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Zápis z 16. jednání rady města Turnov 

ze dne 14. 9. 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, Eva Kordová, Ing. 

Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: Ing. Jaroslav Knížek, PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: Ing. Jaroslav Knížek, PhDr. Hana Maierová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, zástupci společnosti Marius Pedersen, Bc. Jindřich 

Kořínek 

 

0. Aktuální situace v Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné škole v 

Turnově 
Rozprava: 

      RM projednala aktuální situaci na Obchodní akademii, hotelové škole a střední odborné škole 

v Turnově.  

Konstatovala, že v tomto okamžiku je v objektu Zborovská umístěn první ročník oboru hotelnictví, 

všechny ročníky oboru cestovní ruch a obchodní akademie. Konečné rozhodnutí o avizované slevě nájmu 

pro střední školu odkládá RM po jednání zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 9. 2016. RM byla 

rovněž seznámena s výsledkem jednání mezi vedením města a zastupující ředitelkou paní Novákovou. 

 

1. Městská teplárenská Turnov s. r. o. - schválení fakturační ceny tepla za období 

9/2015 – 8/2016 
 

Rozprava: 

      Dozorčí rada Městské teplárenské Turnov, s. r. o. na svém jednání dne 6. 9. 2016 doporučuje 

vzhledem k velmi dobrému hospodářskému výsledku snížit cenu tepelné energie za období 9/2015 – 

8/2016 ze zálohové ceny 545,- Kč/GJ (bez DPH) na cenu fakturační ve výši 530,- Kč/GJ (bez DPH). 
 

 
 

usnesení RM č. 501/2016 

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

schvaluje cenu tepelné energie za období 9/2015 – 8/2016 ve výši 530,- Kč/GJ (bez DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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2. Městská teplárenská Turnov s. r. o - schválení zálohové ceny tepla na období 

9/2016 – 8/2017 
 

Rozprava: 

      Na základě předložené kalkulace jednatelem společnosti byla stanovena plánovaná kalkulace ceny 

tepelné energie na období 9/2016 – 8/2017  na částku 512 Kč/GJ (bez DPH). Po skončení topného období 

bude vykalkulována cena tepla dle skutečných nákladů na plyn a elektřinu. 

 
 

usnesení RM č. 502/2016 

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

schvaluje plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie na období 9/2016 – 8/2017. 
 

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

 

3. Směrnice Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov č. 49 
 

Rozprava: 

      Od 1.10.2016 vstoupí v platnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. S novým 

zákonem jsou spojeny změny, které je nutné promítnout i v naši směrnici č. 49 Zásady a postupy k 

zadávání zakázek městem Turnov. Základní principy směrnice zůstávají nezměněny, jsou doplněny nové 

povinnosti spojené se zadáváním zakázek a to z důvodu, že nový zákon nevyžaduje, aby na hodnocení 

nabídek byly jmenovány komise i povinnost tyto komise jmenovat a zakázky v komisi posuzovat a 

hodnotit. Přesto tyto atributy transparentnosti v naší směrnici zachováváme. 
 

 
 

usnesení RM č. 503/2016 

RM schvaluje  

úpravu směrnice č. 49 "Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov" poř.č. 49.15 s 

účinností od 1.10.2016. 
 

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

 

4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu "SM, Turnov, Bezručova, č.p.1055-výměna kNN" 
 

Rozprava: 

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

12-4014692/VBP001, SM, Turnov, Bezručova, č.p.1055-výměna kNN. Jedná se o umístění zemního 

kabelového vedení NN v rozsahu 45 běžných metrů. Stavba se nachází v okrajové části města, v 

zastavěném území, ve stávajícím pozemku města p. č. 2633/1 k.ú. Turnov. Jedná o parcelu v zeleném 

pásu podél stávající ul. Bezručovy. Pokládkou nového kabelu dojde k poškození stávající zeleně, odbor 

životního prostření podmínil tuto stavbu výsadbou nové zeleně po ukončení stavby. 
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usnesení RM č. 504/2016 

RM schvaluje  

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

stavby a následné 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 pozemky p. č. 2633/1 k.ú.Turnov, ve vlastnictví 

Města Turnov v celkové délce 45 bm dotčeného stavbou SM, Turnov, Bezručova, č.p.1055-

výměna kNN ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + 

DPH. 
 

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

 

5. Pronájem prostor k provozování reklamních zařízení 
 

Rozprava: 

      Na pronájem prostor k provozování reklamních zařízení v Turnově má Město Turnov uzavřenou 

smlouvu s firmou Antonín Šrajer - Corap. Původní smlouva byla uzavřena od 1.1.2006  na dobu určitou 

na 2 roky. Následně byla smlouva prodloužena vždy o další 2 roky, platnost stávající smlouvy končí dne 

31.12.2016.  

V současné době se jedná především o reklamní tabule na veřejném osvětlení v ulicích Sobotecká, 5. 

května, Nádražní, Bezručova, částečně v ul. Palackého, Přepeřská,, J. Palacha a hlavně na průtahu 

městem.  Dále o reklamy na zábradlí u kruhového objezdu, u Kudrnáčových hodin, reklamy na stojnách u 

Penny marketu, reklamu na fasádě domu čp. 1055 v Bezručově ulici, na přemostění Perchta a dle zájmu o 

reklamní transparenty na kulturní, sportovní a firemní akce na přemostění. O pronájem vývěsních ploch 

města projevil zájem pan Štefan Kutěj, Agentura Promotion v.o.s.   
 

