENÍ RODIČU A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI 3. ZŠ, pobočný spolek, IČ 

150 458 54, na adrese školy Žižkova 518, 511 01 Turnov. 
 

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

 

21. Vyřazování majetku základních a mateřských škol a Městské knihovny Antonína 

Marka Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1.12.2013,  

předkládáme žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. Majetek určený k vyřazení je již 

nefunkční, zastaralý, neopravitelný, oprava nerentabilní. 

 
 

usnesení RM č. 280/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 4.000 Kč -  dle předloženého návrhu ředitele 

Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 281/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 4.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitele 

Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 282/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 4.000 Kč, drobného dlouhodobého nehmotného 

majetku nad 4.000 Kč, hmotného investičního majetku nad 40.000 Kč – dle předloženého návrhu 

ředitele Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 283/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč, drobného dlouhodobého hmotného majetku do 

4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 4.000 

Kč – dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková 

organizace. 
 

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

usnesení RM č. 284/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.000 Kč, drobného dlouhodobého 

nehmotného majetku do 4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého 

hmotného majetku nad 4.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské školy Turnov, 

Bezručova 590, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 285/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 4.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky 

Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 286/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 4.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky 

Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 287/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 4.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky 

Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 288/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč, drobného dlouhodobého hmotného majetku do 

4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 4.000 

Kč – dle předloženého návrhu ředitele Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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22. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - knihovní 

pobočky 
 

Rozprava: 

      Na konci června 2016 přestane fungovat knihovní pobočka na Turnově II v základní škole v Alešově 

ulici. V rámci rekonstrukce budovy základní školy vznikne nový prostor, který bude sloužit především 

jako školní družina, kde bude ale také fungovat knihovní pobočka určená však jen pro děti a mládež. 

Provoz bude spuštěn se začátkem školního roku. Oddělení pro dospělé bude nově umístěno v prostorách 

železniční administrativní budovy ČD SDC a.s. (tzv. Drahstav, U Nádraží č. p. 1297) v prvním patře. Tyto 

prostory jsou trojnásobně větší než současné v Alešově ulici. Provoz pobočky pro dospělé začne fungovat 

na začátku července 2016. Otevírací doba bude dva dny v týdnu, a to v pondělí 12–18 h. a ve středu též 

12–18 h. 

 
 

usnesení RM č. 289/2016 

RM bere na vědomí  

informace o fungování knihovní pobočky pro dospělé v Turnově 2, dle sdělení ředitele Městské 

knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže. 
 

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

 

23. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dlužné 

částky za výpůjčky 
 

Rozprava: 

      Přesun na další RM s popisem možného mechanismu vymáhání pohledávek. 

 
 

 

24. Hroby významných osobností - zařazených do seznamu - MgA. Ing. Pavel Holas 
 

Rozprava: 

      Rada města Turnov na svém jednání dne 17. 8. 2005 usnesením č. 420/2005 schválila seznam hrobů 

významných osobností, za které byl v souladu s Řádem veřejného pohřebiště Města Turnov odpuštěn 

nájem z hrobového místa, a to na dobu neurčitou. Tento seznam je možné dle aktuálních potřeb a 

podaných žádostí měnit. Na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov byla doručena 

žádost RNDr. Josefa Uchytila, DiS., o zařazení hrobu K-16, v němž je pohřben MgA. Ing. Pavel Holas, 

mezi významné osobnosti. MgA. Ing. Pavel Holas byl turnovským malířem a varhaníkem, je držitelem 

Ceny obce in memoriam. Zároveň se o něm hovoří jako o jednom z nejlepších nefigurativních malířů. 

 
 

usnesení RM č. 290/2016 

RM souhlasí  

se zařazením hrobu č. K-16 na hřbitově u kostela Narození Panny Marie do seznamu hrobových 

míst významných osobností města Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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25. Sociální služby - rozšíření sítě 
 

Rozprava: 

      Obdrželi jsme žádost organizace SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek a organizace Centrum LIRA, z.ú. 

o stanovisko k jejich rozvojovému záměru a o vyjádření k zařazení poskytovaných služeb do Základní sítě 

sociálních služeb Libereckého kraje pro r. 2017.  

