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Zápis z 18. jednání rady města Turnov 

ze dne 5. 10. 2016 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

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

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: --            

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Údržba ploch veřejné zeleně 
 

Rozprava: 

      Přesunuto na další RM. Starosta prověří případnou slevu v případě pokračování zakázky do konce 

2017, propočet TST na sekání a sběr listí a harmonogram pro případné VŘ na zeleň. 
 

2. Smlouva o právu provést stavbu, Liberecký kraj, "Silnice II/610- hranice 

Libereckého kraje" 
 

Rozprava: 

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

"Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje", která bude uzavírána s Libereckým krajem. Smlouva 

se týká rekonstrukce komunikace na katastru města Turnov od viaduktu na Přepeřské ulici na hranici 

katastru. Další zúčastněné obce (Přepeře, Příšovice a Svijany) si na svých katastrem uzavírají  své 

smlouvy. Pro podání žádosti o stavební povolení je třeba mít mezi vlastníkem pozemků a investorem 

stavby uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu.  
 

 
 

usnesení RM č. 548/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbu "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého 

kraje" s Libereckým krajem na pozemcích parc.č. 2000/5, 2002/1, 2010/3, 2011/4, 1983/17, 

1983/2, 2013/11 a 1981/3, vše k.ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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3. Vykoupení části pozemků parc.č. 3276/14, 3276/16, k.ú. Turnov - ul. Luční 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s přípravami realizace nové kanalizační přípojky pro stavbu rodinného domu na 

pozemku parc.č. 3276/16, k.ú. Turnov jsme vstoupili v jednání ohledně dořešení vlastnictví pozemků pro 

komunikaci - dostavba ulice Luční, Turnov. Jedná se o získání části pozemků parc.č. 3276/14 a 3276/16, 

k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov.  Jedná se o nutné zábory ve prospěch komunikačního prostoru. 

S vlastníky uvedených pozemků bylo jednáno o získání větší části jejich pozemků do vlastnictví města, tj. 

zábory včetně svahování dle projektu, neboť s těmito plochami je třeba na stavbu tělesa komunikace 

taktéž počítat. V tomto případě jsme v jednáních nebyli úspěšní. Na druhou stranu vlastníci těchto 

pozemků respektují a souhlasí, že vzniklé svahování tj. násyp či zářez v jejich pozemku strpí. 
 

 
 

usnesení RM č. 549/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit vykoupení částí pozemků parc.č. 3276/14 a 3276/16, k.ú. Turnov o výměře cca 38 

m2 ve vlastnictví soukromých osob do vlastnictví Města Turnov, jako nutného prostoru pro 

komunikaci v ulici Luční, Turnov, za cenu ve výši 100 Kč/m2, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou. Výměra pozemků bude upřesněna geometrickým zaměřením dle projektové 

dokumentace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Mašov, úprava DTS 5-let.voda, SM 0655" 
 

Rozprava: 

      V současné době zpracovává firma Energetická montážní společnost Liberec s.r.o. pro ČEZ 

Distribuci, a.s. projektovou dokumentaci na stavbu: „SM, Mašov, úprava DTS 5-tilet.voda, SM 0655“. 

Projektovaná stavba se nachází v k.ú. Mašov u Turnova a řeší pokládku kabelového vedení NN, montáž 

venkovního vedení VN a montáž příhradové TS. Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 179/2  k.ú. 

Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov.  
 

 
 

usnesení RM č. 550/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem 

č.  458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel.č. 179/2  k.ú. Mašov u Turnova 

ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 3 bm dotčeného stavbou „SM, Mašov, úprava 

DTS 5-tilet.voda, SM 0655“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov, Benátky, p.č.2973, xxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 

      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová fy BIMONT,s.r.o. Liberec 

dokumentace na stavbu: Zařízení distribuční soustavy – nový kabel NN v Benátkách k.ú. Turnov. 

Důvodem je stavba nové kabelové smyčky NN pro připojení nového odběrného místa připojení nového 

odběrného místa na ppč. 2973 k.ú. Turnov, xxxxxxxx. Touto stavbou bude dotčen pozemek 3878/1 v k.ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov. 
 

 
 

usnesení RM č. 551/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem 

č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel.č.3878/1 k.ú.Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce 4 bm dotčeného stavbou „SM,Turnov, Benátky ppč. 

