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Zápis z 10. jednání rady města Turnov 

ze dne 26. 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 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Kulturní centrum Turnov, s.r.o.  - aktuální informace 
 

Rozprava: 

      Zpráva o činnosti za rok 2015 s ohledem na převzetí celého gastroprovozu 

      V roce 2015 jsme uskutečnili 507 filmových představení, 90 divadelních produkcí a 75 hudebních 

akcí. Dále se v KC Střelnice formou pronájmu uskutečnilo dalších 47 akcí - plesy, konference, zasedání 

ZM, setkání s prezidentem ČR a hejtmanem Libereckého kraje atd. (nepočítaje sem kurzy českého jazyka 

pro cizince, školení úřadu práce, výuku autoškoly, orientální tance pro děti i dospělé a africké tance atp.). 

V divadle se touto formou uskutečnilo dalších 30 akcí (+ navíc tradiční vánoční a závěrečné koncerty 

ZUŠ, koncerty hudebních dílen a festivalové koncerty, tradiční akce Městské knihovny – Slavnost 

abecedy a čtení, gymnázium zde předalo studentům maturitní vysvědčení; divadlo samozřejmě slouží i 

pro zkoušky ochotnických souborů, těch bylo 17). 

Celkem během roku 2015 realizovalo KCT více než 750 akcí pro veřejnost, tedy průměrně cca 2 

akce denně. 

Samozřejmou součástí tohoto druhu „podnikání“ je vedle odpovídající kvantity též kvalita poskytovaných 

služeb. V materiálu s názvem Koncept a marketingový plán gastronomického provozu Kulturního centra 

Turnov, s nímž jsem v polovině ledna 2015 předstoupil před Valnou hromadu společnosti, se v samotném 

úvodu píše: „Od ukončení výstavby nové Střelnice a začátku gastroprovozu v roce 2008 je v současné 

době poskytováním hostinské činnosti zde pověřen již třetí nájemce v řadě. (...) Současný nájemce však 

bohužel soustavně hrubě porušuje své povinnosti stanovené ve smlouvě. (...) Tato skutečnost má velmi 

negativní vliv na vnímání pořádaných akcí ze strany návštěvníků i účinkujících a dopadá tak i na 

hodnocení práce Kulturního centra jako takového. Je proto potřeba zkvalitnit a zprofesionalizovat 

poskytování všech těchto hostinských služeb (...). Není již na co čekat, opakováním chyb z minulosti 

právě volbou nových nájemců, kteří nemají zkušenosti s tímto odlišným provozem, by se vše jen 

zhoršovalo a podléhalo stále více oprávněné kritice všech zúčastněných.“ Smlouva s nájemcem byla 

ukončena k 30. dubnu 2015 a již 23. května byl otevřen „KUS“ (KUlturní Střelnice) - prostor na pomezí 

kavárny, restaurace a kulturního klubu. Ten od té doby slouží veřejnosti a zajišťuje též veškeré 

občerstvení při akcích pořádaných v prostorách všech objektů ve správě KCT, tedy vedle KC Střelnice 

také v Městském divadle a v areálu letního kina. 
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Materiál bude projednáván v květnovém zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 304/2016 

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

po projednání zprávy o provozování gastroprovozu konstatuje, že gastroprovoz v Kulturním 

centru Sřelnice vnímá jako veřejnou službu. Výši provozní ztráty 2016 jako zadání, projedná na 

další valné hromadě Kulturního centra Turnov, s.r.o. 
 

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

 

2. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Turnov-intenzifikace úpravny vody 

Nudvojovice 
 

Rozprava: 

      Vodohospodářské sdružení Turnov žádá město Turnov o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na 

stavbu " Turnov - intenzifikace úpravny vody Nudvojovice". V rámci výše uvedené stavby dojde 

k nahrazení stávající přístupové stěrkové komunikace za komunikaci novou.   

 
 

usnesení RM č. 305/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu 

"Turnov - intenzifikace úpravny vody Nudvojovice" na pozemcích parc.č. 3713/1, 3713/4, 

3713/5 a 3697/28, vše k.ú. Turnov. 
 

