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Zápis z 11. jednání rady města Turnov 

ze dne 8. 6. 2016 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

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

"Přeložka STL plynovodní přípojky, Turnov, Bezručova ul." 
 

Rozprava: 

      RWE GasNet, s.r.o. zaslal ke zpracování smlouvu na stavbu „Přeložka NTL STL plynovodní 

přípojky pro parcel.č. 2715, ul. Bezručova k.ú.Turnov. Investorem stavby je fy Flimex, s.r.o. 

Turnov. Stávající STL plyn.přípojka bude v rámci přeložky odpojena z řadu a bude vybudována 

nová přeložka PZ, následně nová STL plyn. přípojka pro novostavbu polyfunkčního objektu.                                                    

Pro výše uvedenou stavbu RWE GasNet, s.r.o. žádá Město Turnov o uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města parcel.č. 2686/3 

k.ú. Turnov v celkové délce 1 bm. 

 
 

usnesení RM č. 324/2016 

RM schvaluje  

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

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

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

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

platném znění na pozemek parcel.č. 2686/3 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové 

délce cca 1 bm dotčených stavbou „Přeložka NTL.přípojky plynu pro polyfunkční objekt , 

Bezručova ul., p.č. 2715 k.ú. Turnov ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 

400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 

"SM, Turnov, Lidická, p.č. 1005/5, xxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 

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

„SM, Turnov, Lidická, p.č.1005/5, xxxx – kNN, č. stavby IV-12-4014447/VB1. Stavba se nachází v k.ú. 

Turnov na pozemku p.č.1005/5, kde  bude k novostavbě RD v ulici Nad Šetřilovskem vybudována 

přípojka elektro. Pozemky budou dotčeny uložením nového podzemního energetického vedení.  

Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č.1005/6, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 

délce 20 běžných metrů dle přiložené situace. 

 
 

usnesení RM č. 325/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem 

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

změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parc. č. 1005/6, k.ú.Turnov v celkové 

délce 20 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Lidická, p.č.1005/5, xxxxxx – kNN, č. stavby IV-

12-4014447/VB1“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- 

Kč/bm + DPH. 
 

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

 

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

"SM Turnov, Loužek p.č. 255, xxxx - kNN" 
 

Rozprava: 

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

Turnov, Loužek p.p.č. 255, xxxx – kNN, č.stavby DSO-IP-12-4006508 VB 002“ Stavba se nachází v k.ú. 

Bukovina u Turnova na pozemku p.č.255.  bude vybudována přípojka elektro. Pozemky budou dotčeny 

podzemním uložením nového energetického vedení NN s použitím kabelové vedení NN - AYKY 4x50 

mm² do přípojkové skříně SS100 u hranice pozemku p.č. 748. Touto stavbou bude dotčen pozemek 

parcel.č. 761/1, k.ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 35 běžných metrů 

dle přiložené situace. 

 
 

usnesení RM č. 326/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem  

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

změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parc. č. 761/1 k.ú. Bukovina u 

Turnova v celkové délce 35 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Loužek p.p.č. 255, xxxx – 

kNN, č.stavby DSO-IP-12-4006508 VB 002“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 

úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu " 

Turnov, ul. Karla Drbohlava, plynovodní přípojka, xxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxxxx na pozemku města Turnova připravuje realizaci nové plynovodní přípojky pro 

novostavbu RD na Hruštici na pozemku parcel.č. 2934/8 k.ú. Turnov. Stavebník zajišťuje na své náklady 

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

stavbou bude dotčena parcela č. 2934/1 k.ú. Turnov, který je dle výpisu z KN veden na LV 10001 

v majetku města Turnov. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení 

včetně jeho příslušenství. 

 
 

usnesení RM č. 327/2016 

RM schvaluje  

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

věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a 

podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č. 2934/1 k.ú. 

Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 5 bm dotčených stavbou plynovodní 

přípojky k novostavbě RD parcel.č. 2934/8 k.ú. Turnov, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč + DPH. Cena za 

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

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

 

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

"Turnov, Vrchhůra, p.č.3276/2, kanalizační přípojka, xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxxxxxxx na pozemku města Turnova připravují realizaci nové kanalizační  přípojky 

pro novostavbu RD na Vrchhůře na pozemku parcel.č. 3276/11 v k.ú. Turnov. Stavebníci zajišťují na své 

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

pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 3276/2 k.ú. Turnov, který je dle výpisu z KN veden na 

LV 10001 v majetku města Turnov. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství. 

 
 

usnesení RM č. 328/2016 

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 a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na 

pozemek parcel.č. 3276/2 v k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 3 bm 

dotčených stavbou kanalizační přípojky k novostavbě RD parcel.č. 3276/11 k.ú Turnov, 

stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za jednorázovou úhradu 1.200,- Kč + DPH. Cena za 

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

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Pronájem pozemku pod garáží v ul. 5. května, Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá části pozemků p.č.1289 a p.č.1290 v k.ú. Turnov přiléhající k ulici 5. května, 

na kterých jsou umístěny dočasné stavby - převážně plechové garáže. Jednotliví nájemci skládají na účet 

města kauci ve výši 5 000,- Kč jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při ukončení 

nájemního vztahu. Na garáž č. 1 je uzavřená smlouva o pronájmu s xxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxx 

zemřel a o převedení pronájmu požádala jeho vnučka xxxxxxxxxxxxxx, která garáž užívá. Jedná se o 

pozemek o výměře 14 m2.  

 
 

usnesení RM č. 329/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxx na pronájem částí pozemků p.č. 1289 a 1290 v k.ú. 

Turnov o výměře 14 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok za stejných podmínek jako s ostatními 

nájemci. 
 

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

 

7. Pronájem pozemku pod garáží U Raka 
 

Rozprava: 

      Město Turnov je vlastníkem  pozemku p.č.1519/50 v k.ú. Turnov areálu U Raka,  na kterém je 

umístěna stavba garáže. Na pronájem tohoto pozemku je uzavřená smlouva o pronájmu s 

xxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx zemřel a o pronájem požádal jeho syn xxxxxxxxxxxxxxx. Jedná se o 

pozemek o výměře 22 m2. Nájemné je stanoveno ve výši 100,- Kč/m2/rok.  