Organizace SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek má na základě poptávky zájem v r. 2017 poskytovat ve 

stávajících prostorách následnou novou sociální službu, a to odlehčovací službu pro dospělé osoby s 

poruchou autistického spektra. V r. 2017 by se sjednalo o víkendové poskytování služby – 6x v roce.  

Organizace Centrum LIRA, z.ú., Liberec poskytuje již 22 let sociální služby rané péče pro rodiny s dětmi 

se zdravotním postižením od narození do sedmi let věku v celém Libereckém kraji. Služba je poskytována 

v přirozeném prostředí dítěte, tedy přímo v rodině. Hlavním cílem je podpořit rodinu tak, aby dítě se 

speciálními potřebami mohlo vyrůstat ve svém přirozeném prostředí a nemuselo být umístěno v ústavním 

zařízení. Organizace má zaregistrovanou další návaznou potřebnou službu – sociálně aktivizační službu 

pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, a to pro rodiny s dětmi do 10 let věku. Služba je 

poskytována v celém Libereckém kraji, chybí rozšíření na ORP Turnov. 

 

 
 

usnesení RM č. 291/2016 

RM souhlasí  

s rozvojovým záměrem organizace SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, Brigádnická 2260, Turnov 

a se zařazením odlehčovací služby pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra do 

Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2017. 
 

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

usnesení RM č. 292/2016 

RM souhlasí  

rozvojovým záměrem organizace Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, Liberec a s rozšířením 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s poruchou autistického spektra na území ORP Turnov. 
 

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

 

26. Zdravotně sociální služby Turnov - Nákup hmotného majetku 
 

Rozprava: 

      Žádáme tímto o schválení nákupu hmotného majetku z investičního fondu.  Zastupitelstvo města 

Turnova schválilo dne 17.12.2015  usnesením č. 416/2015 investiční dotaci na pořízení hmotného 

majetku ve výši 250 000,- Kč. Konkrétně se jedná o zakoupení: 

1 ks elektrické koupací křeslo OCEAN E-Vip za nabídkovou cenu 67 542,- Kč včetně DPH. 

1 ks průmyslová automatická pračka PRIMUS FX 105 – 161 000,- Kč včetně DPH 

V obou případech se jedná o výrobky, které v našem zařízení mají své předchůdce stejné typové řady, 

jsou bezporuchové, profesionální, mají dlouhou životnost a jsme s nimi velice spokojeni včetně 

spolehlivého a rychlého servisu již od roku 2005.  

 
 

usnesení RM č. 293/2016 

RM souhlasí  

s nákupem hmotného majetku dle předloženého požadavku s výjimkou nákupu bez výběrového 

řízení, poptávkové řízení bude vedeno na prodejce specifikovaných zařízení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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27. Zdravotně sociální služby Turnov - Navýšení úhrad za pobyt v Domově 

důchodců Pohoda 
 

Rozprava: 

      V Domově důchodců Pohoda se ceny za pobyt neměnily od 1.1.2012. V souvislosti s vyhláškou č. 

389/2013, která umožňuje navýšení na částku 210,- Kč, se rozhodlo vedení Zdravotně sociálních služeb 

navýšit od 1.8.2016 ceny za pobyt v domově za jednolůžkové pokoje na maximální výši 210,- Kč, a za 

dvoulůžkové na 200,- Kč. (jedná se o navýšení o 10-20Kč/den oproti minulým sazbám). Vzhledem 

k příjemnému prostředí a vybavení v celém objektu Domova důchodců Pohoda, jsou tyto navrhované 

ceny adekvátní. Z výše uvedených důvodů žádáme Radu Města o schválení navrhovaných úhrad za pobyt 

v Domově důchodců Pohoda. Pro srovnání uvádíme úhrady v dalších domovech důchodců. 