 
 

usnesení RM č. 505/2016 

RM schvaluje  

prodloužení smlouvy o pronájmu prostor k provozování reklamních zařízení s firmou Antonín 

Šrajer - Corap dle stávajících podmínek na 1 rok, tj. do 31.12.2017. Důvodem je ukončení 

možnosti umisťování reklamních ploch v blízkosti průtahu (zásadní omezení možnosti) a 

chystaná rekonstrukce bilboardů u Penny. Následně bude vypsáno nové výběrové řízení 

pronájem prostor k provozování reklamních zařízení v Turnově. 
 

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

 

6. Žádost o umístění karavanu s občerstvením v Dolánkách 
 

Rozprava: 

      xxxxxxx požádal o možnost umístění karavanu s občerstvením v Dolánkách na pozemku p.č. 763/1, 

k.ú. Daliměřice, který by fungoval především v sezoně. Jedná se o pozemek v Dolánkách u bývalého 

koupaliště. 

 
 

usnesení RM č. 506/2016 

RM neschvaluje  

umístění karavanu s občerstvením v areálu koupaliště Dolánky na pozemku p.č. 763/1, k.ú. 

Daliměřice ve vlastnictví města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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usnesení RM č. 507/2016 

RM schvaluje  

vypsání záměru pronájmu pozemku v areálu koupaliště Dolánky na pozemku p.č. 763/1, k.ú. 

Daliměřice ve vlastnictví města za účelem provozování občerstvení pro letní sezónu 2017 s 

následujícími podmínkami: zajištění estetického, mobilního stánku, zajištění chemické toalety a 

její údržby, zajištění odvozu odpadu a úklidu v blízkosti stánku. 
 

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

 

7. Ukončení nájemní smlouvy v čp. 466 - pí. Rudolfová 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajalo nebytový prostor v čp. 466 ve Skálově ulici, místnost č. 204 o výměře 30 m2 

xxxxxxxxxxx, která chtěla místnost využívat na masérské a poradenské služby. Ke změně užívání prostor 

je nutné požárně bezpečnostní řešení, které město zpracováno jako celek na budovu nemá. xxxxxxxxx 

byla se stavem pronajímaných prostor i nutností změny užívání místností v případě masérských služeb 

seznámena. xxxxxxxxxx nám zaslala dopis, kde bere smlouvu jako neplatnou a žádá o okamžité zrušení 

smlouvy. Dne 8.9.2016 jsme poslali xxxxxxxxxxxxx stanovisko města. OSM doporučuje RM ukončit 

nájemní smlouvu s xxxxxxxxxxxx dohodou ke dni 1.9.2016 a vrátit nájemné za uplynulé období.  
 

 
 

usnesení RM č. 508/2016 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 466 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou k 

1.9.2016 a vrácení vystaveného nájemného za období 08-09/2016 ve výši 3.150,- Kč a záloh na 

topení 1.350,- Kč. 
 

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

 

8. Technické služby Turnov, dodatek č.1 smlouvy o dílo "Stavební úpravy nám. 

Českého ráje" 
 

Rozprava: 

      Technické služby Turnov s.r.o. (TST) na základě schválení RM č. 437 / 2016 zahájily stavební úpravy 

úseku silnice II/283 na náměstí Českého ráje na nabídkovou cenu 746.421 Kč vč. DPH. TST provedly 

poptávkové řízení a část prací prováděla firma Prima kámen. Předmětem stavebních prací bylo rozšíření 

chodníků, posunutí přechodů pro chodce, přemístění zábradlí, kanalizačních vpustí a veřejného osvětlení. 

V průběhu stavebních prací se vyskytly méně a více práce, které vyplynuly v průběhu stavby. Méně práce 

byly na veřejném osvětlení, kde se některé práce neprováděly. Jednalo se především na instalacích stožárů 

veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení bylo zredukováno, tak aby na příslušnou lokalitu zcela dostačovalo 

(odebrány 2 stožáry VO, 1 lampa na náměstí před Korunním princem ….). Vícepráce se při průběhu 

stavby projevily v dlaždicích prací. Musely být předlážděny větší plochy mozaiky na chodnících 

(především u Belgického dvora), tak aby plocha byla dostatečně vyspádována  do uličních vpustí a voda 

se nedostávala k přilehlých budovám. Byla také využita doba uzavření části náměstí a na některých 

místech byla předlážděna propadná místa v komunikaci.  Největší položkou víceprací je dodávka umělého 

kamene bílé barvy (pruhy přechodu pro chodce), která nebyla součástí rozpočtu (cca 99 tis. Kč). 

Vzhledem k těmto okolnostem došlo k navýšení stavebních prací o celkovou částku 118.427,12 Kč bez 

DPH (143.296,82 Kč vč. DPH).  
 

RM posouvá rozhodnutí na příští jednání a požaduje doložení cen za bílé kostky. 
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9. Technické služby Turnov , dodatek č.1 Smlouvy o dílo "Oprava lávky pro pěší ev.č. 