 
 

usnesení RM č. 330/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxx na pronájem  pozemku p.č. 1519/50 v k.ú. Turnov o 

výměře 22 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok. 
 

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

usnesení RM č. 331/2016 

RM schvaluje  

záměr výkupů garáží za Kulturním domem Střelnice, Městem Turnov od soukromých vlastníků a 

pověřuje OSM postupným jednáním s majiteli. 
 

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

 

8. Pověření k podepisování nájemních smluv na pozemky - zahrádky a byty 
 

Rozprava: 

      Nájemní smlouvy na byty jsou uzavírány dle závěrů bytové komise.  

Většina smluv o pronájmu pozemku - zahrádky se mění na žádost nájemce, který už nechce zahrádku dále 

užívat. Smlouvy jsou uzavírány po předchozím zveřejnění na úřední desce v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb. o obcích.  Od 1. 7.2016 nabývá účinnosti novela zákona o obcích, kde se výše uvedené písm. m) 

obsahově mění a nevztahuje se na rozhodování o uzavírání nájemních smluv.  Nově může RM dle zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 102, odst. 3 pravomoce patřící do samostatné 

působnosti obce svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu. Po právním prověření JUDr. Plašilové, z důvodu 
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právní jistoty při výkladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádáme RM, 

aby schválila nové pověření, které bude v souladu s výše uvedenou novelou zákona.  Platný podpisový a 

kompetenční řád MěÚ Turnov stanovuje kompetenci vedoucímu odboru správy majetku k podpisu 

nájemních smluv na byty a pronájmy pozemků. 
 

 
 

usnesení RM č. 332/2016 

RM ruší  

usnesení RM č. 236/2005 a 237/2005 ze dne 18.5.2015 a usnesení RM č. 363/2010 ze dne 

12.7.2010 ke dni 30.6.2016. 
 

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

usnesení RM č. 333/2016 

RM pověřuje  

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 102, odst. 3 rozhodování 

ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce - pronájem bytů ve vlastnictví 

města a pronájem zahrádek, obecnímu úřadu s účinností od 1. 7. 2016. 
 

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

usnesení RM č. 334/2016 

RM doporučuje  

OSM postupovat při výkonu působnosti na úseku bytů dle závěrů sociálně bytové komise. 
 

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

 

9. Prodloužení doby pronájmu v čp. 804 J. Palacha pro CETIN 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má uzavřenou nájemní smlouvu v objektu čp. 804 v ul. Jana Palacha v Turnov (budově 

Gymnázia) na umístění zařízení a provozování základnové stanice se společností CETIN - Českou 

telekomunikační infrastrukturu a.s., Praha  (bývalý Eurotel Praha spol. s r.o.). Platnost této smlouvy končí 

k 30.6.2016 a společnost CETIN požádala o prodloužení nájmu o 2 roky. Smlouva byla uzavřena v r. 

1996 na dobu neurčitou, v roce 2006 byl pronájem upraven na dobu určitou pěti let do r. 2011 a  

prodloužen o dalších pět let. Platnost této smlouvy končí k 30.6.2016 a společnost CETIN požádala o 

prodloužení nájmu o 2 roky. Nájemné je do 30.6.2016 stanoveno v částce  92 248,- Kč  bez DPH.  

Nájemné bylo upravováno dle inflace každoročně do r. 2011, další roky RM navyšování nájmu o inflaci 

neschválila. Po přičtení inflace za uplynulých pět let činí nájemné 99 153,- Kč za rok + DPH. 
 

 
 

usnesení RM č. 335/2016 

RM schvaluje  

prodloužení nájemní smlouvy na umístění zařízení a provozování základnové stanice se 

společností CETIN, Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Praha v objektu čp. 804 v ul. 

Jana Palacha na 2 roky , tj. do 30.6.2018 za nájemné 99 153,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Směna pozemků pro činnost dobrovolných hasičů v Pelešanech s Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR 
 

Rozprava: 

      S touto problematikou, týkající se získání pozemků parc.č. 744, 745 a 742/2, k.ú.  Mašov u Turnova 

do vlastnictví Města Turnov pro potřeby zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Pelešany, 

byla seznámena RM již několikrát. Poslední verzí majetkového převodu ze strany Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), vlastníka předmětných pozemků, že je vůle uvedené pozemky převést 

do vlastnictví města pouze směnou za jiné, nejlépe lesní pozemky v chráněné krajinné oblasti (CHKO). 

Po několika urgencích se nám ozval ředitel regionálního pracoviště Liberecka AOPK ČR. Při osobní 

návštěvě nám sdělil, že Ministerstvo životního prostředí by souhlasilo se směnou pozemků, ale požadují 

ještě další, údajně mají představu, že by získali do svého vlastnictví celý komplex lesních pozemků, tj. 

pozemky parc.č. 694/1, 694/4 a 694/5 lesní pozemky o celkové výměře 18 419 m2, vše v k.ú. Mašov u 

Turnova. Případný finanční rozdíl by byl hrazen z Národního programu životního prostředí. S tímto 

návrhem po dohodě s vedením města nesouhlasíme a doporučujeme nabídnout ke směně pouze pozemky 

parc.č. 694/4 a 694/5 lesní pozemky o celkové výměře 5 481 m2, k.ú. Mašov u Turnova. 
 

 
 

usnesení RM č. 336/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o jednáních s  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a doplňuje usnesení RM č. 

389/2015  v tom smyslu, že směnou za pozemky parc.č. 742/2, 744 a 745 o celkové výměře 2401 

m2, k.ú. Mašov u Turnova, které získá Město Turnov do svého vlastnictví pro podporu činnosti 

Sboru dobrovolných hasičů v Pelešanech, nabízí do vlastnictví Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR lesní pozemky parc.č. 694/4 a 694/5 o celkové výměře 5481 m2, k.ú. Mašov u 

Turnova. Případný rozdíl v odhadovaných cenách směňovaných pozemků bude hrazen z 

Národního programu životního prostředí. 
 

