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Zápis z 14. jednání rady města Turnov 

ze dne 10. 8. 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, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 

František Zikuda 

 

Nepřítomni: Eva Kordová       

 

1. Vykoupení spoluvlastnického podílu 1/4 z celku pozemků parc.č. 731/8, 731/26 a 

731/28, k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 

      V katastrálním území Daliměřice jsou pozemky parc.č. 731/8 ost.plocha, č. 731/26 ost.plocha a č. 

731/28 ost.plocha v podílovém spoluvlastnictví. Město Turnov je vlastníkem 3/4 z celku uvedených 

pozemků. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 paní majitelka nabízí městu k odkoupení. 

Navržená cena je cenou obvyklou, pozemky na komunikace se vykupují za 100 Kč/m2, pro pozemky na 

rekreaci a zahrádkaření je dle tabulky orientačních cen stanovena cena také 100 Kč/m2 - 6/C (pozemky 

bez sítí). 

 
 

usnesení RM č. 440/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit vykoupení spoluvlastnického podílu 1/4 z celku pozemků parc.č. 731/8 ostatní 

plocha o výměře 14 m2, parc.č. 731/26 ostatní plocha o výměře 157 m2 a parc.č. 731/28 ostatní 

plocha 39 m2, k.ú. Daliměřice za cenu 100 Kč/m2, která je pro tento druh pozemků cenou 

obvyklou, do vlastnictví Města Turnov. 
 

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

2. Pronájem pozemku pod garáží v ul.5.května, Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá části pozemků p.č.1289 a 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 5 000,- Kč jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při ukončení nájemního 

vztahu. xxxxxxxxxx má uzavřenou s městem nájemní smlouvu na část pozemků pč.č1289, 1290 pod 

garáží č. 37 o výměře 15 m2. Tuto smlouvu vypovídá a o pronájem požádal xxxxxxxxx, který od pana 

xxxxxx kupuje garáž na výše uvedeném pozemku. 
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usnesení RM č. 441/2016 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy dohodou s xxxxxxxxxxxxx na pronájem částí pozemků p.č.1289 a 1290 v k.ú. 

Turnov o výměře  15 m2  pod garáží k 31.8.2016. 
 

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

usnesení RM č. 442/2016 

RM schvaluje  

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

výměře  15 m2  pod garáží za cenu 100,- Kč/m2/rok za stejných podmínek jako s ostatními 

nájemci od 1.9.2016. 
 

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

 

3. Pronájem části pozemku p.č. 2600/1, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      V souvislosti se stavbou - Turnov - oprava vodovodu a kanalizace ul. Květinová, Březová požádala 

společnost Šebesta VHS v.o.s., Jablonec nad Nisou o pronájem pozemku. 
 
 

usnesení RM č. 443/2016 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 2600/1 v k.ú. Turnov o výměře cca 30 m2 na zařízení staveniště za 

cenu 100,- Kč/m2/rok na 16 dní pro společnost Šebesta VHS v.o.s., Jablonec nad Nisou. 
 

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

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o 

právu provést stavbu "Turnov Máchova, vodovodní, kanalizační a plynovodní 

přípojka, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxxxxxxx na pozemku města Turnova připravuje realizaci nové vodovodní a 

kanalizační přípojky+ plynovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku parcel.č.2247/1 v 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. 2248 k.ú. Turnov, který je dle 

výpisu z KN veden na LV 10001 v majetku města Turnov. Věcné břemeno spočívá v oprávnění 

provozování stavby vodovodního, kanalizačního a plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství.  
 

 
 

usnesení RM č. 444/2016 

RM schvaluje  

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

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

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

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
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energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č.2248 k.ú.Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 12 bm dotčených stavbou vodovodní,  kanalizační 

a plynovodní přípojky k novostavbě RD parcel.č. 2247/1 k.ú Turnov, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 4.800,- Kč + DPH. 
 

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

 

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o 

právu provést stavbu "Turnov, Jaspisová, plynovodní přípojka, xxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové plynovodní přípojky 

pro RD na pozemku parcel.č.3130/5 k.ú. Turnov. Zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí 

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

parcela č. 3142/1 a 3145/7 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. 445/2016 

RM schvaluje  

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

věcného břemene v souladu s ustanovením §59 zákona 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.3142/1 a 3145/7 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 38 bm 

dotčených stavbou plynovodní přípojky k RD parcel.č. 3130/5 k.ú Turnov, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 15.200,- Kč + DPH. 
 

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

 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Turnov- Sobotecká ulice, IV 

etapa - veřejné osvětlení v k.ú. Mašov uTurnova 
 

Rozprava: 

      Pro zajištění výstavby veřejného osvětlení u chodníku stavba: " Chodník Turnov-Sobotecká ulice, IV. 

etapa - veřejné osvětlení v k.ú. Mašov u Turnova" je nezbytné uzavřít s Libereckým krajem Smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Tato smlouva se uzavírá z důvodu, že pozemek p.č  1282/1  v k.ú. 

