
1  Zápis Rady Města Turnov 13. 7. 2016 

 
 

Zápis z 13. jednání rady města Turnov 

ze dne 13. 7. 2016 

 

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

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

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František 

Zikuda 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: PhDr. Hana Maierová 

 

1. Užívání autobusového stání na terminálu 
 

Rozprava: 

      Město Turnov je vlastníkem nemovitostí autobusového terminálu v Turnově a na základě rozhodnutí 

Rady města č.397/20111 ze dne 15. 8. 2011 jeho provozovatelem. Na užívání autobusových stání na 

terminálu má město uzavřené smlouvy s jednotlivými dopravci. V současné době se jedná o devět 

dopravců. O možnost využívání terminálu v Turnově požádala společnost "REGA & R" spol. s r.o., Praha 

za stávajících podmínek. Za užívání terminálu platí dopravci za vjezd na autobusový terminál poplatek 

částku 6,- Kč + DPH za jednotlivý vjezd. Částka je stanovena tak, aby provoz terminálu byl v mírné 

ztrátě, protože výstavba terminálu byla podpořena dotací. Po dobu udržitelnosti nesmí být provoz 

terminálu ziskový, aby nedošlo ke krácení dotace. 
 

usnesení RM č. 417/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově pro 

společnosti "REGA & R" s.r.o., Praha za stávajících podmínek. 
 

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

 

2. Žádost o prominutí úroků z prodlení 
 

Rozprava: 

      Město Turnov bylo vlastníkem objektu čp.1727 ve Studentské ulici (nyní Barvy za Billou) a 

pronajímalo nebytový prostor v tomto objektu v letech 1991 – 1997 xxxxxxxxxxx na restauraci „Skalák“. 

V roce 1997 byl z důvodu neplacení nájmu s xxxxxxxxx nájem výpovědí ukončen. Pohledávka za 

nájemné a služby spojené s nájmem byla vyčíslena v celkové částce 143 246,- Kč. Pohledávka byla 

předána k soudnímu řízení Mgr. Janu Jindrovi a následně k exekučnímu vymáhání. Ke dni úhrady dlužné 

částky ve výši 143 246,- Kč činily úroky z prodlení 484 032,- Kč. Po odečtení částečně  uhrazených úroků 

z prodlení formou měsíčních srážek z důchodu zbývá ke dni 3. 7. 2016 k úhradě 422 032,-Kč. V současné 

době xxxxxxxxxxx splácí formou srážek z důchodu 1 419,- Kč za měsíc. 
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usnesení RM č. 418/2016 

RM doporučuje  

ZM vzdání se práva a prominutí pohledávky úroků z prodlení xxxxxxxxxxxxxxxx v částce 

422032,-Kč. RM tento krok odůvodňuje věkem dlužníka a výši úroku 26%, která se z dnešního 

pohledu zdá nepřiměřená. 
 

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

 

3. Liberecký kraj, smlouva o právu provést stavbu, "Chodník Turnov-Sobotecká 

ulice, IV.etapa" a "Chodník Turnov-Mašovská ulice" 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku připravuje projektovou dokumentaci na stavbu chodníku v Sobotecké a 

Mašovské ulici. Připravovaná stavba se skládá ze 3 částí. 8. 6. 2016 RM na svém jednání schválila 

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Libereckým krajem na nové části chodníku v Sobotecké ulici, 

pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Nyní jsou RM předkládány ještě dvě smlouvy 

uzavírané s Libereckým krajem o právu provést stavbu na části, na které již bylo vydáno územní 

rozhodnutí, a nové smlouvy budou podkladem pro vydání stavebního povolení. Jedná se o části "Chodník 

Turnov - Mašovské ulici " od křižovatky s ulicí Soboteckou až na náves v Mašově a "Chodník Turnov - 

Sobotecká ulice, etapa IV." od křižovatky s ulicí U Školy na Kalužník. 

 
 

usnesení RM č. 419/2016 

RM schvaluje  

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

Mašovská ulice" na pozemku parc.č. 1414/1, k.ú. Mašov u Turnova. 
 

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

usnesení RM č. 420/2016 

RM schvaluje  

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

Sobotecká ulice, IV. etapa" na pozemku parc.č. 1282/1, k.ú. Mašov u Turnova. 
 

