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Zápis z 12. jednání rady města Turnov 

ze dne 30. 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, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 

František Zikuda 

Omluveni Karel Jiránek 

Nepřítomni: Karel Jiránek 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Regenerace panelového sídliště U nádraží, 4. etapa – vyhodnocení veřejné zakázky 
 

Rozprava: 

      Veřejná zakázka na „Regeneraci panelového sídliště U nádraží, 4. etapa“, která zahrnuje dvě ulice – 

Květinovou a Březovou.   

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, které zahrnují nové zpevněné povrchy 

(chodníky, komunikace), veřejné osvětlení, a rekonstrukci zeleně.  

Odhadované náklady – 5,1 mil. Kč bez DPH (6,2 mil. Kč včetně DPH). 

Na výše uvedenou akci bylo požádáno v lednu 2016 o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen 

MMR). Bylo podáno celkem 97 žádostí za celou republiku, přičemž dotaci obdrželo 25 z nich. Město 

Turnov se umístilo na 28. místě, tzn. jako třetí náhradní akce. Na začátku června 2016 jsme byli osloveni 

paní ing. Bausovou z MMR, jestli máme jako náhradníci nadále zájem o poskytnutí dotace. 

V následujících týdnech se má totiž uvolnit finanční rezerva v tomto dotačním titulu.  Dotace je max. 70% 

nebo 4 mil. Kč.  

 
 

usnesení RM č. 371/2016 

RM schvaluje  

jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Regenerace panelového 

sídliště U nádraží, 4. etapa“ společnost: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká 

Lípa, IČ: 25018094, která předložila nejvhodnější nabídku dle jediného hodnotícího kritéria - 

nejnižší nabídková cena:- 4.449.668,55 Kč bez DPH (5.384.098,95 Kč včetně DPH) a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. MŠ a ZŠ Sluníčko Kosmonautů 1640 Turnov -úpravy venkovní a vnitřní kanalizace 
 

Rozprava: 

      Na jednání RM dne 16.3.2016 byl schválen záměr realizace úprav venkovní a vnitřní kanalizace u MŠ  

a ZŠ Sluníčko ulice Kosmonautů Turnov. V souvislosti s přípravou realizace regenerace panelového 

sídliště - ulice Květinová a Březová byla zadána i rekonstrukce vodovodu a kanalizace v těchto ulicích. 

Kanalizace z ulice Květinová bude zaústěna do kanalizačního řadu v chodníku za mateřskou školou. I 

kanalizace z mateřské školy bude zaústěna do tohoto řadu.  Stavby spolu bezprostředně souvisejí. Z těchto 

důvodu byla vypsána společná soutěž na dodavatele. Část stavby odkanalizování MŠ a ZŠ Sluníčko byla 

samostatným stavebním objektem. Rozpočet prací tohoto objektu byl oceněn na 1 406 tis Kč vč. DPH. 

V rámci veřejné zakázky bylo podáno 6 nabídek. Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, která zároveň 

splnila všechny zadávací podmínky, byla nabídka společnosti  ŠEBESTA -VHS, v.o.s. Jablonec nad 

Nisou s nabídkovou cenou 2 454 912,-K č bez DPH, 2 970 443,- vč. DPH. 

Stavební objekt odkanalizování mateřské školy byl v rámci této nabídky oceněn na  820 312Kč bez DPH,  

992 578,-K č vč. DPH. 

Navrhujeme, aby město Turnov uzavřelo smlouvu o dílo na "MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov – úpravy 

venkovní a vnitřní kanalizace" se společností ŠEBESTA -VHS, v.o.s. Jablonec nad Nisou za cenu díla 

992 578,-K č vč. DPH. 

Termín realizace je stanoven  od 30.7.2016- 14.8.2016, v době prázdnin školky. 

 
 

usnesení RM č. 372/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo se společností ŠEBESTA - VHS, v.o.s. Jablonec nad Nisou na realizaci 

"MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov – úpravy venkovní a vnitřní kanalizace" za cenu ve výši 992 578,-Kč 

vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 
 

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

 

3. Náhrada za pokácené stromy u Venkovního hřiště Mašov 
 

Rozprava: 

      Při realizaci venkovního hřiště v Mašově došlo k pokácení 6 kusů ovocných stromů na soukromém 

pozemku xxxxxxxxxx, které byly na hranici pozemku. Kořenový systém stromů včetně koruny již 

zasahoval do původního oplocení hřiště. Nové venkovní hřiště bez pokácení těchto stromů by nebylo 

možné zrealizovat.  

Po dokončení hřiště v měsíci dubnu 2016 byly vysazeny nové 4 ovocné stromy, jako náhrada za pokácené 

stromy, která byla s vlastníkem pozemku dohodnuta. Dne 1. června 2016 proběhlo jednání za účasti 

xxxxxxxxxxxxxx, starosty města a investičního technika OSM. Při jednání xxxxxxxxx vznesli požadavek, 

aby jim byla uhrazena částka 20 tis. Kč, jako náhrada za zmařenou úrodu. Tuto částku zdůvodnili tím, že 

nově vysazené stromy budou mít plody ve stejném rozsahu až za 5 let.  Starosta města xxxxxxxxxx 

informoval, že o případnou náhradu si mají podat žádost na podatelnu MÚ Turnov a následně investiční 

technik OSM žádost podstoupí k projednání do nejbližší rady města k projednání.  

 
 

usnesení RM č. 373/2016 

RM neschvaluje  

finanční náhradu za pokácené stromy xxxxxxxxxxxxxx. Dohody tohoto typu jsou přijatelné v 

rámci přípravy stavby. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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4. Technické služby Turnov, smlouva o dílo 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města na vědomí smlouvu 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 "páteřního" chodníku na sídlišti Výšinka. 