Mašov u Turnova, ke kterém budou umístěny kabely veřejného osvětlení a lampy veřejného osvětlení, je 

ve vlastnictví Libereckého kraje. Tento projekt je připravován pro podání žádosti do IROP. 
 

 
 

usnesení RM č. 446/2016 

RM schvaluje  

uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Turnov- Sobotecká ulice, IV etapa 

- veřejné osvětlení v k.ú. Mašov u Turnova" s Libereckým krajem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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7. Smlouva o právu provést stavbu "Rekonstrukce VH sítí -Turnov" ulice Pacltova, 

Prouskova 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s rekonstrukcí Nádražní ulice připravuje Vodohospodářské sdružení Turnov další 

stavby. Rekonstrukci veřejného vodovodu a kanalizace v části ulice Pacltova a Nádražní a části jednotné 

kanalizace v lokalitě ulice Prouskova. Aby na tyto stavby mohlo být vydáno stavební povolení, je 

nezbytné uzavřít s Vodohospodářským sdružením Turnov smlouvu o právu provést stavbu na pozemky, 

které jsou ve vlastnictví města a budou touto stavbou dotčené.  
 
 

usnesení RM č. 447/2016 

RM schvaluje  

smlouvu o právu provést stavbu "Rekonstrukce vodohospodářských sítí - Turnov" ulice Pacltova, 

Prouskova dle předloženého návrhu. 
 

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

 

8. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období r. 2017-2018 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má uzavřenu smlouvu na dodávku elektrické energie se společností Amper Market a.s. 

a na dodávku plynu se společností RWE Energie s.r.o. Na dodávku energií proběhla v roce 2014 soutěž 

formou elektronické dražby. Dražbou byla vysoutěžena pouze dodávka elektrické energie, na dodávku 

plynu se nepřihlásil žádný zájemce. Smlouva na dodávku elektrické energie i zemního plynu končí 

31.12.2016. Z tohoto důvodu je nezbytné rozhodnou o dalším postupu pro nákup energií. 

Z důvodu nedobrých zkušeností s elektronickou aukcí a se složitostí procesu navrhujeme radě města, aby 

nákup energií (elektřina a plyn) byl proveden formou nákupu na komoditní burze. Tento nákup by byl 

společný pro město i naše organizace obdobně jako tomu je dnes. 

V diskuzi RM byl vznesen požadavek na prověření nákupu energií přes Městskou teplárenskou Turnov, 

s.r.o. a Liberecký kraj. Následně bude opět předloženo na RM.  

 
 

usnesení RM č. 448/2016 

RM schvaluje  

nákup elektrické energie a plynu pro období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018 pro město Turnov. 
 

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

 

9. ZŠ Žižkova - stavební úpravy části přízemí na šatny, vypsání výběrového řízení a 

určení hodnotící komise 
 

Rozprava: 

      Základní škola v Žižkově ulici má šatny pro žáky 1. stupně umístěny v nevyhovujících prostorách 

suterénu (vlhkost a plíseň). Stavební úpravy těchto prostor by byly velmi nákladné a s nejistým 

výsledkem. Proto bylo rozhodnuto šatny přestěhovat do přízemí bývalého bytu školníka. K tomu bude 

potřeba tyto prostory stavebně upravit. Jedná se především o provedení hydroizolace stěn a podlah, 

vybourání části příček, zazdění nevyužívaných dveří, provedení nových podlah, nové elektroinstalace a 

oprava omítek. Bude se upravovat i schodiště a chodba k novým družinám. Projektovou dokumentaci 

zpracovala firma ACTIV Projekce s.r.o., rozpočtové náklady jsou 1,6 mil. Kč včetně DPH. Akce bude 
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probíhat v zimním období a pro letošní rok je v rozpočtu na tuto akci vyčleněna částka 800 tis. Kč. 

Zbývající částka bude hrazena z rozpočtu roku 2017. 
 

usnesení RM č. 449/2016 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci:  „ZŠ Žižkova – stavební úpravy části 

přízemí na šatny“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila 

Těhníková, ing. Ladislav Osička, Mgr. Ivo Filip, Jiří Vele. 
 

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

 

10. Komise na otevírání obálek pro výběrová řízení 
 

Rozprava: 

      Dne 5.8.2016 byla vypsána tři výběrová řízení na zpracování studií:  

1. Napojení stávajícího chodníku u silnice č.II/283 (Hruštice) k  Wasse Bělá a výhybna Mokřiny 

2. Křižovatka Výšinka x Kamenec a zastávka u pivovaru M. Rohozec 

3. Chodník Károvsko a Parkování za Granátem 

Termín pro podání nabídek je do 29.8.2016 do 12 hodin a ve 13 hodin budou doručené nabídky otevřeny 

a vyhodnoceny.  

 
 

usnesení RM č. 450/2016 

RM schvaluje  

komisi na otevírání a hodnocení nabídek na studie: 

1. Napojení stávajícího chodníku u silnice č.II/283 (Hruštice) k  Wasse Bělá a výhybna Mokřiny 

2. křižovatka Výšinka x Kamenec a zastávka u pivovaru M. Rohozec 

3. Chodník Károvsko a Parkování za Granátem 

 

ve složení: Jana Svobodová, Jiří Véle, Stanislava Syrotiuková, Pavel Vaňátko, Jiří Vocásek. 
 