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

 

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

1901, Turnov" 
 

Rozprava: 

      Na odbor správy majetku byla doručena žádost o vyjádření ke stavbě "Zateplení bytového domu č.p. 

1899, 1900 a 1901 , ul. Granátová, Turnov". Dům č.p. 1899, 190 a 1901 stojí na pozemku parc.č. 

1660/94, k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnov. Předmětem stavby je zateplení výše 

uvedeného bytového domu bez zásahu do půdorysných a výškových rozměrů. Zateplením domu dojde k 

přesahu nové izolace o 14cm po celém obvodu domu na sousední pozemky parc.č. 1660/93, 1660/97, 

1660/89 a 1660/85, vše k.ú. Turnov, jejichž vlastníkem je rovněž Město Turnov. Stavební úřad požaduje 

na stavebníkovi doložit smlouvu o právu provést stavbu s vlastníkem pozemků, nad které bude nový plášť 

domu přesahovat. Odbor správy majetku 2x požadoval po zpracovateli projektové dokumentace upravit 

barevnost nového fasádní povrchu do stejné barevnosti v jaké je proveden těsně sousedící dům s 

pečovatelskou službou č.p. 1897. Ve smlouvě o právu provést stavbu je dodržení barevnosti jako na 

sousedním domě výslovně uvedeno. 
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usnesení RM č. 421/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s SBD Turnov na stavbu "Zateplení bytového domu 

č.p. 1899, 1900 a 1901, ul. Granátová, Turnov" spočívající v přesahu nového pláště domu o 

14cm po celém jeho obvodě na pozemky parc.č. 1660/93, 1660/97, 1660/89 a 1660/85, vše k.ú. 

Turnov. Povinnou přílohou smlouvy bude výkres pohledů na objekt, důsledně barevně 

koordinovaný s již prováděnou částí domu ve vlastnictví Města Turnov. 
 

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

 

5. Vypovězení smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně a následné vypsání veřejné 

zakázky Technickými službami Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

      Na základě minulého jednání RM a diskuzi ohledně výpovědi smlouvy o dílo na údržbu veřejné 

zeleně Vám předkládám ke schválení vypovězení této smlouvy. Zhotovitelem je firma Marius Pedersen, 

a. s.  

Smlouva má půlroční výpovědní lhůtu a lze ji vypovědět bez udání důvodu.  

 

 
 

 

usnesení RM č. 422/2016 

RM bere na vědomí  

 

aktuální situaci ohledně smlouvy o dílo č. OŽP/08/4563/KUM - Údržba ploch veřejné zeleně ve Městě 

Turnov a ukládá OŽP tento bod předložit na jednání zářijové RM. 
 

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

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM, Turnov, ul.U Nádraží 

č.p.1295-kNN" 
 

Rozprava: 

      Projektované kabelové vedení pro stavbu: č. IV-12-4013692/1 „SM, Turnov, ul. U Nádraží č.p. 1295-

kNN“ je již realizováno a bylo schváleno RM dne 8. 7. 2015, ale jelikož došlo k směně parcel mezi 

Městem Turnov a Poliklinikou Nádražní, s. r. o. Turnov, je dáno znova k projednání do RM. Nové 

kabelové vedení se nově nachází na parcel. číslech 1939/1, 1939/2 a 1939/3 vše v majetku Města Turnov, 

v ulici U Nádraží č.p. 1295 v celkové délce 40bm, původně 25bm. 
 

usnesení RM č. 423/2016 

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. 1939/1, 1939/2 a 1933/3 k. ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 40 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, ul. 

U Nádraží č.p. 1295- kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 

9.018,- Kč + DPH a ruší tímto usnesení RM č. 364/2015 ze dne 8.7.2015. 
 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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7. Pronájem prostor k provozování reklamních zařízení 
 

Rozprava: 

      Materiál byl stažen. Je třeba prověřit majetkové záležitosti, týkající se reklamních zařízení. 

