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Zápis z 15. jednání rady města Turnov 

ze dne 25. 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, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová 

Omluveni: Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

VO Hrubý Rohozec 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu nového veřejného osvětlení u 

zámku na Hrubém Rohozci směrem na Malý Rohozec. Toto nové veřejné osvětlení bude umístěno v 

krajnici stávající místní  komunikace na pozemku parc.č. 964/13, k.ú. Daliměřice. Pozemky pod touto 

komunikací jsou v majetku Krajské správy silnic Libereckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR. S 

Krajskou správou silnic Libereckého kraje máme již uzavřenou smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti. Nyní žádáme Radu města o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- služebnosti s Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

Předpokládaná délka podélného uložení nového kabelu veřejného osvětlení v pozemcích Ředitelství silnic 

a dálnic ČR je 570bm a 10m protlaku. Dle podmínek Ředitelství silnic a dálnic bude výše úhrady za 

zřízení věcného břemene - služebnosti stanovena po dokončení stavby na základě znaleckého posudku dle 

zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. 
 

usnesení RM č. 480/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR na stavbu "Rozšíření veřejného osvětlení u zámku Hrubý Rohozec podél 

místní komunikace na p.p.č. 964/13 v k.ú. Daliměřice". 
 

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

 

2. Smlouva o právu provést stavbu, 5. května 57 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu o právu provést stavbu na stavbu 

"Zateplení domu č.p. 57 v ul. 5. května v Turnově". Předmětem stavby je provedení nové tepelné izolace 
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domu č.p. 57. Soklová část domu bude zateplena izolací tl. 4cm a horní části domu v tl. 14cm. V místě 

domu č.p. 57  je šířka chodníku od domu ke stromům 2,1m celková šířka k obrubníku je 3,4m. V 

současné době je na fasádě domu zub, který novým zateplením bude zrušen a nový povrch bude srovnán 

do jedné roviny. Soklová část bude oddělena pouze barevným řešením fasády. Barevné řešení fasády bylo 

odsouhlaseno architektem města. Nová tepelná izolace přesáhne nad pozemek parc.č. 3877/2, k.ú. Turnov, 

který je ve vlastnictví Města Turnov po celé délce domu (cca 15bm) a v tl.4cm.  

 

RM odkládá projednání po konzultaci s městským architektem – mizí detaily parapetů, ostění, nadpraží, 

barevné řešení fasády. 

 

 

3. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, chodník Mašov, 

sdělovací kabel 
 

Rozprava: 

V rámci výstavby nového chodníku v ul. Mašovská, budou do chodníku uloženy rozvody chrániček a 

optotrubek, jako příprava pro provedení přeložky stávajících vedení sítě elektronických komunikací 

(SEK) ve správě Cetin. V rámci stavby bude instalováno provizorní vrchní vedení po sloupech VO a 

demontováno stávající vrchní vedení i s podpěrnými body. Před ukončením stavby bude správcem sítě 

Cetin, realizována vlastní přeložka SEK. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyvolanou přeložku v rámci 

výstavby chodníku v Mašovské ulici, vlastník zařízení Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (správce 

sítě Cetin) požaduje úhradu částky za věcné břemeno po investorovi stavby. Délka přeložky nového 

vedení je 303bm, vypočtená částka za úhradu věcného břemene je 73.326,-Kč vč. DPH. 
 

 
 

usnesení RM č. 481/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Libereckým krajem, společností 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a Městem Turnov na stavbu " Chodník Turnov, 

Mašovská ulice, k.ú. Mašov u Turnova". 