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

 

11. Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov 
 

Rozprava: 

      Zastupitelstvo města rozhodlo v prosinci 2015 o spoluúčasti města na financování fotbalového hřiště s 

umělou trávou za podmínky, že FK Turnov získá dotaci na realizaci tohoto projektu.  

Následně zastupitelstvo města 28.1.2016 schválilo realizaci hrubých terénních úprav jako přípravnou fázi 

pro realizaci projektu "Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov". Tyto práce byly zadány společnosti 

Integra stavby, a.s. Liberec za dohodnutou cenu ve výši 1 392 718,-Kč vč. DPH.  

Ve spolupráci s odborem správy majetku podal FK Turnov z.s. žádost o dotaci do programu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy "Podpora materiálně technické základny sportu". Z důvodu, aby mohla 

být stavba dokončena v roce 2016, vypsal FK Turnov, z.s. ve spolupráci s odborem správy majetku v 

březnu 2016 výběrové řízení na dodavatele stavby, tedy ještě před rozhodnutím o poskytnutí dotace. Práce 

měly být zahájeny v červnu a dokončeny do 15.10.2016. V červnu 2016 vydalo MŠMT seznam 

podpořených žádostí o dotaci a seznam žádostí, které byly zařazeny do zásobníku projektů. Projekt 

"Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov" nebyl pro rok 2016 podpořen a byl zařazen do zásobníku 

projektů. Na ministerstvo byl odevzdán dotazník ohledně připravenosti projektu a po vypsání termínů 

bude podána nová žádost o dotaci. Samotnou realizaci tedy předpokládáme v roce 2017. 
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usnesení RM č. 451/2016 

RM bere na vědomí  

informace o projektu "Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov". 
 

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

 

12. Nádražní ulice, aktuální stav 
 

Rozprava: 

      Celá příprava tohoto projektu probíhala dle původních časových předpokladů do fáze řešení snížení 

nivelity komunikace pod podjezdem (viaduktem). Tam nastal velký technický problém se zatrubněným 

Odolenovickým potokem. Po několika složitých jednáních a několika různých návrhů řešení byla 

nalezena pro všechny přijatelná varianta řešení vodohospodářských objektů v Nádražní ulici. Tato fáze 

projektové přípravy bohužel byla složitější a delší než byl původní časový odhad. Ale bez jejího dořešení 

by se projekt nemohl posunout dál. 

Nyní probíhá územní řízení. Po vydání územního rozhodnutí se zpracování projektové dokumentace pro 

další stupeň projektové přípravy rozdělí. Vodohospodářskou část již zpracovává pro VHS Turnov Ing. 

Evžen Kozák. Další stupeň projektové dokumentace křižovatky Nádražní x Přepeřská bude zpracovávat 

projekční firma AF-CITY PLAN, s.r.o., Liberec v rámci projektu "Rekonstrukce silnice II/610", kterou 

připravuje Liberecký kraj. Projekční kancelář PUDIS a.s. bude zpracovávat projektovou dokumentaci pro 

stavební povolení  Nádražní ulice (úsek hotel Beneš-Ohrazenice).  Termín pro odevzdání projektové 

dokumentace pro stavební povolení byl do 15.6.2016, na základě všech složitých projednání nebyl firmou 

tento termín splněn a firma PUDIS, a.s. žádá o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace 

pro stavební povolení do 20.9.2016. Po podání žádosti o stavební povolení může již Liberecký kraj 

připravovat žádost do dotačního programu IROP. Předpoklad podání žádosti je březen 2017. V roce 2017 

by měla proběhnout rekonstrukce vodohospodářské části a v roce 2018 by navázala rekonstrukce 

komunikace. Pro jednání v Zastupitelstvu Libereckého kraje byl zpravován cenový odhad nákladů na 

rekonstrukci Nádražní ulice. Celkové náklady stavby jsou odhadnuty na 158 mil. Kč, z toho Liberecký 

kraj 77 mil. Kč, Město Turnov 23 mil. Kč, obec Ohrazenice 20 mil. Kč, VHS Turnov 38 mil. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 452/2016 

RM bere na vědomí  

stav projektových příprav projektu "Rekonstrukce Nádražní ulice III. etapa". 
 

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

usnesení RM č. 453/2016 

RM schvaluje  

prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení pro firmu Pudis, 

a.s., Praha do 20. 9. 2016. 
 

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

 

13. Dětské centrum Turnov - Dodatek ke smlouvě 
 

Rozprava: 

      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. OLP/01/2016 schválené 

Radou města Turnova dne 28.01.2016. 

Dodatek se týká článku III, odst. 1 a 2 smlouvy. Dětské centrum Turnov obdrželo navýšení příspěvku o 

částku 172 000,- Kč na úhradu mzdových nákladů (navýšení platů zdravotnickým pracovníkům dle 
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novely zákona). Toto navýšení bylo schváleno Radou města Turnova dne 08.06.2016 a dne 30.06.2016 

Zastupitelstvem města Turnova. Je proto třeba upravit i smluvní podmínky mezi městem Turnovem a 

Dětským centrem Turnov. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna. 
 