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

 

3. Technické služby Turnov, smlouvy o dílo 
 

Rozprava: 

      Krajská správa silnic Libereckého kraje v zastoupení vlastníka komunikace Libereckého kraje bude v 

září 2016 provádět pokládku nového asfaltového povrchu komunikace III/27926 - Sobotecká ulice, v 

úseku od prodejny Penny k železniční zastávce. 

V této části komunikace proběhla oprava plynového potrubí, které bylo v havarijním stavu. 

Vodohospodářské sdružení Turnov provede opravu kanalizace, která je rovněž ve špatném technickém 

stavu. Město Turnov se k prováděným opravám přidá s veřejným osvětlením a novým povrchem 

chodníku. Odbor správy majetku předkládá radě města na vědomí dvě smlouvy o dílo, které budou dle 

směrnice města č. 49.14 - Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov uzavřeny s Technickými 

službami Turnov, s.r.o. Jedná se o smlouvu o dílo na provedení opravy chodníku a dále veřejného 

osvětlení v Sobotecké ulici. 

 
 

usnesení RM č. 306/2016 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., na realizaci opravy "Veřejného osvětlení 

v Sobotecké ulici" ve výši 195.588,-Kč vč. DPH a "Opravu chodníku v Sobotecké ulici" v celkové výši 

332.960,-Kč dle směrnice Města Turnov 49.14, to vše v celkové výši 528.548,-Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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4. Dodatek smlouvy o dílo, Hruštice - Károvsko 
 

Rozprava: 

      Město Turnov uzavřelo v únoru 2016 smlouvu o dílo na stavbu " Komunikace a inženýrské sítě v 

rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, etapa IV, část A" s firmou Integra stavby, a.s., Liberec. V rámci 

této stavby dochází k realizaci sítí a komunikace pro plánovanou zástavbu rodinných domů na pozemcích, 

které město Turnov prodalo v loňském roce.  

Stavba byly rozdělena na vodohospodářskou část, kterou realizovalo Vodohospodářské sdružení Turnov, 

komunikaci a ostatní sítě (plyn, veřejné osvětlení) realizuje město Turnov. V koordinaci obou staveb zde 

provádí zasíťování ještě ČEZ a Pamico,s.r.o.. Termín dokončení díla je ve smlouvě o dílo stanoven do 

30.5.2016. Dodavatel stavby Integra stavby, a.s. žádá Město Turnov o prodloužení termínu dokončení díla 

o 14 dnů. O prodloužení termínu dokončení stavby žádá dodavatel z důvodu, že o 1. týden byla 

prodloužena stavba Vodohospodářského sdružení Turnov a dále při realizaci stavby vznikly práce, které 

bylo nutno udělat pro zdárné dokončení díla. Stavební firma musela upravit stávající kanalizační šachty, 

které byly osazeny o 25cm výš, muselo dojít k posunu 4 plynových pilířů. Nad rámec původní smlouvy 

bude upraveno veřejné osvětlení u stávající zástavby rodinných domů v ulici Lubomíra Jasínka. 
 

 
 

usnesení RM č. 307/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové 

lokalitě Hruštice - Károvsko, etapa IV, část A" s firmou Integra stavby, a.s., Liberec. Termín 

dokončení stavby se prodlužuje o 14 dní do 14.6.2016. 
 

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

 

5. Pronájem části pozemku p.č.540 v k.ú. Turnov pro Liberecký kraj 
 

Rozprava: 

      Liberecký kraj předkládá do Integrovaného regionálního operačního programu  (IROP)  projekt  "Pro 

horolezce neexistují hranice" k nové expozici horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově. Při přípravě 

projektu bylo zjištěno, že zeď a brána do zahrady při objektu muzea stojí na části pozemku p.č.540 v k.ú. 

Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnov. OSM předložil na jednání RM dne 11.5.2016 materiál 

týkající se prodeje  části pozemku p.č.540 o výměře 6 m2 Libereckému kraji, RM doporučila ZM schválit  

a OSM předkládá prodej ke schválení na jednání ZM dne 26.5.2016. Liberecký kraj požádal před 

uskutečněním prodeje o pronájem výše uvedené části pozemku pro případ, že by se vyřízení prodeje 

pozemku neuskutečnilo v požadovaném termínu do 31.7.2016. Tento datum je finální pro příjem žádostí v 

IROPU.  
 