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

 

11. Prodej pozemku parc.č. 1311/40, k.ú. Turnov zastavěný stavbou kolny 
 

Rozprava: 

      Katastrální úřad pro Liberecký kraj provádí tzv. "Odstranění neúplných nebo nesprávně 

strukturovaných zápisů v databázi informačního systému katastru nemovitostí (DB ISKN), v rámci které 

jsou opravovány mimo jiné i zápisy související s evidováním staveb.  

V této souvislosti bylo zjištěno, že je v katastru nemovitostí evidována parcela č. 1311/40 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 3 m2, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov. Na tento pozemek zasahuje 

část stavby patrové dřevěné kolny ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx. Tato kolna z větší části stojí na 

pozemku parc.č. 1311/18 zast.pl. o výměře 18 m2, k.ú. Turnov. Stavba kolny byla kolaudována dne 

22.7.1963. Jedná se o letitý nedostatek, neboť nemovitosti přešly do vlastnictví xxxxxxxxx kupní 

smlouvou v r. 1966 a dědictvím po rodičích v r. 1996 a v r. 1999. Vzhledem k výše zjištěným 

nesrovnalostem prodej pozemku v této části nedoporučujeme. Dalším zásadním důvodem je, že se jedná o 

dřevěnou stavbu z r. 1963, jejíž stav odpovídá věku. Je předpoklad, že tato konkrétní stavba má již 

omezenou životnost. Dokonce i současná majitelka se zmínila, že v jejím věku (76 let) s tím nebude už 

nic dělat, ale kdyby byla mladší, že ji odstraní a postaví novou. Právě pro tento případ bychom následně 

nedoporučovali povolit novou stavbu na pozemku parc.č. 1311/40, k.ú. Turnov. Umístěním stavby na 

pozemku parc.č. 1311/40 (3 m2) došlo k nelogickému záboru části městského pozemku. 
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usnesení RM č. 337/2016 

RM nesouhlasí  

s prodejem pozemku parc. č. 1311/40 zast. plocha o výměře 3 m2, k. ú. Turnov a pověřuje OSM 

sjednáním nájmu na výše uvedený pozemek a následně dalším řešením. 
 

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

 

12. Liberecký kraj, smlouva o právu provést stavbu, chodník Sobotecká, část "a" a 

"b" 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku připravuje projektovou dokumentaci na stavbu "Chodník Turnov - Mašovská 

ulice, etapa IV., Sobotecká ulice, Sobotecká ulice část "a" a "b". Předmětem stavby bude výstavba 

chodníku v ulici Mašovské od křižovatky s ulicí Soboteckou až na náves v Mašově. Další část nového 

chodníku by měla být v Sobotecké ulici od pana Šritra směrem na Kalužník. Na tyto dvě části je již 

vydáno územní rozhodnutí. Jako nové prvky se připravují části chodníku v ulici Sobotecké od vlakové 

zastávky Turnov město k vrátnici Preciosa, a.s. a v Mašově naproti elektru Šritr. Pozemky dotčené výše 

uvedenou stavbou parc.č. 1282/1, k.ú. Mašov u Turnova a 3497/1, k.ú. Turnov jsou v majetku 

Libereckého kraje. Na nově připravované části chodníku je zpracována projektová dokumentace pro 

územní rozhodnutí. Pro projednání v územním řízení je třeba s vlastníkem pozemku uzavřít smlouvu o 

právu provést stavbu.  
 
 

usnesení RM č. 338/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Libereckým krajem na stavbu "Chodník Turnov - 

Sobotecká ulice, část "a" a "b" na pozemku parc.č. 1282/1, k.ú. Mašov u Turnova a pozemku 

parc.č. 3497/1, k.ú. Turnov. 
 

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

 

13. Krajská správa silnic Libereckého kraje, smlouva o právu provést stavbu, "Silnice 

III/28314 Turnov - snížení hlukových emisí z dopravy" 
 

Rozprava: 

      Projektová kancelář AF - CITYPLAN, s.r.o. v zastoupení Krajské správy silnic Libereckého kraje, 

která je investorem stavby "Silnice III/28314 Turnov - snížení hlukových emisí z dopravy" žádají město 

Turnov o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na výše uvedenou stavbu. Stavba spočívá v 

rekonstrukci ulice Palackého v Turnově, kde je navržena celková rekonstrukce komunikace včetně 

odvodnění, s výměnou stávajícího krytu vozovky z žulové dlažby na nový kryt z takzvaného „tichého 

asfaltu“. V rámci stavby budou předlážděny chodníky, budou upravena parkovací stání a bude opraven 

most přes náhon Jizery. 
 
 

usnesení RM č. 339/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, 

příspěvková organizace na stavbu "Silnice III/28314 Turnov - snížení hlukových emisí z 

dopravy". Město Turnov je vlastníkem pozemků parc.č. 308/3, 308/2, 2749/3, 2758/43, 2758/44, 

2758/46, 2758/50, 2758/39, 308/8, 294, 2750/6, 384/3, 384/2, 259, 384/5, 368, 384/4, 384/6, 383, 

384/7, 251/3 a 202/4 a spoluvlastníkem pozemků parc.č. 2758/45, 2758/8, 2758/3 a 308/9, vše 

k.ú. Turnov. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
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14. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Libereckého kraje - Greenway Jizera 
 

Rozprava: 

       Bod byl stažen z programu jednání. Je třeba ho předjednat s dalšími zúčastněnými obcemi. 