 
 

usnesení RM č.454/2016 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi městem Turnov a Dětským centrem Turnov, příspěvková 

organizace. 
 

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

 

14. OŠKS - čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      1) žádost Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 46.000,- Kč na nákup myčky do školní kuchyně, dle schváleného výběrového řízení 

2) žádost Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, o čerpání rezervního 

fondu organizace na zařízení třídy pro těžce postižené děti do výše 72.760 Kč. (28.253,50 Kč na pořízení 

sestavy regálů pro autisty do šatny, 44.506,50 Kč na pořízení koberců do všech tříd), dle žádosti paní 

ředitelky včetně cenových nabídek jednotlivých komponentů. 

3) 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 a ochrany před sluncem.  

4) žádost organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o čerpání rezervního 

fondu do výše 10.000 Kč na zaplacení služeb spojených se zahraniční návštěvou z Německa a Polska. 

Zároveň žádáme o navýšení sledovaného ukazatele účtu 513- reprezentace o 10.000 Kč.  

 

 
 

usnesení RM č. 455/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, převod částky do 

výše 46 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup myčky do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 456/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace použití investičního 

fondu organizace do výše 46 tis. Kč na nákup myčky nádobí do školní kuchyně. 
 

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

usnesení RM č. 457/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání 

rezervního fondu do výše 72.760 Kč na zařízení třídy pro těžce postižené děti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 458/2016 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace snížení sledovaného 

ukazatele účtu 502 – energie o 56.000 Kč na celkovou výši 168.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 459/2016 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace použití uspořených 

finančních prostředků do výše 15 000 Kč na vybudování plachtového zastínění pískoviště. 
 

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

usnesení RM č. 460/2016 

RM schvaluje  

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

do výše 10.000 Kč na zaplacení služeb spojených se zahraničními návštěvami. 
 

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

usnesení RM č. 461/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace navýšení sledovaného 

ukazatele účtu 513 – náklady na reprezentaci o 10.000 Kč na celkovou výši 13.000 Kč. 
 

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

 

15. Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova na období 2016 – 2020 + a realizace 

moderního návštěvnického centra 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám k posouzení Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova na období 2016 – 2020 +. 

Plán by mělo schvalovat zastupitelstvo města. Přiložený plán zpravovala Ing. Pavla Bičíková, ve 

spolupráci s pracovní skupinou a komisí pro zahraniční vztahy a cestovní ruch. 

V plánu rozvoje jsou rozpracovaná jednotlivá témata, je ovšem velmi rozsáhlý a vše nedá zrealizovat 

během krátké doby. Hlavním garantem jsou Turnovské památky a cestovní ruch. Komise pro cestovní 

ruch by měla vždy projednávat klíčová témata, která by se měla řešit v daném období a následně budou 

jednotlivé body předkládány radě města k odsouhlasení. Pokud se bude jednat o realizace větších investic 

pak zastupitelstvu města v návaznosti na zatížení rozpočtu města. 

Prvním z nich je realizace modernizace informačního střediska a jeho rozšíření na  návštěvnické centrum. 

V daných prostorách bychom rádi vytvořili moderní komfortní návštěvnické centrum 21. století. 

S prezentací nejen města Turnova samotného, ale i Českého ráje, geoparku UNESCO, prostor by bylo 

také vhodné využít pro prezentaci tématu kamene a šperku jako tradičního řemesla ve městě. 

K přestavbám starších informačních center přistupují i v okolních městech – aktuálně v Lomnici nad 

Popelkou a Jičíně. 

Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova pro období 2016 – 2020+ bude projednáván na ZM. 
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usnesení RM č. 462/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova pro období 2016 – 2020+ a zapracovat 

připomínky dle diskuze v RM. 
 

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

usnesení RM č. 463/2016 

RM pověřuje  

OSM a Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvkovou organizaci zpracovat architektonickou 

studii návštěvnického centra v domě čp. 26 do listopadu 2016. 
 

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

 

16. Turnov – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 3. etapa – 

výsledek veřejné zakázky 
 

Rozprava: 

      Výzva k podání nabídky byla zaslána prostřednictvím systému EZAK na profil zadavatele třem 

firmám: TELMO, a.s., EFG CZ, spol. s r.o. a CMS – Conclusive Method of Solution, s.r.o. Jedná se 

kameru Městské policie, která bude umístěna na objektu TSC Turnov a bude monitorovat veřejný prostor 

před ZŠ Alešova, trafostanicí, parkovištěm a sportovními hřišti. 