 
 

8. Prodej pozemku parc.č. 843/2,k.ú. Turnov pod stavbou garáže 
 

Rozprava: 

      V současné době provádí Katastrální úřad pro Liberecký kraj tzv. "Odstranění neúplných nebo 

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

jehož rámci jsou opravovány mimo jiné i zápisy související s evidováním staveb. V této souvislosti bylo 

mimo jiné zjištěno, že je v katastru nemovitostí evidována parcela č. 843/2 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 1 m2, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov bez stavby. Bezprostředně sousedící pozemek 

parc. č. 848/9 zast. plocha o výměře 20 m2, k. ú. Turnov, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž ve 

vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx. Garáž byla zkolaudována v r. 1972.  Právě tato stavba garáže zasahuje 

na pozemek parc. č. 843/2, k. ú. Turnov. Katastrální úřad vyzval vlastníka pozemku parc. č. 843/2, k.ú. 

Turnov (Město Turnov), tak i vlastníka garáže (xxxxxxxxxxx) k doložení listin, které by uvedený 

nesoulad odstranili. V této souvislosti si podal xxxxxxx žádost o odkoupení pozemku p. č. 843/2 zastp. pl. 

o výměře 1 m2, k. ú. Turnov. 
 

usnesení RM č. 424/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej pozemku parc. č. 843/2 zast.pl. o výměře 1 m2, k. ú. Turnov za cenu 1.000 

Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a všech nákladů s prodejem spojených 

do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, majitele stavby garáže na něj zasahující. 
 

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

 

9. Vykoupení pozemku parc.č. 34/9, k.ú. Bukovina u Turnova - část veřejně 

přístupné komunikace 
 

Rozprava: 

      Ohledně vlastnictví pozemku parc. č. 34/9 o výměře 92 m2, trvalý travní porost, k. ú. Bukovina u 

Turnova a jeho užívání jako účelové komunikace je jednáno od té doby, kdy se xxxxxxxxxxxxxxxx, stali 

jeho vlastníky.    

Navrhují dvě varianty k projednání a to následující: 

- město koupí pozemek parc. č. 34/9 , k. ú. Bukovina u Turnova za částku 82.300 Kč (894,57 Kč/m2),  

- město uvede pozemek do původního stavu - trvalý travní porost, tedy zruší dle názoru xxxxxxxxxxxx 

neoprávněně zřízenou veřejně přístupnou komunikaci  

   

Jedná se o účelovou komunikaci, která navazuje na jedné straně na místní komunikaci ve vlastnictví 

Města Turnov a na druhé straně na silnici III/01018 ve vlastnictví Libereckého kraje. Zároveň v r. 2010 na 

žádost OSM vydal odbor dopravní Osvědčení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace na 

pozemcích p. č. 34/9 a 34/11, k. ú. Bukovina u Turnova. V tomto případě by bylo vhodné vyřešit 

majetkové vztahy vzájemnou dohodou, aby dotčený pozemek pod přístupovou komunikací byl převeden 

do vlastnictví Města Turnov. Cena obvyklá za vykoupení pozemků pod komunikací je max. 100 Kč/m2. 
 

 

usnesení RM č. 425/2016 

RM bere na vědomí  

informaci ohledně vlastnictví pozemku parc. č. 34/9, k. ú. Bukovina u Turnova a jeho užívání 

jako veřejně přístupné účelové komunikace. RM pověřuje OSM zpracováním znaleckého 

cenového posudku na pozemky pod komunikací a následně opětovně předložit na jednání RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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10. Doplnění herních prvků - hřiště sídliště u nádraží 
 

Rozprava: 

      Dětské hřiště na sídlišti u nádraží poblíž prodejny Billa je určeno pro děti věkové hranice 3+. Hřiště je 

ve špatném stavu, bylo osazeno dožitými herními prvky, které byly částečně nahrazeny skluzavkou a 

koníkem se záměrem postupného dovybavování hřiště. Občané z okolních domů mají zájem, aby hřiště 

bylo plně funkční a z tohoto důvodu uspořádali sbírku na dovybavení hřiště. Na tyto účely bylo městu 

poukázáno 40 tis. Kč. Vybavení hřiště bylo konzultováno s budoucími uživateli. Podle těchto požadavků 

jsme učinili poptávku u dodavatele vybraných herních prvků. Zároveň nám byla doručena konkurenční 

nabídka společnosti 4soft, s.r.o., která však nezahrnuje stejné herní prvky a je cenově vyšší. Cena 

dopadové plochy 354 781,68 Kč vč. DPH a herní prvky 214 261,- Kč vč DPH. Poptávané herní prvky od 

společnosti FLORA SERVIS s.r.o. Brno: vahadlová houpačka, houpadlo na pružině, domeček s 

počítadlem, herní sestava vlna, dětská lavička, pražový skákací panák. Nabídková cena včetně montáže a 

doplnění pryžových dlaždic je ve výši 325 215,-Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že na financování se 

podílí občané z této části města a herní prvky byly s nimi odsouhlaseny. 