Jedná se opravu chodníku od ulice Rubínové k prodejně potravin v délce 95m. Oprava chodníku je 

vyrozpočtována ve výši 490.340,40Kč vč. DPH. V rámci této akce dojde k vybourání stávajícího povrchu 

z betonových dlaždic, úpravě podkladních vrstev a pokládce 572m2 nového asfaltového povrchu. 

 
 

usnesení RM č. 374/2016 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci 

stavby "Oprava chodníku na sídlišti Výšinka" ve výši 490.340,40Kč vč. DPH. 
 

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

 

5. Smlouva o právu provést stavbu "Zateplení bytového domu Granátová 1899-

1901, Turnov" 
 

Rozprava: 

      Žadatel stáhl žádost. 

 
 

 

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

"SM, Turnov, Bedřicha Smetany, p.č.2265/8-kNN" 
 

Rozprava: 

      Předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene je umístění nového zařízení distribuční soustavy 

v ulici Bedřicha Smetany na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov.     

Bude provedena výstavba nového zemního kabelového vedení AYKY 3x120+70 mm2 v rozsahu mezi 

stávající rozpojovací skříni “R608“ umístěné na p.p.č. 2265/11 a p.p.č.2265/8, kde se kabelové vedení 

ukončí v nové přípojkové skříni na hranici parcely. 

Touto stavbou je dotčen pozemek parcel. č. 2265/27 a 2265/2, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov 

v délce cca 15 bm dle přiložené situace. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby bude určen 

geometrickým plánem.  Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 400,- Kč + 

DPH za umístění kabelového vedení (15 bm x 400,- Kč, za každý započatý běžný metr + DPH, tj. 6.000,- 

+ DPH). 

 
 

usnesení RM č. 375/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 

Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně 

některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel. č. 2265/27 a 2265/2, k. ú. Turnov, ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 15 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Bedřicha 

Smetany p. č. 2265/8, kNN“ za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH (6.000,- + 

DPH). 
 

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

"SM, Turnov, Trávnice, p.č.202, PANTA-SKALA, kNN" 
 

Rozprava: 

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

12-4014536 /VB1“ SM, Turnov, Trávnice čp. 202 PANTA-SKALA – kN“ 

Stavba se nachází v k.ú. Turnov na p.č. 474, k. ú. Turnov a novým zařízením distribuční soustavy 

napojuje dům č.p.202. V majetku Města Turnov. Pozemky budou dotčeny uložením nového podzemního 

energetického vedení NN v předpokládané délce cca 5 bm dle situačního plánku. Stávající kabelové 

vedení a skříň bude demontována. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický 

plán. 

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena v částce 3.250,- Kč + DPH (5 bm x 650,- Kč za 

každý započatý běžný metr + DPH). 

 
 

usnesení RM č. 376/2016 

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. 474, k.ú. Turnov v celkové 

délce cca 5 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Trávnice čp. 202 PANTA-SKALA – kN“ ve 

prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 650,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

8. Pronájem části pozemku p.č.1940/1 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      RM po projednání odložila materiál. Je třeba zjistit vlastnictví stánku, jeho povolení, případně možné 

úpravy (nátěr, kultivace reklam, markýzy apod.). Pekařství Šumava bude vyzváno k řádnému ukončení 

smlouvy. 

 
 

 

9. Prodej pozemku parc.č. 1448/2, k.ú. Turnov (pod garáží z ul. 5.května) 
 

Rozprava: 

      V rámci projektu Místního akčního plánu (MAP) a nyní i projektu Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) je řešen bezbariérový přístup do Základní školy Turnov, 28.října a to z ulice 

5.května v Turnově. Projektová dokumentace řeší přístup pro vozíčkáře a výtah. Pro dopravu vozíčkáře k 

výtahu přes školní hřiště je potřeba rozšířit příjezd z ulice 5.května, aby se dalo autem dítě dopravit až 

téměř na hřiště, zde by se otočilo a mohlo opět vyjet do ulice 5.května. Tento příjezd je celý ve vlastnictví 

města. Proběhla i jednání s vlastníky sousedních nemovitostí. K úpravám pro rozšíření příjezdu nemají 

zásadní připomínky. Tuto situaci chtějí využít majitelé domu čp. 523 xxxxxxxxx v tom smyslu, že svůj 

písemný souhlas podmiňují požadavkem získat do svého vlastnictví pozemek pod garáží v jejich 

vlastnictví, stojící na pozemku parc.č. 1448/2 o výměře 38 m2, k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města 

Turnov. Přístavba garáže byla řádně povolena v r. 1971. Zastavěný pozemek mají zájem si xxxxxxxxx 

odkoupit. 
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usnesení RM č. 377/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o umístění stavby garáže v soukromém vlastnictví na pozemku parc.č. 1448/2, k.ú. 

Turnov ve vlastnictví města. RM nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1448/2, k.ú. 

Turnov. 
 

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

 

10. Vykoupení plechových garáží na sídlišti Přepeřská, Turnov 
 

Rozprava: 

      Abychom se ve věci vymístění plechových garáží z centra sídliště Přepeřská posunuli, předkládáme 

RM ke schválení jmenovité vykoupení dvou plechových garáží.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Turnov a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, Turnov  jsou vlastníky 

plechových garáží, kteří přijímají nabídku města na jejich vykoupení.   

Ostatních šest vlastníků se plechových garáží nehodlá vzdát ani po dalších jednáních. Souhlasili by s 

přemístěním plechových garáží na místo s přijatelnou docházkovou vzdáleností.  