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

 

4. Prodej objektu bývalého kina, Žižkova ul., Turnov 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení ZM č. 252/2016 byl od  počátku června zveřejněn záměr prodeje objektu 

bývalého kina - budova č. 2136 Turnov se stavební parcelou č. 855/2 zastavěná plocha o výměře 1242 m2 

v k.ú. Turnov za kupní cenu ve výši 5.500.00 Kč.  Konečný termín podání nabídky na odkoupení byl 

stanoven na den 15.8.2016 do 17:00 hod. Prodej byl inzerován na stránkách města, v místním tisku, 

prodej byl nabízen na placeném serveru Sreality, ANNONCE a na bezplatném serveru Bazoš.cz. Během 

inzerování prodeje proběhlo celkem pět prohlídek objektu. Do vyhlášeného konečného termínu podání 

nabídky na odkoupení byla doručena pouze jedna nabídka od společnosti FOBOS s.r.o., Jablonec nad 

Nisou. Rada diskutovala harmonogram prací, předložený návrh financování, preferuje splacení ceny do 

31.12.2017  
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usnesení RM č. 482/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o doručené nabídce na odkoupení objektu bývalého kina čp. 2136 Turnov, ul. Žižkova 

RM schvaluje opravu střechy objektu čp. 2130 Turnov v současné době neprovádět. RM 

pověřuje starostu dalším jednáním dle závěrů diskuze. 
 

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

5. Prodloužení vodovodního řádu Turnov - bytová zóna Hruštice - Károvsko 
 

Rozprava: 

      Vodohospodářské sdružení Turnov připravuje stavbu "Turnov oprava vodovodu Károvsko".  OSM a 

VHS oslovil pan XXXXXXX, který má zájem v lokalitě Károvsko odkoupit pozemek pro výstavbu 

rodinného domu. Pozemek je územním plánem určen pro výstavbu rodinného domu. K pozemku není 

veden veřejný vodovodní řád a na plánovanou studnu zájemce o pozemek nezískal povolení z důvodu 

možného ohrožení pramenů vody v této lokalitě. 

Po jednání na VHS Turnov nás žádá o vyjádření, zda město Turnov by souhlasilo s prodloužením 

vodovodního řadu po pozemcích města p.č. 2898/2 k.ú. Turnov, které jsou určeny regulačním plánem pro 

využití jako zelené plochy.  
 

 
 

usnesení RM č. 483/2016 

RM neschvaluje  

umístění vodovodního řadu do pozemku p.č. 2898/2 v k.ú. Turnov pro zásobování pozemku p.č. 

2860/2 vodou. RM preferuje vedení vodovodních řadů ve veřejném prostoru. 
 

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

 

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

Rozprava: 

Na jednání RM dne 10.8.2016 byly předloženy podklady pro rozhodnutí o nákupu energií pro město 

Turnov a organizace města. Rozhodnutí bylo odloženo na další jednání z důvodu zjištění dalších 

informací. Předpokládané náklady spojené s nákupem energií jsou ve výši 118 000,- Kč. 

 
 

usnesení RM č. 484/2016 

RM schvaluje  

uzavření "Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné 

zákazníky" a nákup elektrické energie a plynu na období 1.1.2017 - 31.12.2018 pro Město 

Turnov a organizace města na komoditní burze PXE Praha. 
 

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

 

7. 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 pro sportovní spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., IČ 15045528 (dále jen TJ Turnov) 
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z rozpočtu města Turnov  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).  

Tyto částky byly schváleny v souladu s žádostí o dotaci TJ Turnov. Dotace na pořízení dlouhodobého 

majetku byla vázána na žádost podanou na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

(dále jen MŠMT). 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 zamítnutí žádosti na MŠMT tedy nebude TJ Turnov požadovat dofinancování schválené 

zastupitelstvem města ve výši 300.000,- Kč a u částky 270.700,- Kč (přidělené při rozdělování dotací pro 

podporu sportovních spolků k předepsanému účelu) žádá TJ Turnov o změnu určení  

 
 

usnesení RM č. 485/2016 

RM schvaluje  

změnu určení finančních prostředků, které byly alokovány pro spolek Tělovýchovná jednota 

Turnov, z.s. jako povinná spoluúčast spolku při investici „Zastřešení víceúčelového hřiště v 

Turnově – Daliměřice nafukovací halou“ v rámci rozdělení dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města. Finanční prostředky budou použity nově na splátku rekonstrukce 

sokolovny Daliměřice, na rekonstrukci budovy loděnice uvedené v žádosti spolku Tělovýchovná 

jednota Turnov, z.s. ze dne 8.8.2016. RM preferuje investiční využití finančních prostředků na 

objekty na území Města Turnov. 
 