 
 

usnesení RM č. 426/2016 

RM uděluje  

výjimku ze směrnice č. 49.14. Zásady a postupy k zadávání veřejných zakázek městem Turnov a 

schvaluje uzavřené smlouvy o dílo na doplnění herních prvky na dětském hřišti v sídlišti u 

nádraží (za Billou) se společností FLORA SERVIS s.r.o. Brno. 
 

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

 

11. Záměr vydání pozemků (na sídlištích a pod bytovými domy) - Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 
 

Rozprava: 

      Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ČR-ÚZSVM) dopisem ze dne 

21.6.2012 Městu Turnov oznámil, že prověřuje oprávněnost přechodu vlastnictví pozemků pod budovami 

obytných domů Stavebního bytového družstva Turnov. Byli jsme požádáni o pozastavení případných 

prodejů pozemků pod budovami bytových domů, které byly ve vlastnictví SBD Turnov. 

Ohledně uvedené problematiky bylo dne 20. 1. 2016 Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových svoláno osobní pracovní jednání, jehož předmětem bylo seznámení zástupců Města Turnov a 

SBD Turnov s průběhem soudního sporu ve věci určení vlastnického práva k pozemku zastavěnému 

bytovým domem SBD Semily a pozemku ve funkčním celku s tímto bytovým domem a s dalším 

postupem ve věci určení vlastnických práv pozemků v k. ú. Turnov. Stanovisko města je počkat v dané 

věci na konečné rozhodnutí Nejvyššího soudu a dle tohoto výsledku dále jednat. Nyní má ČR-UZSVM 

jako žalobce k dispozici Usnesení Nejvyššího soudu ČR v Brně - dovolání se odmítá, soud potvrdil, že 

vlastníkem stavební parcely zastavěné domem ve vlastnictví SBD je ČR-Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových.  

Máme zjištěno, že Město Semily si ještě v této věci podá ústavní stížnost. 

 
 

usnesení RM č. 427/2016 

RM bere na vědomí  

výzvu k jednání o dobrovolném vydání pozemků dle požadavku ČR-Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. RM pověřuje starostu města dalším jednáním s ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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12. Studie využití území nivy řeky Jizery v Turnově (Na Lukách-Dolánky) 
 

Rozprava: 

      Minulým vedením města zde bylo provedeno i mnoho investic. Je třeba jistě připomenout asfaltovou 

stezku okolo náhonu, kde máme v této chvíli trasovánu stezku Greenway (využívána na procházky, jízdu 

inline ..), v rámci protipovodňových zpevnění břehů byly upraveny vstupy do řeky, v prostoru pod 

zámkem Hrubý Rohozec postaveny sportovní hřiště, v prostoru přírodního areálu Dolánky provedeny 

nové cesty, postaven nový most přes náhon, nová lávka přes řeku Jizeru, nová lávka na ostrov nad jezem. 

Podařilo se zachovat provoz dětského brouzdaliště, upravit nová a stávající malá dětská hřiště, doplnit 

naučné stezky a mapy. Daří se udržovat zeleň jak městskou, tak soukromou, uklízet odpadkové koše. 

Je zde i několik nenaplněných projektů v podobě rybího přechodu u jezu, koupacího biotopu a areálu 

bývalého koupaliště, příjezdovou komunikaci k areálu kynologického cvičiště ….. 

V rámci řešení tohoto prostoru je nutné také zmínit právě realizované zkapacitnění koryta Jizery v úseku 

od loděnice až k náplavce nad mostem u Juty. I tam je počítáno se vstupy k vodě (dvě široká schodiště 

nad mostem a jedno v prostoru loděnice). 