 

pořadí Název společnosti Cena bez DPH v Kč 

 

1. TELMO, a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 

Praha 10 Hostivař, IČ: 47307781 
283.366 Kč 

2. EFG CZ, spol. s r.o., Na Jarově 2425/4, 130 

00 Praha 3, IČ: 25649876 
301.658 Kč 

3.  CMS-SERVICE s.r.o., U Přehrady 2085/65, 

466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 25649876 
322.559 Kč 

 

 
 

usnesení RM č. 464/2016 

RM schvaluje  

jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci „Turnov - rozšíření městského 

kamerového dohlížecího systému, 3. etapa“ společnost: Telmo a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 

Praha 10 Hostivař, IČ: 47307781, která předložila nejvhodnější nabídku dle jediného hodnotícího 

kritéria - nejnižší nabídková cena: 283.366 bez DPH (342.873 Kč včetně DPH) a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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17. Turnov - dopravní automobil - výsledek veřejné zakázky 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku vypsal pro správní odbor veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 

dopravního automobilu pro hasičskou jednotku Města Turnov. Akce „Turnov – dopravní automobil“ je 

podpořená dotací v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 „Dotace pro jednotky SDH obcí“  

částkou 450 tis.Kč a Dotačního fondu Libereckého kraje – „Podpora požární ochrany“ částkou 300 tis.Kč. 

Výzva k podání nabídky byla zaslána prostřednictvím EZAK – profilu zadavatele 5 firmám: Požární 

technika KOMET s.r.o., D.I.K. Consulting, s.r.o.,  KOBIT - THZ s.r.o., AUTO FUTURE, s.r.o. a THT 

Polička, s.r.o. Plánované dokončení a předání vozidla do 30.11.2016.  

Byla podána pouze jedna nabídka. 

 
 

usnesení RM č. 465/2016 

RM schvaluje  

jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci „Turnov – dopravní automobil“ 

společnost: THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, která 

předložila nejvhodnější nabídku dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena: 1 

987 231Kč bez DPH (2 404 550 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o 

dílo. 
 

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

 

18. Zadání Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností 

Turnov 
 

Rozprava: 

      Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 9. výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu 

(IROP) s názvem „Územní studie“. Podporovány budou územní studie zaměřené na řešení krajiny a 

územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na 

veřejná prostranství. Územní studie krajiny poskytuje příležitost pro řešení volné krajiny v  celé její 

úplnosti a komplexnosti a to včetně koordinace soukromých a veřejných zájmů v krajině. Vzhledem 

k tomu, že na zpracování ÚSK bude žádána dotace ze specifického cíle 3.3 Podpora pořizování 

a uplatňování dokumentů územního rozvoje Integrovaného regionálního operačního programu, musí být 

splněny podmínky pro přidělení dotace, zejména: studie musí být zpracována pro celý správní obvod ORP 

Turnov. Musí řešit krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to i ve vazbě na zelenou infrastrukturu, 

protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU a Evropskou úmluvu o krajině. 

Výhody zpracování územní studie krajiny z pohledu orgánu ochrany přírody: 

1) Řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech 

2) Vyhodnocuje kvalitu krajiny, definuje problémy a rizika, stanovuje zásady ochrany a rozvoje 

hodnot krajiny, navrhuje opatření 

3) Vazba na Evropskou úmluvu o krajině 

4) Koordinuje různé záměry v krajině, přístup v péči o krajinu 

5) Podklad pro řešení krajiny v územních plánech 

6) Podklad pro činnost orgánu ochrany přírody 

7) Řeší celý správní obvod ORP Turnov 

Předpokladem pro zpracování územní studie krajiny je získání dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 

rozvoje. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat do 31. března 2017, přičemž žádosti budou 

hodnoceny průběžně podle data předložení. Realizace projektů pak musí být dokončena nejpozději 31. 

prosince 2019.  
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Maximální možná a zároveň reálná dotace z IROP je 95 % (EU 85%, Státní rozpočet 5% a Státní fond 

životního prostředí 5%).  Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je schválené Zadání ÚSK a ukončené 

výběrové řízení na zpracovatele územní studie krajiny. 

 
 

usnesení RM č. 466/2016 

RM bere na vědomí  

Zadání Územní studie krajiny správního obvodu ORP Turnov. Po projednání se starosty obcí 

ORP bude opětovně na jednání rady města předloženo. 
 

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

 

19. Nesplacená půjčka xxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      V roce 2011 xxxxxxxx vyhořel dům na xxxxxxxxxxxx (zahradní chatka, ve které bydlel). 

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 15.12.2011 o poskytnutí bezúročné půjčky xxxxxxxxx na stavbu 

domku nového. xxxxxxxx na základě ohlášení stavebnímu úřadu a jeho souhlasu domek znovu postavil. 

Byla uzavřena smlouva o půjčce s tím, že xxxxxx bude od 20.9.2012 splácet 10 000,-Kč čtvrtletně. Dále 

byla vystavena a xxxxxxxxxx podepsána směnka a dohoda o podmínkách pro uplatnění směnky. xxxxxx 

si uvědomil svoji situaci a okamžitě uhradil 50 tis. Kč s tím, že prosí o odsouhlasení splácení dalších 50 

tis. Kč v měsíčních splátkách ve výši 3000,-Kč. 