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

 

8. Žádost o převod z rezervního fondu do investičního fondu 
 

Rozprava: 

Žádost Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o převod z rezervního fondu 

organizace do investičního fondu do výše 102.300,- Kč na rekonstrukci kotelny, která je v havarijním 

stavu a dále pak nařízený odvod zřizovateli z investičního fondu organizace ve výši 102.300,- Kč na 

rekonstrukci kotelny.  

 

 
 

usnesení RM č. 486/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace převod částky 102.300 

Kč z rezervního fondu do fondu investičního na rekonstrukci kotelny. 
 

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

usnesení RM č. 487/2016 

RM nařizuje  

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

fondu ve výši 102.300 Kč na rekonstrukci kotelny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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9. Dotace na kulturu z kulturního fondu 
 

Rozprava: 

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

rozděleno mezi žadatele o dotaci celkem 473.650,- Kč a po kontrolách vyúčtování byla vrácena jedním 

žadatelem poskytnutá dotace ve výši 11.000,- Kč. Zůstatek v kulturním fondu pro třetí výzvu byl 36.001,- 

Kč. V souladu s usnesením Správní rady kulturního fondu, kdy byly alokovány částky pro jednotlivé 

oblasti podpory, byla vypsána třetí výzva s celkovou částkou pro rozdělení 36.000,- Kč, z nichž je 

33.000,- Kč určeno na kulturní akce a publikace a 3.000,- Kč na činnost kulturních spolků. 

Doručené žádosti: 

 

název žadatele účel dotace 

příjmy  

(bez požadované 

dotace) 

výdaje 
požadovaná 

výše dotace 

návrh 

výše 

dotace  

Klub přátel 

železnic Českého 

ráje, z.s. 

IČ 49294211 

 

 

Vydání 100 ks 

DVD s názvem 

„Parní lokomotiva 

310.0134 

LITOVEL 

z Českého ráje“ 

 

25.000,-  
 

(prodej 100 ks DVD – 

250,- Kč/1ks) 

 

 

 

37.300,- 
 

(namluvení komentáře, 

hudební doprovod, tisk 

obalů, vypálení stopy, 

poplatky OSA, zpracování 

záznamu MPH video) 

 

15.000,- 
 

max. možná 

dotace při vydání 

100 ks DVD je 

dle Pravidel 10 

tis. Kč 

 

10.000,- 

Jiří Zadražil 

(předseda 

Osadního výboru 

Bukovina, 

Kobylka, 

Dolánky) 

 

 

 

 
 

„Letopisy 

bukovinské“ 

- zpřístupnění 

rozsáhlého 

kronikářského díla 

digitalizací 

 

 

 
 

 

   72.000,- 
 

- dotace Ministerstva 

kultury ČR 

- Muzeum Českého 

ráje Turnov 

- Pekařova společnost 

Českého ráje  

- Knihovna Antonína 

Marka Turnov 

- sbírka občanů 

Bukoviny 

79.000,- 
 

(náklady na digitalizaci 

historických dokumentů, tj. 

soubor rukopisných sešitů 

– 12 svazků Bukovinských 

letopisů) 

 

 

 

 

 

  7.000,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000,- 

CELKEM 17.000,- 

 
 

 
 

usnesení RM č. 488/2016 

RM doporučuje  

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

rok 2016 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

10. Modernizace základních škol-výsledky výběrových řízení 
 

Rozprava: 

      Na konci června 2016 byl předložen záměr na modernizaci škol v Turnově k realizaci za finanční 

podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, který byl schválen k dalšímu postupu. 
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Aktuálně byly radě města předloženy informace o jednotlivých dílčích krocích, o  zadávání poptávkového 

řízení. Rada byla seznámena s cenovými nabídkami a dalšími kroky při zpracování záměru.  