007, Turnov" 
 

Rozprava: 

      Technické služby Turnov s.r.o. (TST) na základě schválení RM č. 478 / 2016 zahájily stavební práce 

na opravě Lávky ev.č.007 na autobusové nádraží na nabídkovou cenu 529.557 Kč vč. DPH.TST provedly 

výběrové řízení na zhotovitele. Předmětem stavebních prací na lávce na autobusové nádraží je výměna 

stávající mostovky, výměny uhnilých ocelových nosníků a nátěru celé konstrukce lávky. Práce začaly 

sundáním stávajících dožilých dubových fošen, postavením lešení pod lávkou. Tím došlo k úplnému 

odkrytí konstrukce lávky a možnosti detailnímu prohlédnutí ocelové konstrukce. Průběh kontroly 

prokázal na vyšší poškození ocelové konstrukce lávky (vyšší koroze, sůl na konstrukci). Byly vyměněny  

2 uhnilé ocelové příčníky a stávající ocelová konstrukce, musela být celoplošně očištěna tryskáním. 

Vzhledem k těmto okolnostem došlo k navýšení stavebních prací o celkovou částku 59.450 Kč bez DPH ( 

71.934,5 Kč s DPH ). Stavební práce doposud probíhají v předstihu oproti harmonogramu prací a měly by 

být dokončeny nejpozději do konce září 2016 (původní termín 15.10.2016). Samotné otevření lávky by 

mělo být ještě v dřívějším termínu hned po otryskání konstrukce, nátěru a položení nových dubových 

fošen. Sanace opěr lávky již stavební firma sdělila, že bude provádět následně, ale to již lávka bude opět 

plně zpřístupněna.   
 

 
 

usnesení RM č. 509/2016 

RM schvaluje  

navýšení stavebních prací na lávce na autobusové nádraží s Technickými službami Turnov, s.r.o. 

o částku 71.934,5 Kč vč. DPH (větší rozsah tryskání a nátěru konstrukce) a pověřuje starostu 

města Ing. Tomáše Hockeho podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo na tuto stavební dílo. 
 

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

 

10. ZŠ Alešova - stavební úpravy přízemí, schválení dodatku č.1 
 

Rozprava: 

      Na základě rozhodnutí RM č. 116/2016 byla uzavřena smlouva s vítěznou firmou Instav s.r.o., 

Jablonec nad Nisou. Cena díla dle SoD činí 2 245 487,- Kč bez DPH  (2 717 039,- Kč s DPH). Cena díla 

se tímto dodatkem navyšuje o 30 346,-Kč bez DPH. Nová cena díla bude 2 275 833,-Kč bez DPH 

(2 753 758,-Kč včetně DPH). 

Během výstavby došlo k těmto změnám: 

1. Úspory: nebyly provedeny záclonové kolejnice ve 2.NP a dvoje požární dveře prosklené 

dvoukřídlé byly zaměněny za levnější plné. Celková cena méně prací je 36 440,- Kč bez DPH. 

2. Vícepráce (nebylo v PD, škola dodatečně požadovala): provedena úprava odpadního potrubí 

(kanalizace) pod stropem z výdejny jídel včetně zakrytí SDK konstrukcí, proveden nový sokl na 

schodišti, natřeno zábradlí u schodiště, nové protipožární dveře do kotelny, nové dveře z chodby 

do kabinetu, nová elektroinstalace v šatnách a na schodišti, barevný nátěr některých stěn ve 

třídách. Celková cena víceprací je 66 786,- Kč bez DPH. 

Rozdíl je 30 346,-Kč bez DPH. 

3. Termín dokončení: nemění se 
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usnesení RM č. 510/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Instav s.r.o., Pod Skalkou 7, Jablonec nad Nisou 

na realizaci stavby: „ZŠ Alešova – stavební úpravy přízemí“ a zároveň pověřuje starostu 

podpisem tohoto dodatku. 
 

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

 

11. MŠ a ZŠ Sluníčko Kosmonautů 1640 Turnov - úpravy venkovní a vnitřní 

kanalizace, schválení dodatku č. 1 
 

Rozprava: 

      Na základě rozhodnutí RM č. 372/2016 byla uzavřena smlouva s vítěznou firmou ŠEBESTA 

VHS,v.o.s. z Jablonce nad Nisou. Cena díla dle SoD činí 820 312,- Kč bez DPH  (992 578,- Kč 

včetně DPH). Cena díla se tímto dodatkem navyšuje o 75 016,-Kč bez DPH. Nová cena díla bude 895 

328,-Kč bez DPH (1 083 347,-Kč včetně DPH). 

Během výstavby došlo k těmto změnám: 

1. Úspory (méněpráce): byly dosaženy sloučením dvou souběžně vedených kanalizací. Celková cena 

méně prací je 10 427,- Kč bez DPH. 

2. Vícepráce (nebylo v PD, školka dodatečně požadovala): příjezdová cesta se zámkové dlažby 

k obsluze lapolu tuku, odvodňovací žlab u výměníku, likvidace starého topného systému u 

sušárny, zrušení objektu starého výměníku pod podlahou, náhradní výsadba keřů dle požadavku 

OŽP. Celková cena víceprací je 85 443,- Kč bez DPH. 