 
 

usnesení RM č. 467/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit xxxxxxxx splácení dlužné částky ve výši 50 tis.Kč nejpozději do termínu 

31.12.2017 v minimální výši splátky 3000Kč/měsíc. Pokud bude dluh řádně splácen v určeném 

termínu, bude penále odpuštěno. 
 

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

 

20. Informace o provozu Sportovně-rekreačního areálu Maškova zahrada 
 

Rozprava: 

      Koupaliště bylo slavnostně otevřeno 8. května 2016. Květen byl teplotně velmi teplý, avšak probíhaly 

zkoušky technologie apod. a koupaliště bylo zavřeno. Od 1. června, kdy bylo koupaliště otevřeno, bylo 

počasí spíše nepříznivé a návštěvnost v řádech desítek, vyjímečně stovkách. Po chladném červnu přišly 

nárazové tropické dny, které ukázaly na některé provozní nedostatky. Provoz koupaliště je co do 

technických, organizačních, personálních i klimatických záležitostí daleko náročnější, než jakýkoliv jiný 

stávající provoz MST. 

 

Dva měsíce provozu kázaly řadu drobných či větších provozních obtíží. Mezi nejzásadnější patří: 

 - parkovací plochy 

 - "zaplavování" in-line dráhy 

 - občerstvení 

 - možnosti stínu 

 - technologie úpravny vody - chlorování 
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usnesení RM č. 468/2016 

RM bere na vědomí  

informace o provozu Rekreačně-sportovního areálu Maškovy zahrady. 
 

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

 

21. Pronájem části pozemku p.č. 1940/1, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má uzavřenou smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1940/1 v k.ú. Turnov se 

společností Pekařství Šumava group a.s., Jablonec nad Nisou. Jedná se o část pozemku o výměře 8 m2, na 

němž je umístěna část prodejního stánku s vchodem z Nádražní ulice. Část stánku je umístěna na 

soukromém pozemku p.č. 1941/1. Stánek společnost využívá na prodej pekařských a cukrářských 

výrobků. Protože dochází ke změně a novým majitelem prodejního stánku bude společnost Váš pekař 

s.r.o., Praha, zastoupená jednatelem společnosti panem Jiřím Mikulou, požádala společnost Pekařství 

Šumava group a.s. o ukončení nájemní smlouvy, s tím, že novým nájemcem pozemku by se stala 

společnost Váš pekař s.r.o., Praha 1. Na základě žádosti o tuto změnu byl pronájem zveřejněn na úřední 

desce. Cena za pronájem byla ve stávající smlouvě ve výši 50,- Kč/m2/rok. Podle upravené tabulky 

orientačních cen je nyní cena za pronájem pozemku pro drobné stavby pro podnikatelské účely stanovena 

ve výši 100,- Kč/m2 /rok. Roční nájemné činí 800,- Kč. 

V diskuzi RM požaduje revizi minimálních částek pronájmů pozemků ve vlastnictví města. 

 
 

 
 

usnesení RM č. 469/2016 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku dohodou s Pekařstvím Šumava group, a.s. na pronájem 

části pozemku p.č. 1940/1, k.ú. Turnov o výměře 8 m2 k 31.8.2016. 
 

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

usnesení RM č. 470/2016 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 1940/1, k.ú. Turnov o výměře 8 m2 pro společnost Váš pekař s.r.o.,  

Praha za cenu pronájmu 100,- Kč/m2/rok od 1.9.2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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22. Opěrná zeď Sobotecká – nabídka Kontakt Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov se na popud Vodohospodářského sdružení Turnov připravuje od roku 2015 na 

rekonstrukci chodníku v Sobotecké ulici. Stav chodníku není dobrý a původním důvodem byla avizovaná 

celoplošná oprava komunikace ze strany KSSLK, po stavbě vodovodního řadu v roce 2015. Město 

Turnov si vyčlenilo ve svém rozpočtu roku 2016 prostředky na tuto opravu. Na jaře roku 2016 však přišlo 

Vodohospodářské sdružení Turnov s informací, že pod chodníkem vede ještě kanalizační řád, který není 

v dobrém technickém stavu. Tuto informaci doprovodilo kamerovými zkouškami. Navíc projevila zájem 

o připojení do kanalizace firma Kontakt Turnov, která koupila velkou část areálu Dioptry a chystá se zde 

postavit nákupní středisko. Na jaře roku 2016 rovněž přišli plynaři s informací, že plynovodní řad je 

v havarijním stavu (rok položení 1946) a chtějí ho v rámci havárie vyměnit ještě před celoplošnou 

opravou komunikace. Další informací bylo, že kanalizace vede pod naším veřejným osvětlením a bude 

nutné i tuto část vyměnit. Poslední informací byl zájem firmy Kontakt Turnov na výstavbu nové opěrné 

gabionové zdi na místě stávající zídky (zídka i pozemek jsou ve vlastnictví města). 