 
 

 

usnesení RM č.489/2016 

RM bere na vědomí  

informace o průběhu poptávkového řízení na zajištění technických dokumentací a zpracování 

žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu na modernizaci základních 

škol. 
 

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

 

11. FOKUS-výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci 
 

Rozprava: 

Na konci června 2016 byl předložen  a schválen materiál na projekt „Vybudování zázemí pro sociální 

služby v objektu Skálova č.p. 415“ – vybudování zázemí pro Fokus Turnov.  

Následně byl osloven Ing, arch. Zdeněk Sláma, který zpracoval architektonickou studii ve spolupráci 

s Ing. arch. Kamilem Maškem (součást tohoto materiálu). Návrh byl několikrát konzultován za účasti 

vedení města a FOKUSu. 

9.8.2016 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace podle 

architektonické studie s termínem podání nabídek do 19.8.2016 do 13,00 hod. Předpokládaná cena byla 

stanovena do 390tis bez DPH. Zakázka zahrnovala etapové zpracování dokumentace – pro stavební 

povolení a následně pro provedení stavby. Do stanoveného data nebyla podána žádná nabídka na 

zpracování. Výběrové řízení bylo zrušeno. Záměr budeme tedy připravovat do II. výzvy, která je 

plánovaná od 04/2017 do 08/2017. Za tímto účelem bude vyhlášena nová výzva na zpracování potřebné 

dokumentace  a zajištění inženýrské činnosti. Předpokládaná cena bude vyšší než 400 tis. Kč.  Rada města 

byla seznámena s novým harmonogramem příprav.  

 
 

usnesení RM č. 490/2016 

RM bere na vědomí  

informace o průběhu poptávkového řízení na projektovou dokumentaci na projekt „Vybudování 

zázemí pro sociální služby v objektu Skálova č.p. 415“. 
 

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

     usnesení RM č. 491/2016 

RM schvaluje 

vypsání výběrového řízení malého rozsahu " Projektová dokumentace novostavby sociálního 

centra, st.p. 613, ppč. 611/2, 614, k.ú. Turnov“ dle předložené výzvy. 

 

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

    

RM jmenuje 

hodnotící komisi pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky 

malého rozsahu " Projektová dokumentace novostavby sociálního centra, st.p. 613, ppč. 611/2, 

614, k.ú. Turnov“ ve složení: 1) Ing. Tomáš Hocke, 2) Mgr. Petra Houšková, 3) Ludmila 

Těhníková, 4) Mgr. Michal Loukota. 5) Ing. Eva Krsková a náhradníci: 1) Ing. Miroslav 

Šmiraus, 2) Mgr. Jana Svobodová, 3) Ing. Ladislav Osička, 4) Jindřich Zeman, DiS., 5) Mgr. 

Bc. Martin Féna. 
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Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 

 

12. Dopravní obslužnost 
 

Rozprava: 

Již mnoho let je v Libereckém kraji zaveden solidární systém příspěvků na dopravní obslužnost. Všechny 

obce a města se zavázaly, že budou každý rok přispívat 90,-Kč na jednoho obyvatele. Vzhledem ke 

každoroční administrativě navrhuje nyní krajský úřad uzavřít smlouvu za stejných podmínek na 3 roky. 