Cíle architektonické studie prostoru: 

- vyřešení dalšího nástupního místa pro Greenway, s cílem odlehčit prostoru Dolánek (v souběhu 

s provozem centrálního parkoviště), další takové místo spatřujeme v Maškově zahradě 

- vytvořit paralelní komunikaci v blízkosti koryta Jizery, tak, abychom mohli vytvořit další inline 

okruh v údolí Jizery, zároveň odtížit stezku okolo náhona, propojit stávající sportoviště, případně 

vyřešit i příjezd pro kynologické cvičiště 

- řešit přírodní areál Dolánky (prověřit umístění dalších herních a cvičících sestav, dokončit cestní 

síť, prověřit možnost přírodního koupacího biotopu) 

- v rámci sjednocení jednotlivých stávajících aktivit v území navrhnout fitness stezku se 

zastaveními jak pro kondiční sportovce, tak rodiče s dětmi 

- zahrnout záměry ostatních partnerů v prostoru parkoviště Dolánky, Resortu minipivovaru Na 

Lukách 

- pokusit se o zpřístupnění břehů Jizery se záměrem intenzivnějšího vnímání tohoto fenoménu 

procházejícími návštěvníky 

- vše navrhnout v souladu s aktivní a pasivní zátopovou zónou 

 
 

usnesení RM č. 428/2016 

RM souhlasí  

se záměrem vypsání architektonické soutěže na studii Využití nivy řeky Jizery v Turnově 

(Dolánky – Na Lukách). RM pověřuje OŽP přípravou této soutěže a předložením podmínek na 

jednání RM. 
 

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

 

13. Dar na oplocení dětského hřiště na Malém Rohozci 
 

Rozprava: 

      Pan Petr Zikuda, předseda osadního výboru Rohozce-Vazovec-Mokřiny, prostřednictvím své firmy 

podpořil dlouhodobý zájem občanů Rohozce o oplocení dětského a sportovního hřiště v prostoru Na 

Černavě na Malém Rohozci. Jedná se o dětské hřiště v blízkosti komunikace mezi Rohozcem a 

pivovarem. Hrací prvky v minulosti nakoupilo Město Turnov. Zřídil oplocení, šestiboký stůl, dvě sedátka 

vše z akátového dřeva v hodnotě 172 480 Kč vč. DPH. Oplocení je hotovo. V této chvíli nabízí Městu 

Turnov finanční dar ve výši 172 000Kč na pořízení tohoto oplocení, s tím, že Město Turnov by následně 

z tohoto daru samotné oplocení zaplatilo realizační firmě. Z hlediska města se jedná jistě o záslužný čin. 

Navíc bude jasná i vlastnická struktura – oplocení bude města a město se rovněž bude následně starat o 

samotnou údržbu. Pozemek p. č 95 k. ú. Malý Rohozec je ve vlastnictví pana Filipa Marka, "Rohozecký 

okrašlovací spolek" o. s. jej má ve výpůjčce  do 1. 9. 2024. 
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usnesení RM č. 429/2016 

RM schvaluje  

přijetí finančního daru ve výši 172 000,-Kč od firmy Zikuda-vodohospodářské stavby, s.r.o., 

IČ28776976 účelově vázané na vybudování oplocení okolo dětského hřiště na Malém Rohozci a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 

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

 

14. Zdravé město a místní Agenda 21 
 

Rozprava: 

      Z důvodu zpřísnění kritérií místní Agendy 21 nebyly městu Turnovu uznány podklady na základě 

formálních nedostatků. Vzhledem k propojenosti místní Agendy 21 a Národní sítě Zdravých měst České 

republiky musí být na všech dokumentech uváděny oba názvy, tedy Zdravé město a MA 21. 

Dřívější usnesení ZM nebylo uznáno právě z důvodu chybějícího názvu MA 21. Na březnovém ZM byla 

představena Zpráva o činnosti za uplynulý rok 2015, avšak nebyly představeny cíle pro letošní rok. Ty 

jsou vyjmenovány v Plánu zlepšování pro rok 2016. Jedním z nich je, že Turnov chce během letošního 

roku postoupit do kategorie „C“ pro lepší dosažitelnost čerpání dotací. 