 
 

usnesení RM č. 308/2016 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 540 v k.ú. Turnov o výměře 6m2 pro Liberecký kraj za cenu 100,- 

Kč/m2/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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6. WC terminál, prodloužení smlouvy 
 

Rozprava: 

      České dráhy provedly druhé výběrové řízení na provozovatele nového sociálního zařízení na 

vlakovém nádraží, které má sloužit i pro cestující z terminálu veřejné dopravy. V daném termínu se do 

výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Z tohoto důvodu odbor správy majetku předkládá radě města ke 

schválení uzavření dodatku č.7 smlouvy o přístupu cestujících z terminálu veřejné dopravy k sociálnímu 

zařízení v restauraci Albion. Dodatek č.7 je uzavíraný s xxxxxxxxxxxxxxx do 30.6.2016. V rozpočtu 

města pro rok 2016 máme schváleny finanční prostředky na 1. pololetí 2016. Pokud během června 

nedojde k řešení ohledně provozování WC v budově Českých drah, navrhne odbor správy majetku 

rozpočtovou změnu pro další období.  

 
 

usnesení RM č. 309/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.7 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 30.6.2016 s úhradou 1/12 původně 

dohodnuté ceny, tj. 29.166,66,-Kč/měsíc. 
 

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

usnesení RM č. 310/2016 

RM ruší  

usnesení č.186/2016. 

RM doporučuje ZM schválit provozní dotaci na provozování toalet na hlavním nádraží ČD v 

Turnově ve výši 300 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) – [8/0/0] 
  

 

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

vodovodní kanalizační a plynovodní přípojky, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxxxxxxxxxxx na pozemku města Turnova připravuje realizaci nové vodovodní, 

kanalizační a plynovodní přípojky pro novostavbu RD na Malém Rohozci na pozemku parcel.č. 649/1 

v k.ú. Malý Rohozec.  

 
 

usnesení RM č. 311/2016 

RM schvaluje  

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

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

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

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

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

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č. 437 a 439/1 v k.ú. Malý 

Rohozec ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 3 bm dotčených stavbou vodovodní 

přípojky, cca 17 bm kanalizační přípojky a cca 2 bm plynovodní přípojky k novostavbě RD 

parcel.č. 649/1 k.ú Malý Rohozec, stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za 
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jednorázovou úhradu 8.800,- Kč + DPH. Cena za běžný metr pro tento případ je 400,-Kč+DPH. 
 

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

 

8. Dotace z kulturního fondu 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2016 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 498.651,- Kč. V první výzvě bylo rozděleno 

mezi žadatele o dotaci celkem 400.000,- Kč. Zůstatek v kulturním fondu po rozdělení dotací v první 

výzvě je 98.651,- Kč. V souladu s usnesením Správní rady kulturního fondu, kdy byly alokovány částky 

pro jednotlivé oblasti podpory, mají být rozděleny ve druhé výzvě tyto částky: 

kulturní akce – přímá dotace   12.000,- Kč 

činnost spolků     6.000,- Kč 

publikace + akce  80.651,- Kč 

celkem                98.651,- Kč 

V rámci vypsané druhé výzvy bylo doručeno celkem 16 žádostí. Správní rada kulturního fondu na svém 

jednání dne 11.5.2016  posoudila všechny došlé žádosti o poskytnutí dotace a navrhla vyhovět 13 

žádostem, zbylým 3 žádostem navrhla nevyhovět, jelikož svým obsahem nesplňují podmínky dle Pravidel 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov, popř. z důvodu vyčerpání alokované 

částky pro danou oblast podpory. Kulturní komise rady města na svém jednání dne 16.5.2016 byla 

seznámena s návrhem správní rady a souhlasí s jeho předložením do zastupitelstva v tomto znění.  

 

 

 

usnesení RM č. 312/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z kulturního fondu v rámci II. výzvy pro 

rok 2016 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

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

částky 
 

Rozprava: 

      Městská knihovna Antonína Marka Turnov eviduje do konce roku 2015 celkem 75 osob, kteří 

nevrátili své vypůjčené knihy. Výše pohledávky na 1 osobu se v průměru pohybuje kolem 350 Kč.  