Rozdíl je 77 754,- Kč bez DPH. 

3. Termín dokončení: nemění se 

 

Přesouváme na příští RM 26.9.2016 

 

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

Rozprava: 

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

"Zateplení domu č.p. 57, ul. 5. května, Turnov". Materiál byl předložen Radě města již na minulém 

jednání. V té době bylo architektem města schváleno pouze barevné řešení nové fasády, nyní je materiál 

doplněn o vyjádření architekta, týkající se i detailů členění fasády. Architekt města své vyjádření doplnil o 

požadavek dodržet původní členění domu, vč. parapetních říms, soklového nasazení a korunní římsy. Tyto 

podmínky architekta města jsou zapracovány do smlouvy o právu provést stavbu. Nová tepelná izolace 

přesáhne nad pozemek parc.č. 3877/2, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov po celé délce domu (cca 

15bm) v tl. 4cm. 

 

 
 

usnesení RM č. 511/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s panem Jiřím Ulmanem, Liberec na stavbu "Zateplení 

domu č.p. 57, ul. 5.května 57, Turnov" spočívající v přesahu nového pláště domu o 4cm po celé 

jeho délce na pozemek parc.č. 3877/2, k.ú. Turnov v majetku města Turnov. 
 

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

Dioptra Turnov, vodovodní řad 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti a právu provést stavbu na nový vodovodní řad, který bude napojen na 

stávající řad v Sobotecké ulici a ukončen bude v pozemku parc.č. 1813/46, k.ú. Turnov, který je ve 

vlastnictví firmy Kontakt - služby motoristům, s.r.o., Turnov. Investorem stavby je Dioptra, a.s., Turnov. 

Novým vodovodním řadem je dotčen pozemek ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 3497/3, k.ú. Turnov 

(chodník Sobotecká ulice) v délce cca 4,6bm. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí 

geometrický plán. 
 

 
 

usnesení RM č. 512/2016 

RM schvaluje  

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

stavbu s firmou Dioptra, a.s., Turnov na stavbu "Úprava dodávky pitné a technologické vody k, 

ú. Turnov", kterou bude dotčen pozemek ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 3497/3, k.ú. Turnov 

v délce cca 4,6bm za jednorázovou úhradu ve výši 400,-Kč/bm + DPH. 
 

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

 

14. Audit obchodní společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám realizační postup při provedení auditu (ověření účetní závěrky) u obchodní 

společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. za rok 2016. Audit je nezávislé ověření účetních výkazů. 

Zjišťuje, zda účetní závěrka poskytuje věrný obraz a aktiv a pasiv a finanční pozici účetní jednotky. 

Kontroluje správné užití účetních postupů při zachycování hospodářských operací. Cílem auditu je 

zvýšení věrohodnosti účetních informací společností, které zveřejňují účetní závěrku. Povinnost auditu je 

upravena Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 20. Obchodní společnost 

MST s.r.o. toto kritérium pro provedení povinného auditu nesplňuje, zákonnou povinnost nemá. 

Zpracování auditu doporučil finanční výbor zastupitelstva města. Cílem je především nechat auditorem 

prověřit zařazení nového majetku společnosti, který vznikl výstavbou Sportovně rekreačního areálu 

v Maškově zahradě. 
 

 
 

usnesení RM č. 513/2016 

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

ukládá jednateli obchodní společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. vypsat poptávkové řízení 

na audit a veřejnosprávní kontrolu za rok 2016 v roce 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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15. Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - navýšení kapacity 

školní družiny 
 

Rozprava: 

      Předkládáme žádost ředitele Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace -  o 

navýšení kapacity školní družiny. S ohledem na skutečnost, že počet žáků na škole stále stoupá a je 

potřeba zajistit nejmenší žáky po vyučování, ředitel školy žádá o navýšení kapacity školní družiny ze 

stávajícího počtu žáků 157 na 175 žáků (50% z celkového počtu 350 žáků prvního stupně). Ze strany 

školy bude toto navýšení zajištěno po stránce materiální, personální i finanční. Své souhlasné stanovisko 

vyjádřila i Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci. 

Žádosti o navýšení kapacity školní družiny se podávají krajskému úřadu v souladu s § 146 odst 1) 

školského zákona – do 30. září 2016. K podání žádosti je nutný souhlas zřizovatele (RM). Účinnost 

v rejstříku škol a školských zařízení bude od 1. 1. 2017. 

 

 
 

usnesení RM č. 514/2016 

RM souhlasí  

s navýšením kapacity školní družiny pro Základní školu Turnov, Žižkova 518, příspěvková 

organizace, ze stávajícího počtu žáků 157 na počet žáků 175, s účinností od 1. 1. 2017. 
 

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

 

16. Souhlas s umístěním sídla Spolku přátel waldorfské mateřské školy při 

Waldorfské mateřské škole Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Vzhledem k požadavkům na uvedení sídla pro zápis spolku do spolkového rejstříku Ministerstva 

vnitra ČR, žádáme o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku: Spolek přátel waldorfské mateřské školy. 
 