 

Dosud se však nepodařilo vytipovat místo, které by bylo vhodné a bezproblémové na umístění nových 

plechových garáží. Všechny tři navržené varianty k vymístění plechových garáží mimo centrum sídliště 

mají nějaké omezení:  

1) pod řadou patrových garáží u Odolenovického potoka - nedostatečná vzdálenost od břehové čáry - min 

6 m 

2-) pod řadou patrových garáží s delší docházkovou vzdáleností, kde vyhoví vzdálenost od břehové čáry, 

ale zasahuje do územní rezervy pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice - Turnov - Rovensko p. 

Troskami 

3) nad řadou patrových garáží  - toto místo je již poměrně blízko bytových domů, a zároveň se zde 

nachází zeleň, která byla vysazena v rámci "Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově" v r. 2012 z 

dotace Operačního programu životního prostředí s udržitelností 10 let 
 
 

usnesení RM č. 378/2016 

RM schvaluje  

vykoupení plechové garáže jako movitosti umístěné na pozemku parc.č. 2002/4, k.ú. Turnov od 

xxxxxxxxxxxxxxxx, Turnov do majetku Města Turnov za kupní cenu ve výši 8.000 Kč a v rámci 

vstřícného jednání snižuje nájem za garáž včetně pozemku na 500 Kč/rok od 1. 1. 2017. 
 

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

usnesení RM č. 379/2016 

RM schvaluje  

vykoupení plechové garáže jako movitosti umístěné na pozemku parc.č. 2002/4, k.ú. Turnov od 

xxxxxxxxxxxxx, Turnov do majetku Města Turnov za kupní cenu ve výši 8.000 Kč a v rámci 

vstřícného jednání snižuje nájem za garáž včetně pozemku na 500 Kč/rok od 1. 1. 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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11. Školství - čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací, změna 

sledovaných ukazatelů 
 

Rozprava: 

      1) žádost Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace o snížení sledovaného 

ukazatele účtu 502 - energie o 56.000 Kč. Ke snížení došlo díky úsporám energií a peníze budou použity 

pro zastínění pískoviště a vybudování akátového ohrazení hrací zóny pro děti z důvodu zajištění jejich 

bezpečnosti. RM doporučila OŠKS využití prostředků znovu projednat s vedením MŠ a žádost připravit 

na další jednání RM. 

 

2) žádost Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu do 

investičního fondu organizace do výše 52.000 Kč na nákup sporáku do školní kuchyně, dle schváleného 

výběrového řízení. 

 

3) žádost Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu do 

investičního fondu organizace do výše 52.000 Kč na nákup sporáku a o čerpání rezervního fondu do výše 

7 tis. Kč na nákup elektrické pánve do Školní kuchyně, dle schváleného výběrového řízení. 

 

4) žádost Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu do 

investičního fondu organizace do výše 50.000 Kč na nákup myčky nádobí a o čerpání rezervního fondu do 

výše 10 tis. Kč na nákup změkčovače vody do myčky na nádobí do školní kuchyně, dle schváleného 

výběrového řízení. 

 

5) žádost Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu do 

investičního fondu organizace do výše 48.000 Kč na nákup sporáku do školní kuchyně, dle schváleného 

výběrového řízení. 

 

6) žádost ředitele Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 

do investičního fondu organizace do výše 55.000 Kč na nákup nerezového dvojdřezu a o čerpání 

rezervního fondu do výše 17 tis. Kč na nákup elektrické horkovzdušné trouby do školní kuchyně, dle 

schváleného výběrového řízení. 

 

7) organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace žádá o Čerpání 

rezervního fondu do výše 194.800 Kč na zajištění provozních záležitostí a nákupu služeb - pronájem 

prostor na Turnově II, malování, položení nových koberců, nákup nábytku a krytí dotací z Ministerstva 

kultury. 

 

8) organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace žádá prominutí 

zadávání veřejné zakázky na implementaci dat do nového knihovního systému Koha. Tato služba bude 

stát 144 tisíc Kč (knihovna má povinnost nad 90 tisíc vypisovat veřejnou zakázku). Z Ministerstva kultury 

České republiky organizace získala na přechod do nového knihovního systému grantovou dotaci ve výši 

100 tisíc Kč. Nyní jsou v kontaktu s firmou Team Library z Prahy, která jako jedna z mála firem v ČR má 

zkušenosti s tímto složitým převodem dat ze starého knihovnického systému Clavius do nového open-

source programu Koha. Ředitel organizace by rád využil jejich služby bez zbytečných komplikací kolem 

vypisování veřejné zakázky. Vyjednal s touto firmou slevu, že pokud využijí jejich služby, tak další rok 

budou mít cloudový systém a dálkový servis zcela zdarma. 

 
 

usnesení RM č. 380/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, převod částky do výše 

52 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup sporáku do školní kuchyně. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 381/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace použití investičního 

fondu organizace do výše 52 tis. Kč na nákup sporáku do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 382/2016 

RM schvaluje  

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 

výše 7 tis. Kč na nákup elektrické pánve do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 383/2016 

RM schvaluje  

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, převod částky do výše 52 tis. 

Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup sporáku do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 384/2016 

RM schvaluje  

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace použití investičního fondu 

organizace do výše 52 tis. Kč na nákup sporáku do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 385/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 

výše 10 tis. Kč na nákup změkčovače vody pro provoz myčky nádobí ve školní kuchyni. 
 

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

usnesení RM č. 386/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, převod částky do výše 50 

tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup myčky nádobí do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 387/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace použití investičního fondu 

organizace do výše 50 tis. Kč na nákup myčky nádobí do školní kuchyně. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 388/2016 

RM schvaluje  

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, převod částky do výše 48 tis. 

Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup sporáku do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 389/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace použití investičního 

fondu organizace do výše 48 tis. Kč na nákup sporáku do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 390/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 

do výše 17 tis. Kč na nákup nerezového dvojdřezu do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 391/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, převod částky do výše 

55 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup elektrické horkovzdušné trouby do 

školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 392/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace použití investičního 

fondu organizace do výše 55 tis. Kč na nákup elektrické horkovzdušné trouby do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 393/2016 

RM schvaluje  

organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace čerpání 

rezervního fondu do výše 194,8 tis. Kč na zajištění provozních záležitostí a nákupu služeb - 

pronájem prostor na Turnově II, malování, položení nových koberců, nákup nábytku a spoluúčast 

k dotacím z Ministerstva kultury. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 394/2016 

RM schvaluje  

organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace prominutí 

zadávání veřejné zakázky ve výši 144 tis. Kč na implementaci dat do nového knihovního 

systému Koha. 
 

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

 

12. Dotace na zahraniční spolupráci 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 140.000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu 

stanoveného účelu určeno 40.000,- Kč. 

 

V rámci výzvy byly doručeny celkem dvě žádosti.  Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady 

města Turnov jako kompetentní orgán pro posuzování žádostí o dotaci určený Pravidly pro poskytování 

dotací na zahraniční spolupráci, posoudila obě došlé žádosti o poskytnutí dotace. Komise navrhuje 

podpořit oba projekty, a to v plné výši požadovaných částek.  
 

 
Žadatel 

 
Účel dotace – popis akce 

 
Rozpočet akce 

 
Požado
-vaná 

dotace 

Návrh 
výše 

dotace 

Střední zdravotnická 
škola, Turnov, 28. 
října 1390, 
příspěvková 
organizace  
 
IČ 005 81 071 

Mezinárodní soutěž 
v poskytování první pomoci  
23. - 24. 6. 2016 
(Niesky 20 žáků + 2 
pedagogové;  
Turnov 98 žáků + 18 
pedagogů) 
 
 

Náklady akce 16.850,- 
(z toho: 
9.650 materiál 
3.000 odměna vítězi 
4.200 stravování) 
Dále: 
-ubytování (SZŠ) 
- doprava (hradí Niesky) 

7.000 7.000 

Tělovýchovná jednota 
Turnov, z.s. 
 
IČ 15045528 
 
Samostatný orientační 
klub 

Kemp mládeže  
(areál SZŠ Turnov), 
 
Týdenní pobyt a společné 
sportovní i společenské 
aktivity 
13. – 20. 8. 2016 
 
(Alvesta + Turnov:  
á 25 orientačních běžců + 2 
trenéři) 

Náklady akce 136.600,-  
(z toho: 
ubytování 200x50 = 60.000,- 
Stravování 200x50 = 60.000,-  
Spol. akce 16.600,-) 
 
Příjmy 104.000,- 
(z toho: 
příspěvek účastníků 100.000,-
…2.000x50 os. 
příspěvek z oddílu OB 4.000,-) 

32.000 32.000 

 
CELKEM 

   
39.000 

 
39.000 
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usnesení RM č. 395/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na zahraniční spolupráci z rozpočtu města 

pro rok 2016 dle předloženého návrhu a zároveň Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 

Turnov schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města. 
 

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

 

13. Plán ochrany MPZ 
 

Rozprava: 

      V historickém jádru města Turnov je od roku 1990 vyhlášena městská památková zóna (dále jen 

MPZ) vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje č. 

208 ze dne 1.11.1990. V roce 1995 byl vypracován a schválen Program regenerace MPZ a město Turnov 

se tak zařadilo do tzv. Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR, který umožňuje čerpání 

příspěvků v rámci státní podpory na objekty v MPZ, které jsou kulturní památkou.  

 

Město Turnov schválilo také v minulosti vypracování Plánu ochrany MPZ. Úkolem Plánu ochrany je 

zachování předmětu památkové ochrany, zamezení rušivým zásahům a rehabilitace částí, které byly 

v minulosti narušeny. 

Vypracování plánu ochrany MPZ bylo rozděleno do 3 etap (2013-2015). První etapu financovalo město 

Turnov ze svého rozpočtu, na vypracování II. a III. etapy byla v letech 2014 a 2015 schválena dotace 

z Libereckého kraje ve výši vždy 100.000 Kč na každou etapu. Poslední etapa byla dokončena v dubnu 

letošního roku a zároveň byla provedena aktualizace všech předchozích etap. 

 
 

usnesení RM č. 396/2016 

RM bere na vědomí  

Plán ochrany Městské památkové zóny Turnov, vypracovaný v dubnu 2016, který se skládá z 

textové části, výkresové části a karet objektů, náměstí a ulic a doporučuje Zastupitelstvu města 

Turnov jej schválit. 
 

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

 

14. Zpracování Lesních hospodářských osnov Turnov - jih 
 

Rozprava: 

      Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve 

vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán, zpracovávají lesní 

hospodářské osnovy. V jižní části působnosti obce s rozšířenou působností Turnov končí platnost lesních 

hospodářských osnov, proto je potřeba je nahradit novými. Zpracování lesních hospodářských osnov 

zadává orgán státní správy lesů obecního úřadu obce s rozšířenou působností na územní své působnosti. 

Rada města Turnova na svém jednání dne 3.2.2016 vzala na vědomí usnesením č. 59/2011 informaci o 

přípravě zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov – jih a dne 13.4.2016 schválila usnesením č. 

197/2016  Nařízení Města Turnov o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. 

Z výše uvedeného je nyní ke schválení Radou města Turnova předložena „Výzva k podání nabídky - 

veřejná zakázka ke zpracování Lesních hospodářských osnov Turnov-jih“ včetně její přílohy, a to návrhu 

smlouvy o dílo. 
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usnesení RM č. 397/2016 

RM schvaluje  

Výzvu k podání nabídky - veřejná zakázka ke zpracování Lesních hospodářských osnov Turnov-

jih včetně její přílohy - návrhu smlouvy o dílo. 
 