 

Firma Kontakt Turnov má vzhledem ke svému záměru obchodního střediska zájem o výstavbu nové 

gabionové zdi o výšce 1,8-2m místo naší stávající zdi. Cena zdi je cca 550 tis.Kč vč. DPH. V této chvíli 

není dokončený projekt, ani příslušná povolení. Protože se jedná o zeď i pozemek ve vlastnictví města, 

mělo by i město být stavebníkem této zdi. Kontakt Turnov nabízí zaplacení výstavby zdi, zajistí přeložku 

vedení Telecomu za rubem stávající zdi do chodníku a postará se o materiál ze zdemolované zdi. Navíc 

Kontakt Turnov zajistí případný odprodej vodárny na Výšince s pozemkem pro Město Turnov za cenu 

100Kč/m2. Objekt je ve zdevastovaném stavu, pozemek má 405m2. 
 

 
 

usnesení RM č. 471/2016 

RM souhlasí  

se stavbou gabionové zdi v Sobotecké ulici na p.č.3497/4, k.ú. Turnov za předpokladu zajištění 

následu-jících podmínek ze strany firmy Kontakt-služby motoristům, spol. s r.o.: 

-KONTAKT bude v plné výši financovat stavbu gabionové stěny a převede ji do vlastnictví 

Města Turnov 

-KONTAKT zajistí přeložku slaboproudého vedení za rubem stávající zdi do chodníku a postará 

se o materiál z demolice stávající zdi 

RM ukládá odboru správy majetku předložit ke schválení příslušné smlouvy. 
 

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

 

23. Rozpočet města 2016 - rozpočtová změna č. 3 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2016. Součástí rozpočtové 

změny je především návrh na přerozdělení rezervy nespecifikované ve výši 2,629 mil. Kč. Tato rezerva 

byla vázána na kofinancování stavby fotbalového hřiště s umělou trávou. Vzhledem k tomu, že dotace na 

tuto stavbu bude s vysokou pravděpodobností přiznána FK Turnov až v roce 2017 navrhuji část rezervy 

přesunout směrem k opravám komunikací a chodníků. Tedy v roce 2016 více opravovat komunikací a 

v roce 2017 kofinancovat a dostavět hřiště s umělou trávou. Abychom však mohli účelně využít 

prostředky na opravy komunikací, musí je odbor správy majetku dostat včas, tak aby společně 

s Technickými službami Turnov mohli udělat poptávková řízení, dořešit detaily staveb s ohledem na 

počasí v podzimních měsících. Proto předkládám rozpočtové opatření již teď v srpnu a ne v září, jak jsem 

avizoval. Materiál bude podrobně projednáván na srpnovém ZM. 
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usnesení RM č. 472/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu Města Turnov na rok 2016. 
 

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

 

24. Výjimka ze zadávání výběrového řízení pro Turnovské památky a cestovní ruch, 

p. o. 
 

Rozprava: 

      V rámci oprav prostoru konírny v rámci aehrentálského paláce na památkovém objektu hrad Valdštejn 

navrhl Národní památkový ústav ve spolupráci s ateliérem Strnadová-Girsa spol. s r.o. i následné 

vybavení prostor kopiemi obrazů koní. Národní památkový ústav doporučil k vytvoření replik obrazů koní 

s valdštejnským znakem firmu FPS REPRO, spol. s r.o., se kterou spolupracuje na obdobných zakázkách. 

Národní památkový ústav s firmou tuto specifickou zakázku dohodl, zajistil potřebná data a specifikaci 

jednotlivých obrazů. Cena zakázky je: 87 492,- Kč bez DPH. Měření vlhkosti prokázalo, že umístění 

obrazů v tomto prostoru je možné. Správa hradu předloží plán zařazení těchto opravených prostor do 

návštěvnického okruhu. 

 
 

usnesení RM č. 473/2016 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Turnovské památky a cestovní ruch zadání specifické zakázky vytvoření 

replik obrazů koní firmě FPS REPRO, spol. s r. o., Ohradní 1079/59, Praha 4 - Michle. 
 

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

 

25. Táborová základna Krčkovice 
 

Rozprava: 

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

ukazuje přehled zájmu oslovených škol a spolků, v případě obnovení základny (pevný sezónní objekt 

s kapacitou 28+2) by vytížení značně vzrostlo. V současné době jsou podmínky na hranici přípustnosti 

hygienických norem. Schůzka nad rešerší projektu ukázala minimální možnosti úspor na stávajícím 

projektu obytné budovy dimenzované na celoroční provoz. Pro využití výzvy uvedeného operačního 

programu je stávající projekt přijatelný. Náklady realizace stavby dle původního projektu: Příjezdová 

komunikace 0,5 mil.Kč, terénní základna 10,7mil.Kč.  

Proběhla jednání s Městem Jawor na podzim 2015 a jaře 2016 s organizací spravující sportovní zařízení v 

Jaworu. Na polské straně je zájem o přeshraniční projekt. Polský partner záměr konzultoval a získal 

předběžně kladné vyjádření. Dotační titul: Operační program Interreg V-A Česká republika – Polsko 

2014-2020, Prioritní osa č. 4 se zaměřením na volnočasové aktivity a výměny dětí a mládeže. 