 
 

usnesení RM č. 515/2016 

RM souhlasí  

s umístěním sídla Spolku přátel waldorfské mateřské školy, IČ 150 45 170, na adrese školy 

Hruborohozecká 405, 511 01 Turnov. 
 

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

 

17. Zdravotně sociální služby Turnov - nákup osobních automobilů pro 

pečovatelskou službu. 
 

Rozprava: 

      Zdravotně sociální služby Turnov žádají o zakoupení dvou osobních automobilů do celkové výše 

maximálně 600 tis. Kč pro pečovatelskou službu v Turnově. Auta pečovatelské služby jsou specifická 

v tom, že najezdí týdně cca 300 km, ale pouze po Turnově. Týdně převážíme zhruba deset osob do 

nemocnice, k lékaři, na úřady aj. Jezdíme i o víkendech. Za tímto účelem potřebujeme 4x dveře k nástupu, 

k přepravě stravy, nákupů zboží a přepravu invalidních vozíků a chodítek páté dveře. Zároveň žádáme o 

převod částky, která bude jako výsledkem soutěže z rezervního fondu do fondu investičního. Rezervní 

fond organizace k 31.8.2016 činí 1 626 150,24 Kč. Stávající automobily vykazují vyšší finanční nároky na 

servis. Budou prodány za cca 100 tis. Kč. 
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usnesení RM č. 516/2016 

RM schvaluje  

výjimku na nákup vozů značky Škoda Roomster. 
 

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

usnesení RM č. 517/2016 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace, převod částky, která 

bude jako výsledek soutěže, do maximální výše 600 tis. Kč, z rezervního fondu do investičního 

na nákup dvou osobních vozů. 
 

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

usnesení RM č. 518/2016 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace, použití investičního 

fondu dle částky, která bude výsledkem soutěže, do maximální výše 600 tis. Kč na nákup dvou 

osobních automobilů. 
 

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

usnesení RM č. 519/2016 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace, složení hodnotící 

komise dle návrhu. 
 

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

 

18. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - dar od Nadace PRECIOSA 
 

Rozprava: 

      Dovolujeme si Vám v souladu se zřizovací listinou a se zákonem o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů předložit žádost Dětského centra Turnov, příspěvkové organizace, o schválení přijetí 

finančního daru ve výši 60 000 Kč od Nadace PRECIOSA. Finanční dar bude organizací použit na 

zakoupení laseru BTL - 4110 Smart se sondou, určeného pro laserovou terapii především klientů 

Speciální mateřské školy a Speciální základní školy v Turnově. Laserová terapie je využívána i 

ambulantními pacienty. Stávající přístroj je již opotřebený a málo výkonný. Revizním technikem byl 

doporučen nákup nového laseru. 
 

 
 

usnesení RM č. 520/2016 

RM schvaluje  

přijetí finančního daru Dětskému centru Turnov, příspěvkové organizaci, od Nadace PRECIOSA 

ve výši 60 000 Kč, určené na zakoupení laseru BTL - 4110 Smart se sondou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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19. Poskytnutí daru na nákup sociálního automobilu pro Fokus Turnov, z. s. 
 

Rozprava: 

      Fokus Turnov, z. s se rozhodl zapojit do projektu Sociální automobil.  Ve spolupráci s firmou 

Kompakt spol. s.r.o, která za spoluúčasti firem a měst daného regionu obnovuje a rozšiřuje vozový park 

v zařízeních, která svoji činnost zaměřila na výchovu, vzdělávání, rehabilitaci nebo integraci osob 

zdravotně či mentálně postižených i jinak hendikepovaných a seniorů, zakoupí užitkový automobil Dacia 

Dokker. Automobil bude určen na zajištění poskytovaných sociálních služeb – především služby 

podporovaného bydlení, kdy sociální pracovnice dojíždí přímo za klienty do jejich přirozeného prostředí, 

do vlastního domova (jde o klienty s mentálním či chronickým duševním onemocněním), doprovází je 

k lékaři, na úřady apod. Na pořízení automobilu přispělo 45 firem z Turnova a okolí.  

 

 
 

usnesení RM č. 521/2016 

RM projednala  

žádost o finanční dar na zakoupení sociálního automobilu pro Fokus Turnov, z.s. a schvaluje 

poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč. 
 

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

 

20. Platy ředitelů školských příspěvkových organizací od 1. 9. 2016 dle nařízení vlády 

č.273/2016 Sb. 
 

Rozprava: 

      Dne 31. 8. 2016 vyšlo nařízení vlády č. 273/2016 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, platné od 1. 9. 2016. Na základě tohoto předpisu dojde k úpravě platů 

ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov. 
 
 

 
 

usnesení RM č. 522/2016 

RM schvaluje  

platy ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Turnov s účinností od 1. 

9. 2016 dle nařízení vlády č. 273/2016 Sb., přílohy č. 9. 
 