V případě vymáhání dlužných částek soudní cestou bude třeba podat nejprve žaloby o zaplacení a 

v takovém případě budou soudní poplatky na každou jednotlivou žalobu 1.000,- Kč (v případě soudního 

řízení o zaplacení dlužné částky do výše 20 tis. - zák. 549/1991 Sb.). Z uvedeného důvodu si dovolujeme 

Radu města Turnov požádat, aby uvážila, zda mají být pohledávky uvedené v příloze vymáhány či zda má 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov tyto pohledávky prominout. Vzhledem k průměrné výši 

pohledávek se řediteli knihovny nejeví jako rentabilní, aby tyto pohledávky byly vymáhány soudní cestou 

a raději by přistoupil k jejich prominutí. 

 

 
 

usnesení RM č. 313/2016 
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RM schvaluje,  

aby pohledávky dle přílohy byly prominuty a nenavrhuje jejich vymáhání soudní cestou. 
 

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

 

10. Obnova Šetřilovských rybníčků - výběr dodavatele 
 

Rozprava: 

      Jedná se o vodní nádrže u objektů čp. 389, 904 ul. Alej Legií v Turnově (u restaurace Šetřilovsko). 

Byl vypracován projekt pro obnovení funkčního technického stavu a provedení údržby nádrží. U objektu 

restaurace se jedná o 2 malé vodní nádrže za sebou. Přítok do nádrží je z podchyceného pramenu vedle 

první nádrže. První nádrž nemá žádné funkční vypouštěcí zařízení, voda přetéká do druhé nádrže skrz 

hráz, která je špatném technickém stavu. Druhá nádrž má vypouštěcí zařízení ve velmi špatném 

technickém stavu. Za vodními nádržemi je ještě průtočná tůň.Vodní nádrže i návazná průtočná tůň jsou 

zaneseny sedimenty. Po dohodě se starostou města byla k  realizaci akce předložena nabídka Sdružení 

Český ráj. K vypracování cenové nabídky Sdružení Český ráj obdrželo členění soupisu prací (slepý 

výkaz). Celková cenová nabídka ze strany Sdružení Český ráj je 137 769,- Kč. Sdružení není plátcem 

DPH, tedy cena je konečná. Rozpočet zpracovaný projektantem podle výkazu výměr je 139 499, - Kč bez 

DPH (168 794, - Kč včetně DPH). Sdružení Český ráj má obor činnosti v živnostenském oprávnění 

„přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti“. Odbor životního prostředí 

zajistí na stavbě technický dozor investora a rovněž autorský dozor projektanta. Jana Svobodová nahlásila 

střet zájmů. 

 

Jana Svobodová nahlásila střet zájmů 

 
 

usnesení RM č. 314/2016 

RM schvaluje  

udělení výjimky ze směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov“ na 

realizaci akce „Vodní nádrže Šetřilovsko – udržovací práce“ a schvaluje zadání stavebních prací 

Sdružení Český ráj, IČ: 15045838, za celkovou cenu 137 769,- Kč bez DPH. Důvodem udělení 

výjimky je vysoké nasazení zaměstnanců sdružení při optimalizaci projektové dokumentace 

stavby. RM zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se Sdružením Český ráj, IČ: 

15045838, sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  

 

11. Vodohospodářské sdružení Turnov - stanovy, plánované akce 
 

Rozprava: 

      Rada města jednala o problematice Vodohospodářského sdružení Turnov v těchto oblastech: 

- Stavební záměry 

- Úprava stanov Vodohospodářského sdružení Turnov 

- Analýza nakládaní s majetkem a provozování vodohospodářského majetku 

- Vztah rady sdružení a dozorčí rady 

 

V rámci diskuze nebylo přijato žádné usnesení. 

 
 

 

12. Nákup pozemku pro HZS Libereckého kraje 
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Rozprava: 

      Materiál byl stažen. Nebyla zahájena potřebná jednání. 

 
 

 

13. Řešení telefonní ústředny 
 

Rozprava: 

      Materiál byl stažen vzhledem k chybějícímu času. 