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

usnesení RM č. 398/2016 

RM jmenuje  

hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na zpracovatele Lesních hospodářských osnov 

Turnov-jih v tomto složení: Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Miloslava 

Šípošová, Ing. Hana Malá a Ing. Jan Čihák, náhradníci: Ing. Jana Chlupová, Ing. Anna 

Jindřišková, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Zuzana Sedláková a Romana Košková. 
 

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

 

15. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

      1. Žádost (ústní) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turnov, o pokácení břízy, která roste na pozemku  

p. č. 20/6 v k. ú. Bukovina u Turnova. xxxxxxxxxxxxx žádá o pokácení stromu na základě upozornění 

společnosti ČEZ, že dřevina zasahuje do ochranného pásma NN. Strom rostl původně na zahradě 

xxxxxxxxxxxxxx po digitalizaci katastru je strom na pozemku Města Turnov. 

 

2. Žádost xxxxxxxxxxxxxxxx a společnosti BRD KOVO s.r.o., o posouzení možnosti pokácení 6 ks 

topolů rostoucích na pozemku p. č.  2037/8 v k. ú. Turnov z důvodu velmi špatného stavu těchto dřevin, 

které vážně ohrožují  bezpečnost zejména pohybujících se lidí v blízkosti těchto dřevin, ale i budov na 

sousedních pozemcích, kde již z obdobných důvodů ke škodné události  a ohrožení v minulosti došlo, ze 

dne 29.2.2016. 

3. Žádost o projednání kácení stromu v parku u letního kina, viz foto v příloze. Žádá SUPŠ, strom jim 

vyvrací  podezdívku a brání v průjezdu na dvorek, ze dne 5.4.2016. 

 

4. Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turnov,   o pokácení vysokého jehličnanu za řadovými 

garážemi v Družstevní ulici. Při větším poryvu větru se nebezpečně naklání a nelze vyloučit podle jejich 

názoru ani pád. Nejvíce ohroženy jsou jejich dvě garáže, ale při jeho šikmém pádu může být škoda 

mnohem větší, ze dne 7.4.2016. 

 
5. Žádost  xxxxxxxxxxxxxxxxx Turnov  o vykácení jehličnatých stromů ( tří smrků a jednoho modřínu) 

v Družstevní ulici kolem domu č.p. 1386 z důvodu, že jsou zasazené v nebezpečné blízkosti domu č. 

1386, ul. Družstevní, ze dne 7. 4. 2016. Tuto žádost podpořila  také xxxxxxxxxxxxxxx , bytem tamtéž. Na 

uvedené žádosti reagoval xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem tamtéž, kteří požadují, aby se stromy nekácely.  

 

6. návrh odboru životního prostředí na případné pokácení lípy  před ZŠ Žižkova, pozemek  p. č. 857/1 a 

břízy v ulici Skálově, pozemek p. č. 623/7 v k. ú. Turnov, a to v obou případech z důvodu značně 

zhoršeného zdravotního stavu. Dále návrh odboru správy majetku na pokácení lípy rostoucí  u přechodu 

pro chodce před OAHŠ v ulici Žižkově, pozemek p. č. 3875/2 v k. ú. Turnov, v souvislosti s plánovanými 

úpravami ulice. 
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usnesení RM č. 399/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení břízy bělokoré, která roste na pozemku p. č. 20/6 v k. ú. 

Bukovina u Turnova. 
 

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

usnesení RM č. 400/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 6 ks topolů černých, 1 ks jasanu ztepilého a 1 ks vrby a 

neschvaluje podání žádosti o povolení kácení 1 ks hlohu. Všechny stromy rostou na pozemku p. 

č. 2037/8 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 401/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení jasanu ztepilého, který roste na pozemku p. č. 662/1 v k. ú. 

Turnov. 
 

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

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení jedle, která roste na pozemku p. č. 2600/23 v k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [3/4/0] – usnesení nebylo přijato 
  

usnesení RM č. 402/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení smrku ztepilého, který roste na pozemku p. č. 2639/1 v k. ú. 

Turnov, jedle, modřínu opadavého a smrku pichlavého, které rostou na pozemku p. č. 2646/1 v k. 

ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 403/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení lípy velkolisté, která roste na pozemku p. č. 857/1 v k. ú. 

Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 404/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení lípy velkolisté, která roste na pozemku p. č.  3875/2 v k. ú. 

Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/2/0] 
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usnesení RM č. 405/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení břízy bělokoré, která roste na pozemku p. č. 623/7 v k. ú. 

Turnov. 
 

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

 

16. Podmínky pro HC Turnov 1931v sezóně 2016/2017 
 

Rozprava: 

      Materiál týkající se podpory HC Turnov 1931 na sezonu 2016/2017 na zimním stadionu Ludvíka 

Koška v Maškově zahradě. 

Plánuje se 29 týdnů provozu (ledu). 

 

V připravovaném rozvrhu má HC rezervovány následující počet hodin na ledové ploše: 

 dětské tréninky 10,5 hodin týdně 

 tréninky "A" 2,5 hodiny týdně 

 zápasy dětí 4 hodiny týdně  

 zápasy "A" 2 hodiny týdně 

Další hodiny, které bude HC vyžívat, už zde nejsou kalkulovány - případné zápasy "B" - pokud bude a 

bloky pro starou gardu. 

V cenách letošního roku pro HC by se jim fakturovalo o 110 200 Kč více. Tedy díky zvýšení ceníků musí 

v letošním roce (pokud by nebyla úprava ceny) zaplatit částku o 110 tis. v souhrnu navíc. 