 
 

15. Lávka Šetřilovsko, ev.č.004 - dodatek č.1 
 

Rozprava: 

      Po provedené demontáži stávající konstrukce lávky bylo technikem dodavatele zjištěno, že do 

prostoru budoucí lávky zasahuje kořenový systém vzrostlého stromu. Po geodetickém vytyčení  20.4.2016 

a zaměření polohopisu nových železobetonových patek bylo potvrzeno, že do opěrné patky zasahuje 

kořenový systém vzrostlého stromu.  Dne 18. května byl strom pokácen (po proběhlém řízení) a stavební 

práce tím mohli pokračovat.  Vzhledem k této vzniklé situaci nebylo možné dodržet uzlový bod dle 

smluvního vztahu, který byl stanoven na 15.5.2016. 

 
 

usnesení RM č. 340/2016 

RM schvaluje  

prodloužení termínu do 15.7.2016 na stavební akci – „Lávka Šetřilovsko, ev.č.004, Turnov“ a 

stanovuje nový termín uzlového bodu na 13.6.2016. RM pověřuje starostu města podpisem 

dodatku smlouvy o dílo na tyto práce. 
 

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

 

16. Stanovisko k vlastnictví silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I/35 Turnov 
 

Rozprava: 

      Ředitelství silnic a dálnic ČR se na Město Turnov obrátilo se žádostí o prohlášení obce k vlastnictví 

silniční vegetace. Dnem 31.12.2015 nabyl účinnosti zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon  č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Z ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) bylo odstraněno slovní 

spojení "silniční vegetace", což znamená, že silniční vegetace je v souladu s § 13 písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích příslušenstvím pozemní komunikace bez ohledu na to, zda se jedná o průjezdní 

úsek či nikoliv. 

ŘSD ČR žádá o písemné stanovisko k vlastnictví silniční vegetace v průjezdním úseku silnic I. třídy v 

našem městě. Bez tohoto písemného prohlášení nemůže ŘSD ČR prohlásit silniční vegetaci za 

příslušenství dané pozemní komunikace, tato vegetace zůstane ve vlastnictví obce. 

 
 

usnesení RM č. 341/2016 

RM schvaluje  

prohlášení Města Turnov k vlastnictví silniční vegetace v průjezdním úseku I třídy číslo 35 

Turnov, km 42,12 až 45,56 v tom smyslu, že není a nikdy nebyla jejím vlastnictvím s výjimkou 

středu okružní křižovatky u Lidlu, a ani nepřešla do vlastnictví Města Turnov na základě zákona 

č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, nebylo vydáno 

rozhodnutí soudu o vlastnictví, nebo povinnosti údržby silniční vegetace v průjezdním úseku v 

neprospěch obce, ani nebyla s ŘSD ČR uzavřena smlouva/prohlášení o vlastnictví nebo údržbě 

silniční vegetace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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17. Provozní řád parkoviště v ul. Vejrichova 
 

Rozprava: 

      Město Turnov od r. 2012 pronajímá 8 parkovacích stání na pozemcích p.č.130/1 a 141/2 v k.ú. Turnov 

s vjezdem z Vejrichovy ulice.  Od května bylo parkování rozšířeno o další 3 parkovací stání. Pozemek na 

parkování je opatřen uzamykatelnou branou, která se nezamyká v čase prodejní doby Knihy Českého ráje 

z důvodu vjezdu zásobování prodejny. Protože se stává, že na placených parkovacích stání občas 

zaparkuje někdo cizí a bohužel není možno zajistit postih, bude po poradě s odborem dopravním a 

městskou policií u vjezdu umístěna značka Parkoviště reservé s dodatkovou tabulkou: Platí v celém 

prostoru pro držitele parkovací karty Města Turnov a tabule s provozním řádem parkoviště. 

 
 

usnesení RM č. 342/2016 

RM bere na vědomí a souhlasí  

s umístěním Provozního řádu parkoviště u vjezdu na pozemky p.č.130/1 a 141/2 v k.ú. Turnov, 

na kterých jsou pronajatá parkovací stání. 
 

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

 

18. Nákup kuchyňského vybavení do MŠ a ZŠ v Turnově 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele 

akce (jednalo se o nákup kuchyňského zařízení za více než 650 tis. Kč do mateřských a základních škol). 

Přišlo celkem 8 nabídek. První dvě nabídky uchazeči stornovali. Ze zbývajících 6-ti nabídek komise 

vyloučila čtyři nabídky, protože nabízené vybavení nesplňovalo všechny požadavky nebo nabídka byla 

neúplná. Ze dvou zbylých nabídek hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) 

jako nejvhodnější nabídku firmy Zich a spol., s r. o., Černožice nad Labem za nabídkovou cenu 368 200,--

Kč včetně DPH.           

 
 

usnesení RM č. 343/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče firmy Zich a spol., 

s r. o., Černožice nad Labem na realizaci zakázky "Nákup kuchyňského vybavení do MŠ a ZŠ v 

Turnově" za cenu 368 200,--Kč včetně DPH a zároveň schvaluje, aby jednotlivé subjekty 

uzavřely smlouvu s touto společností. 
 

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

 

19. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - 

táborová základna Krčkovice 
 

Rozprava: 

      Táborová základna v Krčkovicích je sezónně využívána dětmi a mládeží (35-50 dětí celé prázdniny). 

V současné době jsou podmínky na hranici únosnosti a přípustnosti hygienických norem. Je nezbytné 

zajistit bezpečnost a bezproblémovost pobytu návštěvníků.  

Od doby zpracování projektu došlo ke změnám v legislativě a vyvstala potřeba podrobného prozkoumání 

5-7 let starého projektu Terénní základny, především z důvodu změny ve způsobu nakládání s odpadní 

vodou. V současné době legislativa umožňuje vybudovat čističku se vsakováním. Zároveň došlo, dle 

pověření RM k odkoupení části pozemku ve svahu nad současnou budovou. Nabízí se tedy i možnost 
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změny pozice objektu, změny dispozice Táborové základny jako jedny z posuzovaných variant úspory 

v rámci rešerše projektu. 