 
 

usnesení RM č. 294/2016 

RM souhlasí  

s navýšením úhrady za pobyt v Domově důchodců Pohoda dle předloženého návrhu s účinností 

od 1.8.2016. 
 

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

 

28. Zdravotně sociální služby Turnov - Výroční zpráva za rok 2015 
 

Rozprava: 

      Zpráva je k dispozici na webových stránkách organizace. 
 

 
 

usnesení RM č. 295/2016 

RM bere na vědomí  

výroční zprávu Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace za rok 2015. 
 

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

 

29. Dětské centrum Turnov - Výroční zpráva za rok 2015 
 

Rozprava: 

      Zpráva je k dispozici na webových stránkách organizace. 

 
 

usnesení RM č. 296/2016 

RM bere na vědomí  

výroční zprávu za rok 2015 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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30. Schválení daru pro Střední uměleckoprůmyslovou Školu Turnov 
 

Rozprava: 

      Starosta Města převzal záštitu nad akcí Svářečské sympozium 2016 a umístěním plastik sportovců 

v areálu Městského atletického stadionu Ludvíka Daňka. Jedná se o další počin vycházející ze spolupráce 

Města se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Turnově, se kterou má vedení města společný záměr 

umísťování jejich plastik ve veřejném prostoru města.  Prostor atletického stadionu si určili sami tvůrci 

soch. Rozpočet akce činí 20 tis.Kč. Město Turnov poskytne 10 tis.Kč a AC Turnov, z.s. poskytne dalších 

10 tis.Kč.  

 
 

usnesení RM č. 297/2016 

RM schvaluje  

poskytnutí daru pro Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu, Turnov, 

Skálova 373, příspěvkovou organizaci, IČ: 00854999, Skálova 373, Turnov, ve výši 10 000 Kč. 

Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

 

31. Lezecký ráj - Bio ráj 
 

Rozprava: 

      V dubnu 2015 byl na zasedání městského zastupitelstva schválen záměr vybudovat v budově 

bývalého kina (Žižkova ulice) lezeckou stěnu. Lezecká stěna má být určena zejména mládeži, dětem, 

laické veřejnosti a díky ní by mělo také Město Turnov velmi zatraktivnit turistický ruch v Českém Ráji. 

Zároveň také chránit skály Českého ráje ve vlhku, kdy je lezení zakázáno. 

 

První aktivitou bylo oslovení partnerského města Jawor. V listopadu 2015 proběhla na jaworské radnici 

pracovní schůzka s p. starostou a jaworským programovým manažerem, na které jsme polské straně 

vysvětlili náš záměr a předložili zpracovanou studii včetně položkového rozpočtu české části projektu. 

Polská strana se k celému záměru postavila kladně s tím, že by o spolupráci měla zájem. Jejich záměrem 

by bylo vybudovat v blízkosti Jawora moderní střelnici, přičemž ústřední motivem přeshraničního dopadu 

by bylo školení integrovaných složek záchranného systému obou států. Polský partner uvažoval o tom, že 

by na svém území prováděl střelecký výcvik a my bychom na našem území školili lezeckou 

techniku. Tato myšlenka se však při dalším rozpracování ukázala jako velice těžce realizovatelná. Pokud 

by polská strana školila jen střelecký výcvik tak bychom velice obtížně sháněli na české straně někoho, 

kdo by o takové školení stál. V úvahu přichází pouze městská policie a zájmová střelecká sdružení. Pokud 

bychom nedokázali sehnat dostatek zájemců o tato školení, (což je velice pravděpodobné) hrozilo by 

vrácení dotace, což by při uvažované ceně na české straně cca 25 mil. Kč byl vážný problém. 