HC Turnov 1931 žádá RM o zvýhodněnou cenu ledu pro dospělé – družstvo mužů A, z částky 1 900,- 

Kč/1 hod. na 1 700,- Kč/1 hod. a pro mládež z 1000,- Kč/1 hod. na 600,- Kč/1 hod. 

Tato sleva je množstevní, protože HC má rezervováno nejvíce hodin ledu. Toto zvýhodnění pro HC 

v celkovém součtu znamená skrytou podporu HC v nájmech Městské sportovní Turnov, s. r. o. ve výši cca 

190.000,- Kč. 

Ceny jsou ponechány ve stejné výši jako v sezoně 2015/2016. Tudíž pro HC neplatí navýšení ceny za 

hodinu ledu.  

Hodina ledu pro mužstvo A  1.700.- Kč 

Hodina ledu pro mládež 800,- Kč  

 
 

usnesení RM č. 406/2016 

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

schvaluje podmínky pro HC Turnov 1931, z. s.  na sezonu 2016/2017 pro stanovení cen nájmů za 

využívání ledové plochy na Zimním stadionu Ludvíka Koška v Maškově zahradě dle 

předloženého návrhu. 
 

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

 

17. ZŠ Turnov, Skálova 600, p.s. - výsledky výběrového řízení "školní klub" 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení RM ze dne 26. 5. 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele školního 

klubu pro ZŠ Skálova. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 27. 6. 2016 do 12 hodin. Ve 

stanoveném termínu byla podána 1 nabídka. Dne 27. 6. 2016 se sešla komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek, která byla jmenována RM. 
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Komise předkládá RM výsledek výběrového řízení (viz. zpráva hodnotící komise) a navrhuje uzavřít 

smlouvu o dílo s firmou Nábytek Styl, s.r.o., IČ: 25965123 za nabídkovou cenu. 

819 028,43 Kč s DPH. Rozdíl oproti schválené částce čerpání rezervního fondu si škola uhradí z rozpočtu 

na rok 2016. 

 
 

usnesení RM č. 407/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise na realizaci akce „Realizace školního klubu“ při  

Základní škole Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace nabídku firmy Nábytek styl, s.r.o., 

IČ: 25965123 za nabídkovou cenu 819 028,43 Kč a pověřuje ředitele příspěvkové organizace 

uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo. 
 

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

 

18. Dotace IROP na modernizace škol 
 

Rozprava: 

      Při přípravě Místních akčních plánů a sběru projektů pro Liberecký kraj  jsme získali od turnovských 

základních škol (ZŠ Skálova, ZŠ 28.října a ZŠ Žižkova) požadavky na modernizaci učeben a datových 

sítí. Další z požadavků, které musí školy zohledňovat, je bezbariérovost školy. V současné době se 

dokončují projektové dokumentace na výtah do ZŠ 28. října a ZŠ Žižkova. ZŠ Skálova v současné době 

řeší bezbariérovost s finanční pomocí z nadačního fondu. 

V srpnu 2016 bude vyhlášena výzva č.58 v rámci IROP na podporu infastruktury základních škol. 

Podporovány budou především aktivity zaměřené na vybudování a modernizaci učeben cizích jazyků, 

odborných učeben přírodních věd (fyzika, chemie, přírodopis apod.), nákup vybavení pro zvýšení 

schopnosti práce s digitálními technologiemi (učebny výpočetní techniky) Také bude možné zajistit 

bezbariérovost školy/učeben, zajistit vnitřní konektivitu škol a připojení k internetu, úpravy venkovního 

prostranství školy (zeleně), pořízení elektronického zabezpečení vstupu do budovy a další aktivity. 

V polovině června 2016 byla svolána schůzku ředitelů škol, abychom si ujasnili požadavky a další postup 

v případě žádosti o dotace. V přílohách jsou za jednotlivé školy bližší informace k modernizaci učeben a 

ICT technologie. 

Ředitelé škol preferují podání jedné žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 

za všechny školy a žadatelem by mělo být město. Pro ZŠ Skálova ještě prověřujeme podmínky a splnění 

hodnotících kritérií, pokud by žádala jedna škola samostatně nebo jen na učebnu. Záměry uvedených škol 

jsou zatím vyčísleny na 20,5 mil s DPH.  Lze žádat o 90% uznatelných nákladů, 10% je kofinancování ze 

strany žadatele. Před schválením podání žádosti o dotaci ZM bude ještě prověřena možnost zapojení ZŠ 

Mašov do projektu (nejprve musí být ale schválena ZM varianta studie).  

 
 

usnesení RM č. 408/2016 

RM schvaluje  

záměr na modernizaci základních škol – ZŠ Skálova, ZŠ 28. října a ZŠ Žižkova v 

předpokládaných nákladech 20,5 mil Kč a zpracování žádosti o dotaci do Integrovaného 

regionálního operačního programu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 409/2016 

RM schvaluje  

zadání poptávkového řízení na zpracovatele studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na 

modernizaci základních škol a s výsledkem řízení seznámí radu města na srpnovém jednání. 
 

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

usnesení RM č. 410/2016 

RM souhlasí  

se zpracováním technické dokumentace na modernizaci učeben a datových sítí v základních 

školách pro účely podání žádosti o dotaci. 
 

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

 

19. MŠ a ZŠ Sluníčko-dotace IROP na vybudování zázemí pro službu osobní 

asistence 
 

Rozprava: 

      V Mateřské škole a základní škole Sluníčko, Turnov, ul. Kosmonautů, se v suterénu nachází 

nevyužité prostory výměníku. Nabízí se možnost rekonstruovat tyto prostory a vytvořit kvalitní zázemí 

pro sociální službu – osobní asistenci, kterou má tato škola registrovanou a poskytuje ji. Zázemí pro tuto 

službu v objektu chybí. Celkově jsou prostory v této škole velmi omezené a využití prostor výměníku je 

velmi žádoucí.  