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

 

21. Smlouva o poskytnutí dotace "Zdravé město Turnov a MA21" od Libereckého 

kraje 
 

Rozprava: 

      Liberecký kraj vyhlásil dotační program 2.6. - Podpora místní Agendy 21. Za město Turnov jsme 

podali projekt na aktivity a činnost v rámci Zdravého města Turnov. Maximální výše dotace byla 50 

000Kč. O tuto částku jsme požádali. Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 26. 4. 2016 o poskytnutí dotací v 

Programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 pro projekt města Turnov ve výši 50 000 Kč. V podmínkách 

smlouvy o poskytnutí dotace je povinnost schválení přijetí dotace orgánem města. Peníze budou využity 

na pořádání dětského parlamentu, týdne mobility, setkávání s občany, fóra Zdravého města a dalších 

aktivit  dle žádosti o dotaci. 
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usnesení RM č. 523/2016 

RM bere na vědomí  

přijetí dotace na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016 a zároveň schvaluje 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje oblast 

podpory. 2. regionální rozvoj program číslo: 2.6 podpora Místní agendy 21 číslo 

OLP/4313/2016. 
 

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

 

22. Petice občanů Nudvojovice. 
 

Rozprava: 

      Starosta města obdržel dne 22. srpna 2016 petici „Za zachování zdravého ovzduší a ticha v okolí 

firmy Kamax, ul. Nudvojovická Turnov“ předloženou petičním výborem zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxx 

ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Petice byla podpořena 

celkem 29 podpisy fyzických osob, z toho 26 občanů města. Občané vyjadřují nespokojenost s hlukem a 

ovzduším v blízkosti firmy Kamax v Nudvojovicích. 

 

 

 
 

usnesení RM č. 524/2016 

RM projednala  

petici občanů města „Za zachování zdravého ovzduší a ticha v okolí firmy Kamax, ul. 

Nudvojovice 1474, Turnov“, bere na vědomí, že řešení předestíraných podezření není v 

kompetenci orgánů města v samostatné působnosti a vyčká výsledků šetření kompetentních 

orgánů. 
 

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

 

23. Údržba ploch veřejné zeleně 
 

Rozprava: 

      Údržba veřejné zeleně v Turnově je od roku 2009 zajišťována firmou Marius Pedersen a.s. 

(Severočeské komunální služby s.r.o., dceřiná společnost). Smlouva byla uzavřena na základě řádného 

výběrového řízení na dobu neurčitou, přičemž výpovědní lhůta činí 6 měsíců.  

Vývoj cen v jednotlivých letech  

 

Rok V rozpočtu Kč 

včetně DPH 

Org. 2300000221 

Čerpání v Kč 

včetně DPH 

Výměra ploch Navýšení 

jednotkových cen 

2009 6.100.000,- 6.097.246,30 58,98 ha 0,00 % 

2010 6.100.000,- 6.094.178,20 62,65 ha 2,15 % 

2011 6.500.000,- 6.499.958,70 63,73 ha 3,50 % 

2012 6.550.000,- 6.548.127,50 63,82 ha 1,25 % 

2013 7.200.000,- 7.199.196,70 76,86 ha 1,25 % 

2014 7.400.000,- 7.394.422,20 65,93 ha 0,00 % 

2015 7.500.000,- 7.499.034,70 71,26 ha 0,00 % 

2016 7.500.000,- - 72,66 ha 0,00 % 
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Prudký nárůst výměry v roce 2013 byl způsoben údržbou městských pozemků v bytové zóně Hruštice, 

které jsou mimo tento rok v pronájmu soukromého zemědělce. Vztah s dodavatelem je po celou dobu 

trvání smluvního vztahu bezproblémový. Pracovníci již mají výborné znalosti místních poměrů. Řešení 

víceprací a mimořádných situací je operativní. Naše požadavky jsou řešeny ihned, a to i po pracovní době, 

o víkendech či státních svátcích. Firma nabídla slevu 350 tis. Kč/ročně za předpokladu trvání zakázky 

v letech 2017, 2018. 
 

 
 

usnesení RM č. 525/2016 

RM bere na vědomí  

aktuální situaci ohledně smlouvy o dílo č. OŽP/08/4563/KUM – údržba ploch veřejné zeleně ve 

městě Turnov. Bod bude opětovně předložen na říjnové jednání RM. 
 

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

 

24. Program regenerace městské památkové zóny - podíly na dotaci Ministerstva 

kultury 
 

Rozprava: 

      V měsíci březnu 2016 byl předložen návrh na čerpání prostředků z uvedeného programu. Na jednání 

Rady města Turnov a následně v Zastupitelstvu města Turnov byl předložen materiál, který navrhoval 

rozdělení dotací pro MPZ následovně:  

1. Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie Turnov  – p.p.č. 1496, 1497, k.ú. Turnov (vlastník 

Město Turnov) – celkový objem prací v roce 2016 činí 997.038 Kč,- Kč (uznatelné náklady jsou 833.985 

Kč). Bude prováděna oprava hřbitovní zdi – I. etapa. 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 417.985 Kč z prostředků vlastníka, 416.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

2. Budova děkanství v Turnově – Děkanská 87 -  p.p.č. 488, k.ú. Turnov (vlastník Římskokatolická 

farnost – děkanství Turnov) – celkový objem prací v roce 2016 činí 227.340 Kč.  