Pro kategorii „C“ jsou další kritéria, které jsme v nižší kategorii nemuseli splňovat. Nyní je nutné mít 

zřízenou komisi pro Zdravé město a MA21, neformální pracovní skupiny je nadále nedostačující. Komise 

pro občanské záležitosti, Místní agendy 21, Zdravé město nesplňuje podmínky složení komise uznatelné 

podle kritérií místní Agendy 21. Komise musí být složena z členů působících ve třech sektorech (veřejné 

správy, podnikatelského sektoru a neziskového sektoru). Z toho důvodu je třeba změnit název stávající 

komise pro občanské záležitosti, Místní agendy 21, Zdravé město na název pouze komise pro občanské 

záležitosti a zřídit novou komisi určenou pouze pro Zdravé město a MA21, která vznikne z neformální 

pracovní skupiny jmenované ZM č. 118/2016. 
 

usnesení RM č. 430/2016 

RM jmenuje  

do funkce koordinátor Zdravého města a MA21 Ing. Annu Šupíkovou, s účinností od 1. 3. 2016 
 

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

usnesení RM č. 431/2016 

RM schvaluje  

předložený Plán zlepšování Zdravého města Turnov a MA21 na rok 2016. 
 

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

usnesení RM č. 432/2016 

RM mění  

název Komise pro občanské záležitosti, Místní agenda 21, Zdravé město na nový název Komise 

pro občanské záležitosti ve stejném složení členů komise. 
 

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

 

 

 

 

 
  



8  Zápis Rady Města Turnov 13. 7. 2016 

usnesení RM č. 433/2016 

RM stanovuje  

komisi Zdravého města a místní Agendy 21 z pracovní skupiny Zdravého města a MA21 s 

předsedou komise Mgr. Petrou Houškovou. Členové komise Zdravého města a MA21 jsou 

shodní z usnesení ZM č. 118/2016 o jmenování pracovní skupiny, a to Bc. Zbyněk Báča, Mgr. 

Vendula Bičíková, Ing. Václav Formánek, Bc. Bára Havlátová, Mgr. Petra Houšková, Eva 

Kordová, Ing. Eva Krsková, Jiří Mikula, Mgr. Jana Pekařová, Bc. Kateřina Poslušná, MUDr. 

Daniel Pospíšil, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Anna Šupíková, Michaela 

Uchytilová, DiS., Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil. 
 

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

 

15. Koncepce Technických služeb Turnov, s.r.o. s ohledem na nový zákon 
 

Rozprava: 

-       dne 1. 10. 2016 vstoupí v účinnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.), 

který mimo jiné stanovuje podmínky, za kterých uzavření smlouvy mezi veřejným zadavatelem 

(Městem Turnov) a jím ovládanou osobou (Technické služby Turnov) není považováno za zadání 

veřejné zakázky (§ 11 zákona) 

- aby mělo město nadále zabezpečeny funkce, které TS dlouhodobě zajišťují, je nepochybně žádoucí, 

aby plnění poskytovaná ze strany TS městu veřejnou zakázkou nebyla 

- z hlediska funkčnosti je pro město samozřejmě stávající stav optimální, jestliže je třeba ho 

z uvedených důvodů změnit, znamená to nalézt nejlepší ze špatných řešení. Po prodiskutování 

jednotlivých možností se dospělo k závěru, že nejlepším řešením z hlediska administrativní náročnosti, 

dodržování právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, nákladů spojených s realizací potřebných 

kroků ale i z hledisek daňových je zajištění stávajících činností TS ve dvou obchodních společnostech 

se 100%ní majetkovou účastí města 

 

usnesení RM č. 434/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit založení nové obchodní společnosti „Turnovské služby, s. r. o.“ se 100% 

majetkovou účastí Města Turnova, na které budou převedeny některé činnosti stávajících 

Technických služeb Turnov, s. r. o. 
 

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

 

16. Omezení svozu odpadů z okrajových částech města - informace 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám informativní materiál k velmi diskutovanému tématu – omezení svozu odpadů 

v obtížně přístupných lokalitách města. Nejprve rada města v únoru tohoto roku schválila omezení svozu 

komunálního odpadu od domu v zimním období tj. 1. 11. – 31. 3., následně pak zastupitelstvo schválilo 

omezení celoročně. Dotčeným občanům se toto opatření samozřejmě nelíbí a posílají stížnosti, ty byly 

projednávány na místě Janou Svobodovu a Martinem Cilerem – pracovníkem TST, s. r. o. zodpovídajícím 

za úsek odpadů. Opatřením jsme chtěli obecně přiblížit popelnice k páteřním komunikacím, kde lze svoz 

bezproblémově zajistit. Při povolování nové výstavby v okrajových nebo špatně přístupných lokalitách 

doporučujeme ve stavebním povolení určit místa pro svoz komunálního odpadu. 
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usnesení RM č. 435/2016 

RM bere na vědomí  

informace o jednání s občany ohledně omezení svozu odpadů v obtížně přístupných lokalitách. 
 