V rámci rekonstrukce by se vybudovalo sociální zázemí a jedna společná místnost pro terapeutické 

služby, součástí bude bezbariérový přístup do suterénu. Již delší dobu poukazuje hygienická inspekce na 

nedostatečný počet sociálních zařízení v budově, proto je velmi žádoucí splnit hygienické limity 

(nezbytná investice, kterou musíme urgentně zajistit, aktuálně řešeno výjimkou ze strany hygieny) a 

zároveň využít prostory pro vytvoření zázemí pro asistenční službu. 

Předpokladem je úprava venkovní a vnitřní kanalizace, která se v současné době řeší ve spolupráci s VHS. 

Materiály k této akci byly obsahem Rady města 16.3.2016.  

 

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením ve věku 2-26 let, které navštěvují speciální 

mateřskou a základní školu.  

 

Možnost dotace na tento investiční záměr je v rámci IROP,  výzva č.29 ( specifický cíl 2.1. Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - na rozvoj sociálních služeb). Žádost je možné 

podat do 27.10.2016. Žadatel o dotaci bude město Turnov.  Náklady na realizaci zázemí asistenční služby: 

cca 1,5 mil Kč, dotace 90%, kofinancování 10%.  

 
 

usnesení RM č. 411/2016 

RM schvaluje  

záměr na vybudování zázemí pro sociální službu v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko 

Turnov, v nákladech cca 1,5 mil Kč a zpracování žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního 

operačního programu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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20. Smlouva o bezúplatném převodu majetku-SČR 
 

Rozprava: 

      Město Turnov realizovalo s Okresem Jawor v letech 2009-2010 česko-polský přeshraniční projekt 

„Naučné stezky v česko-polském příhraničí“ podpořeného dotací z Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. Partnerem v projektu bylo Sdružení Český ráj, 

které dosud využívalo pro prezentaci propagační rolety pořízené v rámci projektu. Rolety jsou ve 

vlastnictví Města Turnov a jsou vedeny 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 

6 kusů propagačních rolet na Sdružení Český ráj, který je ve své činnosti využije. Celková hodnota při 

zakoupení činila 84.252,- Kč. 

 
 

usnesení RM č. 412/2016 

RM schvaluje  

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – 6 kusů propagačních rolet pořízených v česko-

polském přeshraničním projektu „Naučné stezky v česko-polském příhraničí“ podpořeného 

dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-

2013 na Sdružení Český ráj. 
 

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

 

21. MST s.r.o. příplatek mimo základní kapitál 
 

Rozprava: 

      Návrh na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov 

s.r.o. ve výši 13.601.454 Kč. Uvedená částka je zahrnuta v rozpočtu na rok 2016 v kapitole odboru správy 

majetku na řádku č. 458 Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál MST s.r.o. (Maškova zahrada) a na 

řádku 459 MST pořízení archeol. průzkum areál Maškova zahrada - příplatek mimo zákl. kapitál. 

S novou právní úpravou obchodních korporací (zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a 

družstvech, ve znění pozdějších předpisů) postačí k poskytnutí dobrovolného příplatku souhlas jednatele 

společnosti. 

 

Finanční prostředky budou dle odsouhlasených usnesení a schváleného rozpočtu na rok 2016 použity na 

financování: 

1) Na pořízení rolby ve výši 2480 tis. Kč – poskytnut příplatek mimo základní kapitál ve výši 

1.625.000 Kč 

- snížení o cenu prodeje mobilního kluziště za nabídkovou cenu 855 tis. Kč dle usnesení RM č. 

365/2016 ze dne 8. 6. 2016, získané prostředky MST s.r.o. z prodeje použije na spoluúčast 

k nákupu rolby 

2) Na pořízení umělého zavlažování koupaliště ve výši 841 tis. Kč - poskytnut příplatek mimo 

základní kapitál ve výši 841.000 Kč 

3) Na opravu hřišť ve výši 850 tis. Kč - poskytnut příplatek mimo základní kapitál ve výši 850.000 

Kč 

4) Na dofinancování realizace stavby areálu Maškova zahrada ve výši 3.071 tis. Kč - poskytnut 

příplatek mimo základní kapitál ve výši 3.070.630 Kč 

5) Na pořízení archeologického průzkumu „Maškova zahrada“ ve výši 7.215 tis. Kč (pořízeno 

městem a vedeno v účetnictví na účtu 042 nedokončené stavby) - poskytnut příplatek mimo 

základní kapitál ve výši 7.214.824 Kč 

 

 
 



17  Zápis Rady Města Turnov 30. 6. 2016 

usnesení RM č. 413/2016 

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

schvaluje se souhlasem jednatele příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská 

sportovní Turnov s.r.o. ve výši 13.601.454 Kč. 
 

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

 

22. Pronájem nebytového prostoru v čp.466 Skálova 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá nebytové prostory v čp. 466 ve Skálově xxxxxxxxxxxxxx. Jedná se o 

místnost č.204 ve druhém nadzemním podlaží a místnosti 407,408, 411 a 415 ve čtvrtém nadzemním 

podlaží. xxxxxxxxxxxx požádal o ukončení pronájmu místnosti č. 204 o výměře 30 m2. Ostatní pronajaté 

místnosti bude nadále užívat. 

Na základě zveřejnění uvolněné místnosti na úřední desce  požádala o  pronájem xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Místnost bude využívat na masérské a poradenské služby. 

Nájemné je zde stanoveno na 300,- Kč/m2/rok + DPH, částka 330,- Kč/m2/rok na energie a služby spojené 

s nájmem a 270,- Kč/m2/rok na zálohy na topení. 
 