Projekt by bylo možné případně financovat v rámci příhraničních projektů - výzva jaro 2017, 

kofinancování 10% (pozor de minimis do max. výše 183 EU –  větší kofinancování). Problémem těchto 

projektů je velký zájem žadatelů a malé alokované prostředky. 
 

 
 

usnesení RM č. 344/2016 

RM schvaluje  

zadání rešerše projektu – Terénní základna návštěvnického centra Českého ráje v Krčkovicích, v 

režii OSM. 
 

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

 

20. Rekonstrukce budovy Skálova č. p. 415 - Fokus Turov z.s. 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z programu vzhledem k časovým možnostem RM. 

 

21. Základní škola Skálova Turnov, p. o.  - výsledky výběrového řízení - "školní klub" 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z projednávání, do VŘ se nepřihlásil žádný zájemce, VŘ bude opětovně vypsáno. 

 
 

22. Kapacity Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Waldorfská mateřská škola měla historicky stanovenou kapacitu na počet 52 dětí, kapacitu školní 

jídelny na počet 150 stravovaných dětí (zajišťování obědů také pro žáky Základní školy Turnov, Skálova 

600, příspěvková organizace). Tyto kapacity byly stanovené v době, kdy byla mateřská škola umístěna 

v dnes již neexistující budově na Daliměřicích. Současná nová budova školky neumožňuje dodržet výše 

uvedené kapacitní parametry. Školka byla vybudována na kapacitu dětí v celkovém počtu 50 dětí, zároveň 

i zařízení školního stravování je uzpůsobeno na 50 stravovaných dětí. 

 
 

usnesení RM č. 345/2016 

RM souhlasí  

se snížením kapacity Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace, na počet 50 

dětí a zároveň souhlasí se snížením kapacity školní jídelny na počet 50 stravovaných dětí. 
 

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

 

23. Školství - žádost o čerpání rezervního fondu, žádost o navýšení provozního 

rozpočtu 
 

Rozprava: 

      Žádost ředitelky Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace o navýšení rozpočtu provozního 

příspěvku na rok 2016 o 172.000 Kč. (130 tis. Kč na platy a 42 tis. Kč na odvody) na celkovou částku 

1.854.000 Kč. Důvodem změny je novela zákona č. 564/2006 Sb., o platech, ve které od 1. 1. 2016 došlo 

k navýšení platů zdravotnickým pracovníkům, což v návrhu rozpočtu na provoz nebylo v říjnu 2015 
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zohledněno. Zároveň žádáme o schválení sledovaného ukazatele účtu 521 – platy – navýšení o 130.000 

Kč na celkovou částku 2.020.000 Kč.  

 

Žádost Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 39.000 Kč na vymalování tříd, chodby, vestibulu a šaten, dle schváleného 

poptávkového řízení. 

 
 

usnesení RM č. 346/2016 

RM doporučuje  

schválit organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace navýšení příspěvku na 

provoz na rok 2016 o 172.000 Kč na celkovou částku 1.854.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 347/2016 

RM schvaluje  

organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace úpravu sledovaného ukazatele účtu 

521 – platy – o 130.000 Kč na celkovou částku 2.020.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 348/2016 

RM schvaluje  

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

organizace do výše 39.000 Kč na vymalování tříd, chodeb, vestibulu a šaten. 
 

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

 

24. Přehled dotací sportovním spolkům 2015 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám informaci o výši vyplacených dotací sportovním spolkům v roce 2015 a jejich 

vyúčtování. 

 
 

usnesení RM č. 349/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o vyplacených dotacích sportovním spolkům v roce 2015. RM žádá o dopracování a 

opravení tabulky, vysvětlení nesrovnalostí ze strany jednotlivých spolků, kontrolu použití a 

zaúčtování dotací a následné předložení zprávy na zářijovou RM. 
 

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

 

25. Změny členů v komisích Rady města Turnov 
 

Rozprava: 

      Změny v komisích Rady města na základě osobní žádosti či dohody. 
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usnesení RM č. 350/2016 

RM odvolává  

členy Jiřího Rezlera, Ing. Miloslava Šorejse a Mgr. Otakara Špetlíka ze sportovní komise Rady 

města Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 351/2016 

RM odvolává  

člena Miroslava Jirčáka z komise Rady města Turnov pro městskou památkovou zónu. 
 

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

 

26. Dodatek smlouvy č. 3 s AŽD Praha s.r.o. - nájem zařízení pro měření rychlosti 
 

Rozprava: 

      Společnost AŽD Praha s.r.o. (dodavatel) uzavřela s městem Turnov (město) smlouvu o nájmu 

zařízení pro měření rychlosti (pevné měřiče). Dodavatel byl posléze v prodlení se splněním smluvních 

závazků k městu od 1.5.2013, kdy měly být instalovány nové měřiče rychlosti. Město zvažovalo 

jednostranné odstoupení od smlouvy. Jako kompenzaci uzavřely obě strany dodatek smlouvy stanovující, 

že dodavatel předá městu do konce roku 2015 veškerou infrastrukturu včetně nosných konstrukcí. Město 

za to neuplatní vůči dodavateli sankce za prodlení se splněním povinnosti. Tím usnadní městu případné 

nové výběrové řízení, kde již nový dodavatel nebude muset podstupovat stavební řízení a výrazně to 

realizací nové zakázky zrychlí a zlevní. 

K předání infrastruktury v dohodnutém termínu nedošlo. Jako důvod dodavatel uvedl problémy, které by 

mu vznikly při rozdělení majetku v účetnictví. Dodavatel nabídl městu nový dodatek, kde je stanoveno 

předání infrastruktury do 31.10.2017, tj. po skončení odepisovacího období s tím, že město za tuto 

infrastrukturu zaplatí zbytkovou cenu 20 000 Kč. Nový návrh dodavatele nebyl městem na společném 

jednání zcela akceptován. Město požadovalo po dodavateli kompenzaci za zůstatkovou hodnotu zařízení 

tj. 20000 Kč a požadovalo předání výkresové dokumentace k předávaným zařízením do 30.7.2016, aby 

bylo možné tuto dokumentaci použít pro potřeby výběrového řízení na nového dodavatele. Dokumentace 

k pronajímaným zařízením již byla předána. Jako kompenzaci dodavatel navrhuje městu peněžní dar ve 

výši 20000 Kč, který město musí využít pro účely prevence dopravních nehod pro mateřské školky nebo 

školy v rámci školství. 