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

 

17. Sociální bydlení - aktuální výzva na dotaci z IROP 
 

Rozprava: 

      V květnu 2015 jsme na radě městě řešili problematiku sociální bydlení. Byla předložena analýza 

aktuálního stavu a návrhy řešení. Materiál byl předložen v době, kdy byl ukončen provoz soukromé 

ubytovny pro osoby v bytové nouzi v Bezručově ulici a současně nová legislativa začala vyžadovat 

souhlas obcí formou závazného stanoviska s umístěním občana do ubytovacího zařízení na území obce 

(toto stanovisko obce bylo záhy zrušeno). V této době se začalo rovněž velmi diskutovat o přijetí zákona o 

sociálním bydlení, který se zásadně týká obcí a jejich bytů.  

 

Naše dílčí kroky: 

- V srpnu 2015 RM schválilo navýšení počtu krizových bytů ze 2 na 3 v Granátova č. 1897 (usnesení č. 

391/2015). Využívány jsou především pro matky s dětmi, jiné skupině zatím nenabízíme. Počet lze za 

určitých podmínek rozšířit. 

- V letošním roce RM odsouhlasila změnu Kritérií pro přidělování bytů v domech zvláštního určení 

(DPS Výšinka, Pension v Žižkově ulici) s platností od 1. 1. 2016 (usnesení č. 162/20016) – 

nevyžadujeme již příspěvek ve výši 50 tis. Kč od žadatele, který není z Turnova. 

- Od 1. 4. 2016 byla usnesením č. 216/2016 změněna Pravidla pro přidělování bytů města Turnov a 

postup při přidělování a užívání krizových bytů v Turnově, Granátová čp. 1897 – není již požadována 

kauce a přidělení bytu probíhá v souladu s metodickým pokynem. 

 

Tato dílčí opatření umožnila některým jednotlivcům v bytové nouzi dosáhnout na bydlení. Změny vidíme 

především v krizových bytech, které začaly dobře plnit svoji funkci, jsou obsazeny potřebnými osobami a 

funguje i tzn. prostupné bydlení – umístění do standartního městského bytu. Tato forma zajištění bydlení 

odpovídá návrhu zákona o sociálním bydlení.  

Dále odbor OSV – vyhledával poskytovatele ubytování pro osoby v nouzi v soukromém sektoru – 

opakovaně probíhá jednání s p. Tyrychtrem, který zakoupil objekt bývalé ubytovny v Bezručově ulici. 

Objekt je v rekonstrukci a má zájem zde vytvořit i tento typ ubytování. Dohoda se soukromníkem bude 

v souladu se zákonem (smluvní vztah, pronájem). Odbor OSV se nadále snaží naše občany v bytové nouzi 

umísťovat do ubytovacích zařízení v okolních obcích, ale kapacita těchto zařízení je omezena – 

problematická je hlavně skupina osob, která se vrací z výkonu trestu – v roce 2018 cca 26 osob. Dle 

zákona by ale ubytovny a azylové domy neměly být vhodnou formou bytování pro naše občany.  

 

Dne 3. 6. 2016 MMR vyhlásilo v rámci IROP  výzvu č. 34 na podporu zajištění dostupnosti sociálního 

bydlení. Odbor správy majetku pak preferuje dotace, které umožní komplexní řešení oprav bytových 

domů. Zákon o sociálním bydlení uvádí zatím tři typy bytů – krizové byty, sociální byty a dostupné byty. 

Tuto strukturu máme již vytvořenou, záleží, jak budou nastaveny podmínky v užívání bytu v zákoně. 