 
 

 

14. Opěrná zeď Vazovec - majetkové řešení pozemků 
 

Rozprava: 

      Jedná se problematiku projednávanou na RM cca 3 měsíce. Vzhledem k právům města, je situace 

vnímána jako nelegálně postavená zeď na pozemku města, která navíc znemožnila přístup k dalším 

nemovitostem. Manželé xxxxxxxxxx se domnívají, že si zeď vystavěli na svém pozemku a v rámci 

digitalizace katastru došlo k chybě. Vzhledem k tomu, že katastrální úřad nepotvrdil opravu chyby v 

katastru nemovitostí, předkládáme RM k projednání další možná řešení uvedené problematiky, které 

navrhují xxxxxxxxxxxxx. Navrhují posunutí stávající zdi pouze o 60 cm z důvodu získání požadované šíři 

2,75m přístupové komunikace, tím byl dotčen pozemek p.č. 465 o výměře cca 8 m2 a to s návrhem 

vyřešením majetkoprávních vztahů následujícími 4 variantami: 

1) odkoupení části pozemku parc.č. 465 o výměře cca 8 m2, k.ú. Malý Rohozec 

2) směnu části pozemku parc.č. 465 o výměře cca 8 m2, k.ú. Malý Rohozec za stejnou výměru pozemku v 

jejich vlastnictví 

3) výměnu části části pozemku parc.č. 465 o výměře cca 8 m2 a pozemku parc.č. 379 o výměře 48 m2 

(obecní špička mezi cestami), k.ú. Malý Rohozec za pozemek parc.č. 764/26 o výměře 1487 m2, k.ú. 

Daliměřice (pozemek v Dolánkách u Jizery v blízkosti písečných pláží) ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx 

4) přenechání části pozemku parc.č. 465 o výměře cca 8 m2, k.ú. Malý Rohozec darem za újmu bourání 

stavby v důsledku chyby digitalizace v r. 1989 na rozšíření cesty 

 

Za OSM po dohodě s panem starostou jsme navrhovali pro zdárné vyřešení výše uvedené problematiky 

pro případ posunutí oplocení a zachování min. šířky 2,75 m přístupové komunikace prodej požadovaných 

8 m2 z pozemku parc.č. 465, k.ú. Malý Rohozec (dle ÚP funkční využití Bydlení venkovské) za cenu 700 

Kč/m2 (celkem 5.600 Kč) a naopak získat do vlastnictví města koupí od xxxxxxxxxxxx pozemek parc.č. 

764/26 tr. travní porost o výměře 1487 m2, k.ú. Daliměřice (dle ÚP zeleň sídelní a přírodního charakteru 

v zátopovém území) za cenu 15 Kč/m2 (celkem 22.305 Kč).  S touto navrženou naší variantou 

xxxxxxxxxxx nesouhlasí. Preferují svoji variantu 1) nebo 3). Pozemek p.č. 764/26 v Dolánkách nabízejí 

pouze v případě, že získají mimo jiné i obecní špičku pozemku p.č. 379, k.ú. Malý Rohozec.  

 
 

usnesení RM č. 315/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o umístění stavby na části pozemku parc.č. 465, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov. RM nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 465 o výměře 8 m2, k.ú. 

Malý Rohozec do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

15. Smlouva o právu provést stavbu, Preciosa, a.s., "Silnice II/610 Turnov-hranice 

Libereckého kraje" 
 

Rozprava: 
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      Společně s projektem rekonstrukce Nádražní ulice připravuje Liberecký kraj rekonstrukci silnice 

II/610 od viaduktu na Přepeřské ulici na hranici kraje ve Svijanech.  Součástí tohoto projektu je i 

vybudování chodníku před výrobním závodem firmy Preciosa, a.s. na Přepeřské ulici. Chodník je navržen 

v návaznosti na stávající chodníky a tím zasahuje do pozemku ve vlastnictví Preciosa, a.s., která zde má 

parkoviště pro zaměstnance. Projektová kancelář oslovila vedení firmy, zda je možné na jejich pozemku 

naplánovat stavbu chodníku. Preciosa, a.s. s tímto záměrem souhlasila s podmínkou zřízení nových 10 

parkovacích míst na náklady Města Turnov na jiném pozemku Preciosy. Nová parkovací místa by byla 

zřízena ve štěrkovém povrchu. Město Turnov by se po realizaci výstavby chodníku a jeho zaměření stal 

vlastníkem pozemku pod novým chodníkem. 