 

Další aktivitou pro získání finanční prostředků bylo oslovení několika soukromých subjektů, která již mají 

za sebou investici a realizaci několika významných lezeckých center v ČR, zejména v Praze. Např. firma 

TR Walls si celou situaci zmapovala a předložila reálný náhled na provoz lezecké stěny v Turnově. Dle 

jejich názoru je možné provoz stěny určitě v Turnově uskutečnit a rozhodně by na svůj provoz stěna 

vydělala. Ovšem je nutné říci, že Turnov není Praha a tudíž je nutné investici do přestavby objektu a 

částečně vybavení vyřešit buď z vhodného dotačního titulu nebo z příspěvku města. Návratnost investice 

do objektu by byla velmi dlouhodobá (cca 8 let) a žádný soukromý subjekt není ochoten toto podstoupit. 

Celý materiál bude projednáván na květnovém zastupitelstvu města. 
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usnesení RM č. 298/2016 

RM bere na vědomí  

informaci Komunitního centra Lezecký ráj, z. ú. o jeho snaze nalézt vhodný dotační titul na 

realizaci projektu Lezecký ráj, horolezecká stěna v budově Bia Ráj, Žižkova ulice, čp. 2136 

Turnov – p.č. 855/2, k.ú. Turnov. 

RM doporučuje ZM schválit prodej objektu Bio Ráj, Žižkova ulice, čp. 2136 Turnov – p.č. 

855/2, k.ú. Turnov. Jestliže zájemce nebude nalezen do září 2016, navrhuje RM nechat opravit 

střechu objektu. 
 

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

 

32. Smlouvy o bezúplatném převodu majetku na KCT a MST 
 

Rozprava: 

      Město Turnov realizovalo s Městem Jawor v letech 2008-2010 česko-polský přeshraniční projekt 

„Podpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor-Turnov“ podpořeného dotací z Operačního programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. Partnerem v projektu bylo také 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o., které si pořídilo pro Kulturní centrum Střelnice kromě jiného 

audiotechniku a část nábytku. Město Turnov dokoupilo v rámci projektu přenosnou audiotechniku pro 

využití k menším akcím v Kulturním centru Střelnice. Tato mobilní audiotechnika je ve vlastnictví Města 

Turnov a je vedena v inventurních seznamech. Smlouva o dotaci ukládá příjemci, aby pořízený majetek 

vlastnila po dobu udržitelnosti od ukončení projektu, v tomto případě 5 let.  31.12.2015 skončila doba 

udržitelnosti, proto Město Turnov předkládá ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu audiotechniky 

na Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Celková hodnota při zakoupení činila 33.210,- Kč.  

V roce 2008 uspělo město Turnov s žádostí o dotaci na rekonstrukci bazénu na Výšince do Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod pod názvem „Bazén Výšinka – plavání v Turnově pro 

všechny a bez překážek“. V rámci projektu byly pořízeny i různé pomůcky pro výuku plavání, herní 

prvky pro děti, TV, počítač atd. (inventární seznam pomůcek je přílohou č. 1 Smlouvy o bezúplatném 

převodu). Tyto pomůcky jsou ve vlastnictví Města Turnova a jsou vedeny v inventárních seznamech. 

Smlouva o dotaci ukládá příjemci, aby pořízený majetek vlastnila po dobu udržitelnosti od ukončení 

projektu, v tomto případě 5 let.  V roce 2015 skončila doba udržitelnosti, proto Město Turnov předkládá 

ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu pomůcek na Městskou sportovní Turnov, s.r.o. v úhrnné 

hodnotě dle inventurního seznamu ze dne 4.5.2016 – 104.450 Kč. 

 
 

usnesení RM č. 299/2016 

RM schvaluje  

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku pořízeném v česko-polském přeshraničním projektu 

„Podpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor-Turnov“ podpořeného dotací z Operačního 

programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 na Kulturní 

centrum Turnov, s.r.o. 
 