Dotační výzvy, lze využít pouze na zásadní přestavbu holobytů nebo lze tuto výzvu využít pro dílčí 

úpravy jednotlivých bytů za optimálních finančních podmínek, ale s podmínkami vázané na udržitelnost -

neumožní nám řešit zásadně technický stav některých našich bytových domů a bydlení pro osoby v 

zásadní bytové nouzi (návrat z výkonu trestu, osoby na ubytovnách, bez přístřeší). 
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usnesení RM č. 436/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o výzvě v Integrovaném regionálním operačním programu č. 34 na podporu 

dostupného sociální bydlení a nedoporučuje zpracování žádosti o dotaci pro nesoulad s 

potřebami města. 
 

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

 

18. Technické služby Turnov, smlouva o dílo "Stavební úpravy nám. Českého ráje" 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města na vědomí smlouvu o dílo dle směrnice města č. 49.14 - 

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov uzavřené s Technickými službami Turnov, s. r. o., 

Turnov. Jedná se o smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav v rámci projektu "Zvyšování 

bezpečnosti chodců na náměstí Českého ráje v Turnově". Vzhledem k tomu, že velký objem prací tvoří 

předláždění části náměstí a Hluboké ulice provedli Technické služby poptávku na dodavatele této stavby. 

Za daných podmínek a v daném termínu byla doručena pouze jedna nabídka od firmy Prima Kámen plus, 

s.r.o., Turnov. Stavební úpravy spočívají v rozšíření chodníku u restaurace Belgický dvůr a zmenšení 

prostoru náměstí před radnicí, dále dojde k posunutí přechodu pro chodce od bufetu Belgický dvůr více do 

náměstí. Dojde k úpravě zábradlí, veřejného osvětlení, uličních vpustí. Stavební úpravy náměstí jsou 

rozpočtovány ve výši 746.421,-Kč vč. DPH. 

 
 

usnesení RM č. 437/2016 

RM bere na vědomí  

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

realizaci stavby "Stavební úpravy na náměstí Českého ráje v Turnově" ve výši 746.421,-Kč vč. 

DPH. 
 

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

 

19. Propagační materiál na podporu ekologické výchovy, obohacení nabídky v rámci 

cestovního ruchu města Turnova – Kouzlo stromů a pohádek 
 

Rozprava: 

      Informace o záměru vydat propagační materiál Kouzlo stromů a pohádek, kterým bychom rádi 

obohatili nabídku v rámci cestovního ruchu města Turnova pro rodiny s dětmi a další zájemce. Zároveň 

bude tato tvořivá brožura také součástí celoroční ekologické výchovy nejen pro mateřské a základní školy 

Turnova a okolí, ale také pro rodiny s dětmi. Cílem je tvořivě oslovit výše zmíněné cílové skupiny. Tato 

brožura by mohla obohatit již léta pořádanou akci Měsíc říjen – Měsíc stromů, pokud se podaří v tomto 

termínu tento materiál vydat. Dále v budoucnu se stane trvalou součástí nabídky volnočasových aktivit se 

zaměřením na ekologickou výchovu. V rámci dalšího ročníku Turnovského léta 2017 můžeme vytvořit 

další zajímavou doplňující aktivitu především pro rodiny s dětmi. 

 

 
 

usnesení RM č. 438/2016 

RM doporučuje  

vydání tvořivé publikace Kouzlo stromů a pohádek dle přiloženého rozpočtu v celkové finanční 

částce cca 40 tis. Kč z prostředků Ekokom. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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20. Městská sportovní Turnov s. r. o. - snížení nájemného za pronájem občerstvení 

na fotbalovém stadionu 
 

Rozprava: 

      Materiál na snížení nájemného za pronájem občerstvení na fotbalovém stadionu. Stávající výše 

nájemného činila 30 000 Kč / rok. Za tuto částku nebyl současný nájemce již občerstvení ochoten 

provozovat. Současný nájemce však provozování občerstvení ukončil v plném rozsahu a nemá zájem 

občerstvení již provozovat. Za navrhovanou výši nájemného 20 000 Kč je připraven nový nájemce 

občerstvení provozovat v rozsahu takovém, aby provozní doba vyhovovala potřebám a provozu 

fotbalového klubu. 

 
 

usnesení RM č. 439/2016 

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

schvaluje výši ročního nájemného v občerstvení na fotbalovém stadionu na 20 000 Kč. 
 

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

 

V Turnově den 15. července 2016 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Jana Svobodová 

       Starosta               místostarostka 