 
 

usnesení RM č. 352/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 o nájmu zařízení pro měření rychlosti se společností AŽD Praha, s.r.o. 
 

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

 

27. Rozšíření městské hromadné dopravy o Linku 670 311 Turnov, Bukovina – 

Turnov, Nemocnice 
 

Rozprava: 

      Ve městě Turnov je zajištěna celoroční nabídka linky 670311, která je v souladu s pravidly Plánu 

dopravní obslužnosti území vedena jako nadstandard, neboť obsluhuje pouze město Turnov a jeho místní 

části. Linka 670311 je ztrátová ve výši 650.000 Kč za rok, při 46.000 km ročně. Po dohodě s Libereckým 

krajem město doplácí 70 tis. Z hlediska počtu přepravených osob jednotlivými spoji se jeví hrazení ztráty 

ve výši 645.000 Kč ročně Libereckému kraji jako neadekvátní vynaložení veřejných prostředků. Z tohoto 
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důvodu navrhujeme provést optimalizaci jízdního řádu v návaznosti na stávající okružní linku MHD 

675302 (Plus) a připravit poptávkové řízení na dopravce, který by zahájil provoz s platností nových 

jízdních řádů v prosinci roku 2017. V tuto chvíli bychom měli projednat se Libereckým krajem ořez 

nejztrátovějších spojů a jednat o náběhu placení ve smyslu schůzky s Libereckým krajem a koordinátorem 

veřejné dopravy. 

 
 

usnesení RM č. 353/2016 

RM souhlasí  

se zařazením linky 675311 do městské hromadné dopravy ke konci roku 2017 a ukládá panu 

tajemníkovi dojednat optimalizaci jízdního řádu a harmonogram financování pro rok 2017 s 

Libereckým krajem a předložit aktuální informace na zářijovou RM. 
 

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

 

28. Vypsání výběrového řízení na požární vozidlo 
 

Rozprava: 

      Nový dopravní automobil bude náhradou za TA-L1R (RZA) JEEP a DA- 12 Avia. Koncepce: Lehký 

dopravní automobil do 7,5t, double kabina pro 1+5 osob, nástavba s úložným prostorem krytým roletami, 

zásoba hasební vody 300-500 l, vysokotlaké hasební zařízení, tažné zařízení. Vozidlo bude vybaveno dle 

vyhl. č. 35/2007 Sb. pro zásahy v souvislosti s následky dopravních nehod a pro zásahy v souvislosti s 

živelními pohromami a technické zásahy. Předpokládaná hodnota vozu je cca 2,5 mil. Kč vč. DPH. 

 

Financování projektu:    

a) a) vlastní zdroje 1,700 mil. Kč,   

b) Fond požární ochrany Libereckého kraje 0,3 mil. Kč, 

c) GŘ HZS MV ČR 0,45 mil. Kč. 

 

Možno vypsat až po registraci dotace. Technická specifikace pro výběrové řízení byla ze strany 

Hasičského záchranného sboru odsouhlasena. 

 
 

usnesení RM č. 354/2016 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu pro Hasičkou jednotku Města 

Turnov a pověřuje odbor správní jeho realizací. 
 

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

usnesení RM č. 355/2016 

RM jmenuje  

výběrovou komisi na dodavatele dopravního automobilu ve složení Mgr. Jana Svobodová, Jiří 

Vele, Zdeněk Hovorka, Martin Bartoníček, Bc. Martin Féna. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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29. Informace o řešení telefonní ústředny 
 

Rozprava: 

      V loňském roce nedošlo k realizaci nové telefonní ústředny zejména z důvodu neefektivnosti 

podaných nabídek. Od ledna je však na trhu k dispozici nový produkt, díky němuž velká část nákladů 

odpadá. Jedná se o tzv. virtuální ústřednu. Dnes již tedy není nutné pořizovat hardwarovou (fyzickou) 

variantu a to v důsledku vyžaduje i daleko menší nároky na úpravu naší infrastruktury než původní řešení. 

Naší výhodou je, že naše infrastruktura je na implementaci softwarové (virtuální) ústředny s menší 

úpravou připravena.  Loňské nabídkové ceny se pohybovaly okolo 700 tis. Kč, zatímco tato varianta vyjde 

v součtu přibližně na 300 tis. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 356/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o řešení telefonní ústředny na Městského úřadu Turnov a pověřuje odbor vnitřních věcí 

vypsáním VŘ na telefonní přístroje do konce července 2016. 
 

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

 

30. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a městem 

Turnov 
 

Rozprava: 

      V roce 2016 oslovil Liberecký kraj postupně všechny obce v Libereckém kraji s nabídkou spolupráce 

na projektu Digitální technická mapa (dále DTM) Libereckého kraje. Jedná se o shromažďování 

digitálních dat o skutečném uspořádání staveb, inženýrských sítí a technických zařízení na území obcí. 

Město Turnov tuto činnost provádí v rámci vlastního projektu digitální technické mapy města již od roku 

2009. Zároveň se město Turnov od roku 2015 podílelo, prostřednictvím zástupců odboru rozvoje města, 

na přípravě projektu Digitální technické mapy Libereckého kraje. Smlouvou o spolupráci při tvorbě, 

aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje (dále 

DMVS LK) se město připojí ke krajskému projektu, který by měl na sebe postupně převzít správu, rozvoj 

a aktualizaci povrchové situace digitální technické mapy obcí pro celé území kraje včetně města Turnov. 

Město Turnov se takto zavazuje, že bude aktivně činit kroky směřující k vydání vyhlášky o vedení 

technické mapy obce v souladu se vzorem vyhlášky DTM DMVS LK. Vyhláška upravuje povinnosti 

vlastníků stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy města. 