 
 

usnesení RM č. 492/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje a to na 

období 2017-2019 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

 

13. Smlouva o právu provést stavbu, Vodohospodářské sdružení Turnov, "Turnov-

oprava vodovodu Károvsko" 
 

Rozprava: 

      Pan Pavel Koldovský, který zastupuje Vodohospodářské sdružení Turnov, žádá Město Turnov o 

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbu "Turnov - oprava vodovodu Károvsko". Stavba je 

navržena v pozemku ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 3876/1, k.ú. Turnov. V rámci stavby bude 

opraven vodovodní řad v délce cca 108bm, dále bude vybudována nová vodovodní přípojka k věžovému 

vodojemu, bude vybudována příprava pro budoucí napojení lokality ul. Aloise Lišky a bude obnovena 

veřejná část přípojky u p.p.č. 2886/1, k.ú. Turnov. 

Po dokončení stavby bude komunikace nově vyasfaltována v celé šířce a délce výkopu. 

Stavba navazuje na opravu vodovodního řadu v hlavní komunikaci na Károvsku. Tato komunikace je ve 

vlastnictví Libereckého kraje. 

 
 

usnesení RM č. 493/2016 

RM schvaluje  

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

"Turnov - oprava vodovodu Károvsko" na pozemku parc.č. 3876/1, k.ú. Turnov. 
 

 

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

 

14. Smlouva o právu provést stavbu Kontakt Turnov 
 

Rozprava: 

      Na minulém jednání Rady města byl projednáván materiál týkající se výstavby nové gabionové zdi v 

Sobotecké ulici v Turnově. Nová zeď bude postavena na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 

3497/3 a 3490/1, oba k.ú. Turnov a dále na pozemku parc.č. 1813/46, k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví 

firmy Kontakt, služby motoristů, s.r.o., Turnov. Vzhledem k tomu, že je město Turnov majitelem stávající 

opěrné zídky je i žadatelem o stavební povolení nové gabionové zdi. Město Turnov nebude investorem 

nové gabionové zdi. 

Radě města je předkládána smlouva o právu provést stavbu, která bude uzavřena mezi Městem Turnov 

jako žadatelem o stavební povolení a firmou Kontakt, služby motoristům, s.r.o., Turnov jako vlastníkem 

dotčeného pozemku. Nová gabionová zeď bude délky cca 48,5bm a šíře 1m, zeď bude umístěna tak, aby 
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nový chodník před zdí měl jednotnou šířku 2,1m včetně obrubníků, 0,5 od hrany obrubníku budou 

umístěny sloupy veřejného osvětlení.  
 

 
 

usnesení RM č. 494/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s firmou Kontakt, služby motoristům, s.r.o., Turnov na 

výstavbu nové gabionové zdi na pozemku parc.č. 1813/46, k.ú. Turnov. 

RM schvaluje  

smlouvy o stavebních úpravách opěrné zdi pozemku parc.č. 1813/46, k.ú. Turnov. 
 

 

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

 

15. Vykoupení plechové garáže na sídlišti Přepeřská, Turnov 
 

Rozprava: 

      V zájmu města je vymístění plechových garáží z centra sídliště Přepeřská. Dosud byly již vykoupeny 

dvě plechové garáže. Nyní se nám přihlásil další vlastník plechové garáže, který je ochoten svou garáž 

převést do vlastnictví města. Předkládáme RM ke schválení vykoupení další plechové garáže.  

Pan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX je vlastníkem jedné plechové garáže a přijímá nabídku města na 

její vykoupení.  S výše uvedeným bude uzavřena kupní smlouva na odkoupení plechové garáže jako 

movitosti do majetku Města Turnov. Kupní cena je dohodnuta na 8.000 Kč za jednu plechovou garáž. 

Dosavadnímu vlastníkovi bude umožněno je i nadále užívat a v rámci vstřícného jednání bude nájem za 

garáž včetně pozemku stanoven na 500 Kč/rok od 1.1.2017. Zbývá tedy řešit vymístění pěti plechových 

garáží. 

 
 

usnesení RM č. 495/2016 

RM schvaluje  

vykoupení movitém věci - plechové garáže, umístěné na pozemku parc.č. 2002/4, k.ú. Turnov od 

pana XXXXXXXXXX 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) – [6/0/0] 
  

 

16. Žádost o užití městského znaku 
 

Rozprava: 

Žádost od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje o udělení souhlasu k užití městského znaku. 