Předpokládaný termín výzvy: jaro 2017, žadatel o dotaci: Město Turnov Financování projektu: Evropská 

unie (fond ERDF) 85%, Státní rozpočet 5%, Vlastní zdroje – Město Turnov 10%, cca 6,5 mil.Kč Je nutné 

předfinancování, platby probíhají až na základě žádostí. 

- Schůzka nad rešerší původního projektu ukázala nutnost řešit riziko provozu části základny na 

pronajímaných pozemcích. Jednání o odkoupení větší části pozemku s xxxxxxxxxx nebyla úspěšná, 

proto byl osloven xxxxxxxxxx. Dosavadní jednání o odkoupení pozemků vyznívá pozitivně. 

- Schůzka nad rešerší dále ukázala možnost jít v případě neúspěšné žádosti o dotační titul cestou 

sezónního objektu s nižším komfortem interiéru, což by přineslo značné úspory oproti původnímu 

pojetí objektu, ale samozřejmě i snížilo rozsah sezóny využití objektu a tábořiště. Odhadované 

náklad cca 4-5 mil.Kč – menší objekt, oprava cesty, kořenová čistírna odpadních vod. 
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- Rešerše projektu potvrdila předchozí záměr RM řešit splaškovou vodu vlastní čističkou a navrhuje 

použití kořenové ČOV. Diskuze při rešerši původního projektu předběžně lokalizovala ČOV na 

parcely 1535/2, jižní část parcely č. 1432 a jihozápadní výběžek parcely 1437/4 s poukazem na 

nutnost potvrdit vsakování podloží hydrogeologickým průzkumem. 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 
 

usnesení RM č. 474/2016 

RM schvaluje  

záměr zachovat provoz táborové základny Krčkovice v současné lokalitě. 
 

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

usnesení RM č. 475/2016 

RM ukládá  

OSM připravit smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemek 1537/2 a na část pozemku 1537/1 

k.ú. Hrubá Skála a předložit ji k projednání ZM. 
 

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

usnesení RM č. 476/2016 

RM souhlasí  

s podáním stávajícího projektu „Terénní základna návštěvnického centra Českého ráje“ do 

operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL a se spolufinancováním projektu městem 

Turnov v předpokládané výši 6,5 mil. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 477/2016 

RM ukládá  

OSM zadat zpracování projektové dokumentace kořenové ČOV pro táborovou základnu 

Krčkovice. 
 

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

 

26. Technické služby Turnov, smlouva o dílo „Oprava lávky pro pěší ev.č. 007, 

Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města na vědomí smlouvu o dílo na provedení opravy láky pro 

pěší na autobusové nádraží v Turnově. Dle provedené mostní prohlídky je mostovka i stav ocelových 

příčníků havarijní. V rámci opravy bude provedena nová mostovka z dubových fošen, dále bude 

provedena výměna ocelových příčníků a bude provedena oprava povrchové úpravy ocelové konstrukce. 

Odbor správy majetku nechal na opravu lávky zpracovat projektovou dokumentaci a Technické služby 

Turnov provedly výběrové řízení. Do tohoto výběrového řízení se přihlásily dvě firmy.  

Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídky firmy EKIA, s.r.o., Teplice, která realizovala nový 

mostek ve Vazoveckém údolí. Původní předpokládaný termín provádění oprav lávky na autobusové 

nádraží byl stanoven od 1.9 – 31.10. 2016. Firma nyní nabídla, že má volnou kapacitu a může opravu 

lávky zahájit již 15.8.2016. Termín dokončení je rovněž posunut na 15.10.2016. 



16  Zápis Rady Města Turnov 10. 8. 2016 

 

 
 

usnesení RM č. 478/2016 

RM bere na vědomí  

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

akce „Oprava lávky pro pěší ev.č. 007, Turnov“ ve výši 529.557,-Kč vč. DPH. 
 

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

 

27. Dohoda o stavební úpravě bytu č.8/2NP v čp.1356 Žižkova ulice, Turnov 
 

Rozprava: 

      xxxxxxxxxx si podal žádost na odbor správy majetku o souhlas s úpravami nájemního bytu č.8/2NP 

o velikosti 1+1, čp. 1356 Žižkova ulice, ve kterém bydlí od června 2011. Rád by si zmodernizoval 

kuchyň. Odhadované náklady úprav budou do 40.000 Kč. Úpravy budou realizovány nejpozději do 3 

měsíců od data podpisu Dohody.  Veškeré uvedené náklady bude hradit nájemce bez finančních nároků 

vůči pronajímateli. Podpisem Dohody o úpravách nájemního bytu se nájemce zavazuje, že nebude 

požadovat náhradu jím vynaložených nákladů na tyto úpravy bytu při případném skončení nájmu a 

vrácení bytu zpět Městu Turnov z jakýchkoliv důvodů a v kterémkoliv čase. 

 
 

usnesení RM č. 479/2016 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o úpravách bytu č.8/2NP v čp. 1356 Žižkova ulice, Turnov, mezi Městem 

Turnov a xxxxxxxxxx. 
 

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

 

V Turnově dne 16. srpna 2016 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Houšková       Mgr. Jana Svobodová 

      místostarostka             místostarostka 