Postup pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby: 

- Objednat u geodeta pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby v souladu s provozním dokumentací DTM DMVS LK, tj. včetně „Protokolu o 

akceptaci Zakázky DTM Libereckého kraje“. 

- Převzít od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Libereckého kraje“. 

- Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Libereckého kraje“ 

v rámci dokumentace skutečného provedení stavby. 

V současné době jsou všichni stavebníci již povinni stavebnímu úřadu tyto údaje dávat, neměl by to 

tedy být nějaký další požadavek na občany. Povinnost předávání vychází ze stavebního zákona 

č.183/2006 Sb., § 121, odst.1). 
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usnesení RM č. 357/2016 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a městem Turnov dle 

přílohy č. 1. 
 

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

usnesení RM č. 358/2016 

RM ukládá  

RNDr. Miroslavu Vargovi, vedoucímu odboru rozvoje města, zajistit podpis Smlouvy „o 

spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné 

správy Libereckého kraje“ mezi Libereckým krajem a městem Turnov dle přílohy č. 1. 
 

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

 

31. Personální záležitosti města 
 

Rozprava: 

      -- 
 

usnesení RM č. 359/2016 

RM bere na vědomí  

předložené informace o personálních záležitostech města. 
 

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

 

32. Územní členění státu - zřízení okresu Turnov 
 

Rozprava: 

      V prosinci 2016 by měla vláda projednávat nové administrativní členění státu, které vzejde z jednání 

Rady vlády pro veřejnou správu v červnu 2016. Administrativní členění státu má v tuto chvíli 4 variantní 

řešení, při čemž nejvíce pravděpodobná je struktura: 

Stát – kraj – okres – ORP – obec 

 

Při čemž každé ORP bude muset příslušet pouze k jednomu okresu. V současnosti ORP Turnov se spadá 

pod tři okresy (Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou). ORP Turnov by tak náleželo pouze pod jeden z 

těchto okresů. Toto řešení je nepřijatelné pro mnohé z obcí a proto Město Turnov iniciuje zřízení okresu 

Turnov. Nynější stav v ORP Turnov je následující: pod okres Liberec spadá 13 obcí, pod okres Jablonec 

nad Nisou 3 obce a pod okres Semily 21 obcí. Dne 23. května 2016 jsme se setkali se starosty obcí v 

našem ORP. Informovali je o nastalé situaci a požádali o projednání problematiky v zastupitelstvech měst 

a obcí. První zareagovali Troskovice, které přijali podporující usnesení. Město Turnov se účastní práce v 

pracovní skupině pro administrativní členění státu na Ministerstvu vnitra. 

Součástí návrhu usnesení byl i informační materiál pro zastupitele obcí. Naše společná žádost nepovede k 

vytvoření nového okresního úřadu, ty již byly zrušeny, v Turnově by se měla postupně vytvářet 

detašovaná pracoviště, např. úřadu práce, hygienické stanice, správy sociálního zabezpečení, katastrálního 

úřadu, veterinární správy,… 
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usnesení RM č. 360/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit požadavek na zřízení nového územního celku okres Turnov, v rámci probíhající 

přípravy nového administrativního členění státu a tím vyřešení anomálie obce s rozšířenou 

působností Turnov, která se skládá z obcí ležících na území tří stávajících okresů. 
 

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

 

33. Pozemek pro stanici HZS Libereckého kraje 
 

Rozprava: 

      Bod stažen z programu jednání. Jednání ještě nejsou ukončena. 
 

 

34. Aktuální situace - Terminál, parkování na střeše terminálu a areál uhelných 

skladů 
 

Rozprava: 

      Byl předložen materiál popisující aktuální možné dotační možnosti směřující k parkování na střeše 

terminálu hromadné dopravy na Turnově 2 a rovněž jednání mezi vlastníkem areálu uhelných skladů a 

starostou města.  

 
 

usnesení RM č. 361/2016 

RM bere na vědomí  

zprávu o aktuální informaci v dotačních možnostech na stavbu Terminál veřejné dopravy, 

parkování na střeše a o jednání starosty města s vlastníkem areálu uhelných skladů. RM 

nedoporučuje předložit žádost do IROP s ohledem na malý časový prostor termínu podání 

žádosti. 
 

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

usnesení RM č. 362/2016 

RM doporučuje  

dokončit jednání s vlastníkem areálu uhelných skladů a následně celou problematiku opětovně 

předložit na RM. 
 

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

 

35. Opěrná zeď Sobotecká - nabídka Kontakt Turnov 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z programu jednání. 
 

 

36. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu " 

Malý Rohozec, vodovodní přípojka, xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebník na pozemku města Turnova připravuje realizaci nové vodovodní přípojky na pozemku 

parcel. č. 145/3 v k. ú. Malý Rohozec. Stavebník zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena 

parcela č. 454/1 k. ú. Malý Rohozec, který je dle výpisu z KN veden na LV 10001 v majetku města 
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Turnov. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodovodního zařízení včetně jeho 

příslušenství.  

 
 

usnesení RM č. 363/2016 

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 a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na 

pozemky parcel. č. 454/1 v k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 

3 bm dotčených stavbou vodovodní přípojky pro parcel. č. 145/3 k. ú Malý Rohozec, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 1.200,- Kč + DPH. 
 

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

 

37. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu " 

SM, Turnov, p.p.č.3185/50, xxxxx - kNN" 
 

Rozprava: 

      Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 1659/1 v délce 82 bm, p.č. 1659/3 v délce 59 bm, p.č. 

1659/7 v délce 14 bm, p.č. 1659/8 v délce 26 bm, p.č.1660/49 v délce 94 bm, všechny pozemky k.ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 275 běžných metrů.  