Znak by byl použit pro potřeby publikace "Stanice Hasičského záchranného sboru ČR" a byl by vždy 

uveden v záhlaví stránky uvádějící konkrétní stanici. V publikaci bude uvedena i stanice v Turnově. 

 
 

usnesení RM č. 496/2016 

RM schvaluje  

užití městského znaku pro Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje pro potřeby publikace 

"Stanice Hasičského záchranného sboru ČR". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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17. Vodní nádrže Šetřilovsko – udržovací práce – vícepráce 
Rozprava: 

Na jednání RM dne 26. 5. 2016 rada udělila výjimku ze směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek 

Městem Turnov“ pro Sdružení Český ráj. Celková cenová nabídka ze strany Sdružení Český ráj je 137 

769,- Kč. Při přípravě lože pro poležení přepadového potrubí bylo zjištěno, že hráz byla nasypána 

z nevhodného materiálu, a proto propouštěla. Odebráním materiálu vznikla sonda až na úroveň dna. Proto 

jsme navrhli změnu stavby ve smyslu verze projektu z dubna 2016, kdy byl z tůně vytvořen rybníček 

s požerákem a bezpečnostním přelivem. Hráz homogenní z nepropustné zeminy navýšení o 30.000,- Kč o 

proti původní ceně. Termín dokončení prací je konec září 2016. 

 

usnesení RM č. 497/2016 

RM schvaluje 

rozšíření prací na akci Vodní nádrže Šetřilovsko – udržovací práce - Stavební úpravy rybníčků a 

tůně na pozemcích p. č. 2818/1 a 2814 v k.ú. Turnov o vytvoření rybníčku s požerákem a 

bezpečnostním přelivem v hodnotě 30.000,- Kč. Celkově se tak cena akce navýší z původních 

137.769,- Kč na 167.769,- Kč. 

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

 

 

18. Rekonstrukce Nádražní ulice, Turnov, III. Etapa, smlouva o věcném břemeni na 

přeložku plynu a smlouva na přeložku kabelu Cetin 
Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení dvě smlouvy na přeložku sítí, které jsou 

vyvolané v rámci připravované projektové dokumentace rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově. 

usnesení RM č. 498/2016 

RM schvaluje 

uzavření trojstranné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Přeložka 

NTL a STL plynovodů v ul. Nádražní a Přepeřská, Turnov“ uzavřená s RWE GasNet, s.r.o. Ústí 

n. Labem a Libereckým krajem na pozemcích parc.č. 3881/7 a 3881/9, oba k.ú. Turnov v délce 

cca 20bm. 

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

 

usnesení RM č. 499/2016 

RM schvaluje 

uzavření smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury Česká telekomunikační infrastruktura, 

a.s., Praha o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury – přeložka kabelu Cetin, „VPIC 

Turnov, Nádražní ul. SO 461“ na pozemcích parc.č. 3881/9, 3881/12, 3881/8, 2456, 3883/3, 

3883/2 a 3881/6, vše k.ú. Turnov v délce cca 127bm. 

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

 

19. Náhrada za pokácené stromy u Venkovního hřiště Mašov 
Rozprava: 

Po přezkoumání stavebního povolení a stavebního deníku Vám opět předkládám návrh na finanční 

kompenzaci za vykácení 6 švestek v blízkosti venkovního sportovního hřiště v Mašově. 

usnesení RM č. 500/2016 
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RM ruší usnesení RM č. 373/2016 ze dne 30. 6. 2016. 

 

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

 

RM schvaluje 

zaplacení částky ve výši 20 tis. Kč manželům XXXXXXXXX jako náhradu za pokácené stromy. 

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

 

 

 

V Turnově dne 30.08.2016 

 

 

 

Mgr. Petra Houšková       Mgr. Jana Svobodová 

     místostarostka             místostarostka 

 