 
 

usnesení RM č. 316/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s firmou Preciosa, a.s. na realizaci stavby "Silnice 

II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje" na pozemcích parc.č. 2013/8, 2027/5, 2027/6, 

2020/26, 2020/27, 2020/25, a 2001/2, vše k.ú. Turnov a zřízení 10 nových parkovacích míst na 

pozemku parc.č. 2027/7, k.ú. Turnov. 
 

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

 

16. Záležitosti OŠKS - žádost o čerpání rezervního fondu, investičního fondu a 

schválení veřejné zakázky ZŠ Skálova 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o 

převod částky 800.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního na zřízení a vybavení školního klubu 

a použití investičního fondu do výše 800.000 Kč.  

 

Rezervní fond organizace k 31. 3. 2015 je 1.048.777 Kč 

Povinná rezerva na energie 15% je 255.000 Kč  

Rezervní fond k použití je ve výši 793.777 Kč 

 

Zároveň pan ředitel žádá o: 

- schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vybavení školního klubu 

- schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Školní klub ZŠ Skálova“  

- a udělení souhlasu s výjimkou ze směrnice o zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení „Školní 

klub“ bude na profilu zadavatele zveřejněno 11 dní.   
 

usnesení RM č. 317/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, převod částky 793.000 

Kč z rezervního fondu do fondu investičního na zřízení a vybavení školního klubu. 
 

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

 

usnesení RM č. 318/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace použití investičního 

fondu organizace do výše 793.000 Kč na zřízení a vybavení školního klubu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 319/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace vyhlášení výběrového 

řízení na dodavatele školního klubu pro ZŠ Skálova. 
 

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

usnesení RM č. 320/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace složení hodnotící 

komise Mgr. Michal Loukota (ředitel školy, předseda KV), Mgr. Petra Houšková 

(místostarostka), Jiří Mikula (zastupitel), Ing. Ladislav Osička (OSM), Tomáš Hocke (starosta) . 

Náhradníci: Mgr. Jana Svobodová (místostarostka) , Ing. Petr Soudský (zastupitel, člen KV), 

Mgr. Bc. Martin Féna (OSM). 
 

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

usnesení RM č. 321/2016 

RM uděluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace souhlas s výjimkou ze 

směrnice o zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení „Školní klub“ bude na profilu 

zadavatele zveřejněno 11 dní místo 15 dní. 
 

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

 

17. Schválení daru pro Českomoravský svaz hokejbalu – finálový turnaj MČR v 

Turnově 
 

Rozprava: 

      Starosta Města převzal záštitu nad Finálovým turnajem mistrovství České republiky žen v hokejbale, 

které se bude konat ve dnech 11. a 12. června 2016 v prostorách zimního stadionu Ludvíka Koška 

v Maškově zahradě. Žádost svazu je přiřazena k tomuto materiálu.  Akci vnímáme jako propagaci našeho 

nového areálu Maškova zahrada, navíc ukazuje možnost využití zimního stadionu i mimo jeho hlavní 

sezonu. 

 
 

usnesení RM č. 322/2016 

RM schvaluje  

poskytnutí daru pro Českomoravský svaz hokejbalu, Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 

Praha 6, IČ: 49626485 ve výši 3 000 Kč. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

 

 

 

 

 



10  Zápis Rady Města Turnov 26. 5. 2016 

18. Městská sportovní Turnov s. r. o. - schválení výsledku VŘ - Sportovně rekreační 

areál Turnov - automatický zavlažovací systém 
 

Rozprava: 

      V souladu s usnesením RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. č. 159/2016 

ze dne 31. 3. 2016 byla dne 6. 5. 2016 vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: 

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL TURNOV – AUTOMATICKÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM. 

Termín pro podání nabídek byl stanoven na 23. 5. 2016. Ve stanoveném termínu byly podány 2 nabídky. 

Obě došlé nabídky splnili zadávací podmínky.  
 

 

 
 

usnesení RM č. 323/2016 

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

schvaluje jako vítěznou nabídku na akci: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL TURNOV –  

AUTOMATICKÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM, firmu Irriga s.r.o., IČO: 288274369, Čistěves 

69, 50315 Nechanice za nabídkovou cenu 840 755,- Kč bez DPH a pověřuje jednatele 

společnosti podpisem smlouvy o dílo. 
 

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

V Turnově dne 1. června 2016 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta               místostarostka 