 
 

usnesení RM č. 364/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem  

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

změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parc. č. 1659/1, 1659/3, 1659/7, 

1659/8 a 1660/49 ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 275 bm dotčeného stavbou „SM, 

Turnov, p.p.č. 3185/50, xxxxx – kNN, č.stavby IV-12-4014443“ ve prospěch ČEZ Distribuce, 

a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

38. Prodej mobilního kluziště - nabídka, smlouva 
 

Rozprava: 

      V souladu s usnesením RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. č. 34/2016 

ze dne 13. 1. 2016 bylo dne 23. 3. 2016 vypsáno poptávkové řízení na prodej mobilního kluziště. Termín 

pro podání nabídek byl stanoven na 31. 5. 2016. V průběhu řízení se na podrobné informace dotazovali 

celkem tři zájemci. Ve stanoveném termínu byla podána jedna nabídka. Dle jediného hodnotícího kritéria 

– nabídková cena, byla vybrána firma Sportovní centrum Semily, p. o., za nabídkovou cenu 855 000 Kč 

bez DPH. Minimální nabídková cena byla stanovena na 850 000 Kč.  
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usnesení RM č. 365/2016 

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

schvaluje jako vítěznou firmu na akci: Prodej mobilního kluziště firmu Sportovní centrum 

Semily, p. o. 3. května 327, Semily 513 01, IČO: 71183680 za nabídkovou cenu 855 000 Kč bez 

DPH a pověřuje jednatele společnosti podpisem smlouvy o dílo. 
 

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

 

39. Schválení sídla spolku Variace - krasobruslařský klub 
 

Rozprava: 

      RM žádá o předložení návrhu stanov spolku. 

 
 

usnesení RM č. 366/2016 

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

schvaluje umístění sídla spolku BK Variace Turnov, z. s. v objektu Zimního stadionu Ludvíka 

Koška, Vojtěcha Maška 2300, Turnov 511 01. RM žádá o předložení návrhu stanov spolku. 
 

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

 

40. Návrhy změn ceníků 
 

Rozprava: 

      Byl předložen materiál o navýšení platby o 6% za plaveckou výuku pro MŠ a ZŠ. 

Důvodem k drobnému zdražení je skutečnost, že k navýšení nedošlo již od roku 2011, 

poptávka po výuce v plavecké učebně je značná. Navýšení by přispělo k další optimalizaci 

výsledku plavecké učebny. 

 

Dále byl předložen návrh nového ceníku na Zimní stadion Ludvíka Koška pro sezónu 

2016/2017: 

 Ceník vstupného na Zimní stadion Ludvíka Koška v Turnově 2016/2017 (2. sezóna)  

Původní cena (1. sezóna)  Navrhovaná cena (2. sezóna)  

Veřejné bruslení - dospělí  30 Kč  40 Kč  

Veřejné bruslení - zlevněná  20 Kč  25 Kč  

Pronájem škola (1/2 ledu)  400 Kč  400 Kč  

Tréninky dětí 60 minut  800 Kč  1 000 Kč  

Pronájem „zlevněný*“ 60 

minut  

1 000 Kč  1 300 Kč  

Pronájem 60 minut  1 700 Kč  1 900 Kč  

 

Otázkou k řešení je ceník pro HC Turnov. 
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usnesení RM č. 367/2016 

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

schvaluje předložený návrh změn ceníku na Plaveckém bazénu na Výšince s platností od 1. září 

2016. 
 

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

usnesení RM č. 368/2016 

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

schvaluje předložený návrh změn ceníku na zimním stadionu s platností od 1. září 2016. 
 

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

 

41. Rozpočet města 2016 - rozpočtové opatření č.2 
 

Rozprava: 

      Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2016. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 25.253 tis. Kč, 

v této částce je zejména navýšení v kapitálových příjmech (prodej archeolog. průzkumu v Maškově 

zahradě obchodní společnosti MST s.r.o. a navýšení v řádku prodej nemovitostí - nad plán prodán 

pozemek Na Pískách a Šetřilovsko) a navýšení v transferech – získané dotace ve výši 14,208 mil. Kč 

(především 8,4 mil. Kč z KÚLK pro ZSST a MŠ a ZŠ Sluníčko pro poskytovatele sociálních služeb, 4 

mil. Kč od MMR na regeneraci sídliště U Nádraží 4. etapa, 750 tis. Kč na nákup požárního automobilu a 

1250 tis. Kč pro Hrad Valdštejn, obnova střešní krytiny, kaple sv. Jana Nepomuckého). Celkové výdaje se 

navyšují o 27.753 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 7.241 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují 

o 20.512 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především čerpání přijatých dotací 10 mil. Kč (viz tabulka č. 1) a 

snížení rezervy o částku 2 mil. Kč. V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru správního pro 

hasiče na nákup požárního automobilu ve výši 2,3 mil. Kč a kapitola odboru správy majetku. Financování 

se navyšuje o částku ve výši 2,5 mil. Kč, zapojení počátečního stavu na fondu na obnovu bytového fondu. 

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

Materiál bude projednáván na červnovém ZM. 

 
 

usnesení RM č. 369/2016 

RM doporučuje  

schválit ZM rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016 dle návrhu. 
 

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

 

42. Vodohospodářské sdružení Turnov - stanovy, plánované akce 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z programu vzhledem k časovým možnostem RM. 
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43. Rekonstrukce komunikace u sokolovny Mašov 
 

Rozprava: 

      OSM připravil spolu s Technickými službami Turnov s.r.o. opravu komunikace za sokolovnou v 

Mašově. Tato oprava navazuje na výstavbu hřiště s umělým povrchem v této lokalitě, která byla 

dokončena v letošním roce. Práce budou provádět Technické služby Turnov s.r.o. Cena díla 173 375,-Kč 

vč. DPH. 

 
 

usnesení RM č. 370/2016 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy s Technickými službami Turnov s.r.o. na „Rekonstrukci komunikace u 

sokolovny Turnov - Mašov“. 
 

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

V Turnově dne 15. června 2016 

 

 

 

 

  

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Jana Svobodová 

     Starosta               místostarostka 