Bude prováděna obnova fasády a oken. 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 91.606 Kč z prostředků vlastníka, 113.000 Kč z Programu regenerace MPZ, 

22.734 Kč z rozpočtu města Turnov. 

 

Nyní vzhledem ke stavu objektu vyplynuly další vícepráce, neboť se ukázalo, že objekt je v horším stavu, 

než se očekávalo. Podíl města se tímto navýší o 4.776,- Kč. 

Součástí podkladů pro uskutečnění dotace je i souhlasné stanovisko Zastupitelstva města Turnov k 

rozdělení. Příspěvek lze poskytnout pouze na objekty, které se nachází v MPZ a zároveň jsou zapsány v 

Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.  

 

 
 

usnesení RM č. 526/2016 

RM bere na vědomí  

změnu podílu Města Turnov v Programu regenerace MPZ u obnovy fasády a oken na budově 

děkanství (č.p. 87) v Turnově a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit tento návrh a 

změnit usnesení č. 131/2016 takto:  

1. Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie Turnov  – p.p.č. 1496, 1497, k.ú. Turnov 

(vlastník Město Turnov) – celkový objem prací v roce 2016 činí 997.038 Kč,- Kč (uznatelné 

náklady jsou 833.985 Kč). Bude prováděna oprava hřbitovní zdi – I. etapa. 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 417.985 Kč z prostředků vlastníka, 416.000 Kč z Programu 

regenerace MPZ. 
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2. Budova děkanství v Turnově – Děkanská 87 -  p.p.č. 488, k.ú. Turnov (vlastník 

Římskokatolická farnost – děkanství Turnov) – celkový objem prací v roce 2016 činí 275.081 

Kč.  

 Bude prováděna obnova fasády a oken. 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 110.571 Kč z prostředků vlastníka, 137.000 Kč z Programu 

regenerace MPZ, 27.510 Kč z rozpočtu města Turnov. 
 

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

 

25. Dotace na podporu sportu ze sportovního fondu 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu sportu ze sportovního fondu částka 

100.000,- Kč.  Doposud bylo rozděleno žadatelům o dotaci v první výzvě celkem 80.000,- Kč. Pro druhou 

výzvu bylo předběžně alokováno 20.000,- Kč. Správní rada na svém jednání dne 5.9.2016 odsouhlasila 

navýšení této alokované částky pro druhou výzvu z původních předpokládaných 20.000,- Kč na 28.500,- 

Kč, neboť částka 8.500,- Kč byla převedena do sportovního fondu jako zůstatek z roku 2015 a je tudíž 

k dispozici i v roce 2016. Navýšení bylo odsouhlaseno vzhledem k velkému počtu žádostí o dotaci, které 

splňovaly pravidla pro přidělení dotace. Celkem je tedy k rozdělení mezi žadatele o dotaci v rámci druhé 

výzvy 28.500,- Kč. Materiál bude projednáván na zářijovém ZM. 

 

 
 

usnesení RM č. 527/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací ze sportovního fondu v rámci druhé výzvy 

pro rok 2016 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

26. Velké investiční akce spojené s Vodohospodářským sdružením Turnov v letech 

2017-2020 
 

Rozprava: 

      Předkládáme k projednání otázku čtyř dlouhodobě připravovaných, rozsáhlých a finančně náročných 

aktivit na území města Turnova. U všech probíhají finální přípravné činnosti a budou moci být příští rok 

zahájeny. Jedná se o:  

- intenzifikace ČOV Turnov 

- rekonstrukce úpravny vody a zdrojů pitné vody v Nudvojovicích 

- přeměna systému vodovodů v průmyslové zóně Vesecko a areálu vodojemů na Ohrazenicích 

- rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici 

Pro město Turnov je příležitostí, že u všech akcí finišují přípravné činnosti a že ostatní zástupci měst i 

obcí sdružených ve VHS Turnov akceptují tyto rozsáhlé investice v Turnově jako prioritní z pohledu 

celého území Vodohospodářského sdružení Turnov.  

 

Souhrn podílů města na vodohospodářské stavby: 

Nádražní ulice    10 mil. Kč z odhadovaných 38 mil. Kč 

Čistírna odpadních vod  12 mil. Kč z odhadovaných 75 mil. Kč 

Úpravna vody Nudvojovice  5 mil. Kč z odhadovaných 40 mil. Kč 

vodovod Vesecko  7 mil. Kč z odhadovaných 50 mil. Kč 
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usnesení RM č. 528/2016 

RM projednala  

otázku klíčových připravovaných vodohospodářských aktivit na území města pro roky 2017 – 

2019. 
 

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

usnesení RM č. 529/2016 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města: 

- schválit zahájení realizace akce rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici na 

počátku roku 2017,  

- schválit podání žádostí o finanční podporu z OPŽP na akce: intenzifikace ČOV Turnov, 

rekonstrukce úpravny vody a zdrojů pitné vody v Nudvojovicích, přeměna systému vodovodů v 

průmyslové zóně Vesecko a areálu vodojemů na Ohrazenicích, 

- schválit záměr finanční podpory města na skutečně zahájené akce ve výši dle předloženého 

návrhu. 
 