 
 

usnesení RM č. 414/2016 

RM schvaluje  

pronájem nebytového  prostoru v objektu čp. 466 Skálova - místnosti č. 204  o výměře 30 m2 pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu nájemného  300,- Kč/m2/rok + DPH, částku  330,- Kč/m2/rok na 

energie a služby spojené s nájmem a 270,- Kč/m2/rok na zálohy na topení. 
 

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

 

23. Technické služby Turnov, smlouva o dílo "Oprava komunikace Zborovská, u 

vodojemu" 
 

Rozprava: 

      Smlouvu o dílo, která budou dle směrnice města č. 49.14 - Zásady a postupy k zadávání zakázek 

Městem Turnov uzavřena s Technickými službami Turnov, s.r.o. Jedná se o smlouvu o dílo na provedení 

opravy části ulice Zborovská u vodojemu. 

Jedná se opravu komunikace v ploše cca 100m2. Oprava spočívá v odstranění stávajícího rozježděného 

povrchu, odtěžení podkladu, provedení nového podkladu ze štěrkodrti, vyrovnávky živicí tl. 5cm a 

pokládky finálního živičného povrchu tl. 5cm. Oprava komunikace je rozpočtována ve výši 164.172,80 

vč. DPH. Předpoklad realizace opravy 08-09/2016 (koordinace s pokládkou povrchu v Sobotecké ulici). 

 
 

usnesení RM č. 415/2016 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy o dílo s technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci 

stavby "Oprava komunikace Zborovská, u vodojemu" ve výši 164.172,80Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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24. SBD Turnov, smlouva o právu provést stavbu "Revitalizace bytového domu 5. 

května 1612, Turnov" 
 

Rozprava: 

      Pan Ing. Pavel Kubík, na základě plné pomoci od SBD Turnov požádal Město Turnov o uzavření 

smlouvy o právu provést stavbu na stavbu "Revitalizace bytového domu 5. května 1612, Turnov". 

Součástí této stavby je i provedení nové drenáže kolem celého domu v délce cca 65bm. Nová drenáž bude 

ukončena ve vsakovacím prostoru v severovýchodní části pozemku parc.č. 1213/4, k.ú.Turnov. Zateplení 

domu č.p.1612 bude provedeno v suterénu extrudovaným polystyrénem tl. 10cm a fasáda domu bude 

zateplena fasádním systémem ETICS tl. 16cm. Architektem města je schválena barevná kombinace světle 

šedá/ starorůžová. 

Pozemek pod domem č.p 1612  parc.č. 1213/5, k.ú. Turnov i pozemek parc.č. 1213/4, k.ú. Turnov, který 

bude dotčen přesahem nového zateplení a novou drenáží, jsou ve vlastnictví Města Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 416/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s SBD Turnov, které zastupuje Ing. Pavel Kubík, 

Turnov na stavbu "Revitalizace bytového domu 5. května 1612, Turnov" spočívající v přesahu 

nového pláště domu o 16cm po celém jeho obvodě na pozemek parc.č. 1213/4, k.ú. Turnov a 

provedení nové drenáže okolo celého domu č.p. 1621 a vsakovacího prostoru v pozemku parc.č. 

1213/4, k.ú. Turnov. 
 

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

 

25. Žádost o přesun čerpání investičních prostředků z rozpočtu sportovní komise 

pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. 
 

Rozprava: 

      Zastupitelstvo města Turnov přijalo na svém jednání dne 25.2.2016 usnesení č. 57/2016 o poskytnutí 

dotace ve výši    2, 312.471,- Kč, z toho dotace na provoz činí 1, 403.071,- Kč, dotace na sportovní 

činnost činí 638.700,- Kč a dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 

činí 270.700,- Kč. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku byla vázána na žádost podanou na 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Měla být určena jako povinná spoluúčast 

TJ Turnov při investici „Zastřešení víceúčelového hřiště v Turnově – Daliměřice nafukovací halou“. Dále 

bylo žádáno ze strany TJ Turnov Zastupitelstvo města Turnov o uvolnění 300.000,- Kč z rozpočtu města 

Turnov. Žádost na MŠMT na tento projekt byla zamítnuta. Projekt „Zastřešení víceúčelového hřiště 

v Turnově – Daliměřice nafukovací halou“ se prozatím realizovat nebude. 

Z důvodu nevyčerpání prostředků z financí určených pro podporu sportovních spolků k předepsanému 

účelu, žádá TJ Turnov o změnu určení investičních prostředků. Z celkové částky 270.700,- Kč, která byla 

přidělena v rámci dotací pro sportovní spolky, žádá TJ Turnov o použití částky 150.000,- Kč k opravě 

střechy na turistické ubytovně – chatě v Kořenově čp. 201 v Jizerských horách, která je v majetku TJ 

Turnov. Oprava bude provedena svépomocí a zbytek finančních prostředků bude čerpán z rozpočtu TJ 

Turnov. Celkové minimální náklady na materiál na opravu střechy jsou TJ Turnov odhadovány na 

400.000,- Kč. 
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RM schvaluje  

změnu určení investičních prostředků z rozpočtu města Turnov, které byly alokovány pro spolek 

Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. v rámci rozdělení dotací pro sportovní spolky - na realizaci 

projektu na zastřešení víceúčelového hřiště ve vlastnictví TJ Turnov v Turnově v Daliměřicích. 

Částka 150.000,- Kč z celkového objemu schválených investičních prostředků, bude investována 

do opravy střechy na turistické ubytovně v Kořenově, čp. 201 v Jizerských horách. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [1/5/1] – usnesení nebylo přijato 
  

 

 

V Turnově dne 7. července 2016 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Houšková       Mgr. Jana Svobodová 

     místostarostka           místostarostka 