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

usnesení RM č. 300/2016 

RM schvaluje  

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku pořízeném v rámci projektu „Bazén Výšinka – plavání 

v Turnově pro všechny a bez překážek“ podpořeného dotací z Regionálního operačního 

programu NUTS II Severovýchod  na Městskou sportovní Turnov s.r.o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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33. Udělení souhlasu se zrušením veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem 

Turnov a Libereckým krajem 
 

Rozprava: 

      Smlouva o spolupráci při výstavbě, užívání a prověřování efektivního systému varování a 

informování před a v průběhu zvýšených a povodňových stavů na horní Jizeře a Kamenici byla uzavřena 

s Libereckým krajem v roce 2007, v době, kdy HZS Libereckého kraje odmítl stávající systém zřízený 

Okresním úřadem v Semilech dále provozovat. V lednu roku 2016 zaslal Liberecký kraj prostřednictvím 

náměstka hejtmana pro resort životní prostředí a zemědělství pana Josefa Jadrného dopis s žádostí o 

ukončení tohoto smluvního vztahu. Jako důvod uvádí skutečnost, že na území Libereckého kraje je 

v současné době již několik podobných systémů a podpora městu Turnov je tudíž nesystémová a 

nekoncepční. Na tuto informaci reagovalo město předběžným souhlasem se zrušením této smlouvy. 

 
 

usnesení RM č. 301/2016 

RM uděluje  

souhlas se zrušením Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při výstavbě, užívání a prověřování 

efektivního systému varování a informování před a v průběhu zvýšených a povodňových stavů 

na horní Jizeře a Kamenici uzavřené mezi Městem Turnov a Libereckým krajem. 
 

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

 

34. Odkoupení části pozemku parc.č. 1432/2, k.ú. Hrubá Skála pro táborovou 

základnu v Krčkovicích 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení RM č. 171/2015 došlo během října a listopadu ke složitým jednáním s 

xxxxxxxxxxxxx, které vyústily v odmítnutí prodeje ze strany majitele pozemku. 

Poté byly zahájeny další jednání v březnu, jejichž výsledkem je ochota majitele prodat alespoň část 

pozemku o výměře cca 190 m2. Byla dojednána kupní cena na celkovou částku ve výši 28.500 Kč, tj. 150 

Kč/m2. Požadovaný pozemek je v územním plánu zařazen do funkčního využití - Plochy smíšené obytné 

- venkovské (SV). Výše kupní ceny odpovídá ceně obvyklé v místě a čase. V obdobné cenové relaci byly 

již vykupovány pozemky pro tábor v Krčkovicích v r. 2001. Vzhledem k záměru města na výstavbu nové 

provozní budovy na tábořišti v Krčkovicích se jedná o strategický pozemek. 

 
 

usnesení RM č. 302/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit odkoupení části pozemku p.č. 1432/2 k.ú. Hrubá Skála o výměře cca 190 m2 za 

navrženou celkovou kupní cenu ve výši 28.500 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou , formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Turnov a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx a následným uzavřením kupní smlouvy s nejzazším termínem dne 

31.7.2016. 
 

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

 

 

 



19  Zápis Rady Města Turnov 11. 5. 2016 

35. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – jmenování hodnotící komise – závlaha v SRA 

Maškova zahrada 
 

Rozprava: 

      Schválení složení hodnotící komise pro výběr dodavatele automatického zavlažovacího systému v 

areálu Maškovy zahrady. Termín na podání nabídek je do 23. května 2016. 

 
 

usnesení RM č. 303/2016 

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

jmenuje hodnotící komisi na výběr dodavatele automatického zavlažovacího systému pro 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada v roce 2016 ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Mgr. 

Bc. Martin Féna, Pavel Mikeš, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jaromír Frič. Dále jmenuje náhradníky: 

Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Ing. Tomáš Špinka, Mgr. Michal Loukota, Tomáš 

Hudec. 
 

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

 

V Turnově dne 17. května 2016 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta             místostarostka 