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

 

27. Revitalizace zeleně na Mikulášském náměstí 
 

Rozprava: 

      Projektová dokumentace byla vypracována v květnu 2016, následně projednána na komisi pro životní 

prostředí.  Komise požadovala vypracování dvou variant, přičemž první varianta by počítala s výsadbou 

ve stávajících záhonech, druhá varianta by prověřila možnost zadláždění plochy. Komise se nakonec 

rozhodla pro variantu první, s výsadbou rostlin ve stávajících záhonech. S tímto projektem posléze 

vyslovila souhlas komise pro životní prostředí i vedení města. V srpnu 2016 bylo vypsáno výběrové řízení 

na zhotovitele a byl vybrán uchazeč s nabídnutou nejnižší cenou (101.720,00 Kč včetně DPH), a to DIKÉ 

ZAHRADY s.r.o., Příšovice 290, 463 46 Příšovice. V souladu s projektovou dokumentací dojde ke kácení 

zapojeného porostu dřevin, proto odbor životního prostředí předkládá radě města návrh na zrušení 

usnesení č. 325/2015 ze dne 25. 6. 2015. 

 
 

usnesení RM č. 530/2016 

RM ruší  

usnesení č. 325/2015 ze dne 25. 6. 2015. 
 

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

usnesení RM č. 531/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení zapojeného porostu dřevin o výměře 70 m2 rostoucího na 

pozemku p. č. 484 v k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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28. Prodej montované stavby pro provozování veřejných WC 
 

Rozprava: 

      V roce 1999 město zakoupilo dvě montované stavby pro provozování veřejných WC. Jedna slouží 

jako WC na autobusovém nádraží. Druhá byla od pořízení uskladněna v rozloženém stavu v prostorách 

města. Dřevěné panely byly několikrát přemisťovány a tím se zhoršil i jejich technický stav. Jedná se o 

obvodové stěny stavby o velikosti cca 6,6 x 3,6 m, bez vnitřního vybavení, oken a dveří. Město několikrát 

zvažovalo a prověřovalo, na které místo by bylo vhodné toto zařízení umístit. Zvažovala se místa u zámku 

Hrubý Rohozec, parkoviště pod Valdštejnem a naposledy v roce 2015 u terminálu. Ve všech případech 

byly shledány komplikace, které vedly město k tomu, že od stavby upustilo. Pořizovací cena této sestavy 

(vedená v majetku města pod inventárním číslem: 2979) byla 515.662,- Kč, při odpisové době 30 let je 

zůstatková cena 236.422,- Kč. Jelikož pro ni město nemá využití, navrhuje OSM nabídnout tuto sestavu 

naším organizacím a následně k prodeji za zůstatkovou cenu. Pokud se nepodaří prodej uskutečnit, 

navrhneme tuto sestavu vyřadit z majetku. 
 

 
 

usnesení RM č. 532/2016 

RM schvaluje  

nabídnout montovanou stavbu (invent. číslo: 2979) organizacím města a v případě nezájmu 

prodej této stavby za zůstatkovou cenu 236.422,- Kč. Pokud se neuskuteční prodej, schvaluje RM 

vyřazení z majetku města. 
 

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

 

29. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu " SM,Turnov,p.č. 2934_8, xxxxxxxxxx- kabel NN" 
 

Rozprava: 

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

v ulici Karla Drbohlava na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov.     

Bude provedena výstavba nového zemního kabelového vedení  2xAYKY -J 3x120+120 mm2 v rozsahu 

mezi stávajícím napojovacím místem umístěném na p.p.č. 2934/28 a dále po pozemcích p.č.2934/19 a p.č 

2934/1, kde se kabelové vedení ukončí v nové přípojkové skříni na hranici parcely. Touto stavbou je 

dotčeny pozemky parcel. č. ,  2934/28, 2934/19, 2934/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce 

cca 22 bm dle přiložené situace. 
 

 
 

usnesení RM č. 533/2016 

RM schvaluje  

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

provést stavbu a následné 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 pozemky p. č. 2934/1, 2934/19 a 2934/28 

k.ú.Turnov, ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 22 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, 

p.č. 2934_8, xxxxxxxxxx- kabel NN" ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s.  za jednorázovou úhradu 

ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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30. Smlouva o právu provést stavbu, nové zastřešení domu č.p. 1696-1698, u. 

Přepeřská, Turnov 
 

Rozprava: 

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

"Zastřešení bytového domu č.p. 1696-1698 ul. Přepeřská, Turnov". Jedná se o nasazení nové valbové 

střechy na stávající plochou střechu, barva nové střechy a okapových žlabů bude tmavě šedá.  
 

 
 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu se Společenstvím vlastníků pro dům č.p. 1696-1698, na 

stavbu "Zastřešení bytového domu č.p. 1696-1698, ul. Přepeřská, Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [3/1/2] – usnesení nebylo přijato 
  

 

31. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – Zimní stadion Ludvíka Koška – rozpis hodin 

pro veřejnost 
 

Rozprava: 

      Na základě žádosti radních byl projednán rozpis hodin pro veřejnost na zimním stadionu 2016/2017. 
 

 
 

usnesení RM č. 534/2016 

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

ukládá jednateli Městské sportovní Turnov, s.r.o. předložit rozpis bruslení pro veřejnost na 

sezónu 2017-2018 na RM v dubnu 2017. 
 

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

V Turnově dne 22. září 2016 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      Starosta               místostarostka 