2973,xxxxx-kNN “ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- 

Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

6. Bytová zóna Hruštice, RWE GasNet, s.r.o., kupní smlouva 
 

Rozprava: 

      10.6.2013 usnesením č. 312/2013 Rada města schválila uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o 

spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní na akci "Turnov, 

p.p.č. 1007/3 aj., 31RD". Jednalo se o smlouvu na zasíťování pozemků v bytové zóně Hruštice - Károvsko 

(vlevo od ulice Zborovské směrem na Károvsko). Předmětem smlouvy jsou mimo jiné i podmínky 

odkupu plynárenského zařízení po jeho výstavbě. Výpočet ceny provádí RWE GasNet, s.r.o. na základě 

svých interních kritérií. Na základě výše uvedené budoucí smlouvy RWE GasNet, s.r.o. nově vybudované 

plynárenské zařízení odkoupí do svého majetku. V předkládané kupní smlouvě je výše ceny za odkup 

nového plynárenského zařízení (245,5 bm řadu + 9 přípojek) vypočtena na částku 330.478,83Kč vč. DPH. 

Výstavba plynárenského zařízení stála 329.285,30Kč vč. DPH.   
 

 
 

usnesení RM č. 552/2016 

RM schvaluje  

uzavření kupní smlouvy s RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem na prodej plynárenského zařízení 

v bytové zóně Hruštice-Károvsko za cenu 330.478,83Kč vč. DPH. 
 

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

 

7. Dodatek č. 1, Technické služby Turnov, chodník Sobotecká ulice 
 

Rozprava: 

      Přesouváme na další RM, po doplnění změnového listu s oceněním položek jako přílohu k dodatku 

smlouvy. 
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8. Smlouva o převzetí stavebních objektů " I/35 Mašov - křížovatka s III/2835" 
 

Rozprava: 

      Společnost Valbek s.r.o. připravuje pro Ředitelství silnic a dálnic úpravu křižovatky silnice I/35 a 

III/2835 Mašov - Valdštejnsko. V rámci této úpravy budou řešeny odbočovací pruhy, posunuty zastávky 

BUS, řešeno veřejné osvětlení a chodník. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic, které městu 

nabízí bezplatné převzetí objektů veřejného osvětlení a chodníků v lokalitě. 

 
 

usnesení RM č. 553/2016 

RM schvaluje  

smlouvu "O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S 

REALIZACÍ STAVBY: „I/35 Mašov - křižovatka“ - bezúplatné převzetí objektů veřejného 

osvětlení a chodníků, které budou vybudovány v rámci stavby Ředitelstvím silnic a dálnic. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

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

Českého ráje" 
 

Rozprava: 

      Bod je přesunut na další jednání RM. 

 

10. Odstoupení členů kulturní komise Rady města Turnov 
 

Rozprava: 

      Odboru školství, kultury a sportu byly doručeny žádosti paní Mariky Bartošové a pana Ing. Adama 

Švancara, členů kulturní komise o jejich odstoupení z komise. 

 

usnesení RM č. 554/2016 

RM bere na vědomí  

žádost o odstoupení Ing. Adama Švancara a Mariky Bartošové z kulturní komise Rady města 

Turnova zároveň tyto členy z této komise odvolává. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

11. Dotace na činnost sportovních spolků 
 

Rozprava: 

      Přehled vyúčtování dotace na činnost sportovních spolků, které bylo předloženo v této podobě do rady 

města 8.6.2016. Doplněný přehled členských příspěvků jednotlivých oddílů, které jsou podporovány 

Městem Turnov se zapracovanými podněty z jednání Rady města Turnov ze dne 8.6.2016. 

 
 

usnesení RM č. 555/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o vyúčtování dotací sportovních spolků v roce 2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/1/0] 
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usnesení RM č. 556/2016 

RM upozorňuje  

spolky na jejich povinnost, při kontrole vyúčtování dotací sportovních spolků, dodat odboru 

školství, kultury a sportu další dokumentaci v souladu s pravidly pro poskytování dotace pro 

sport (např. jmenné seznamy s vybranými příspěvky, poptávková řízení, faktury, apod.) Pakliže 

tyto podklady nebudou v termínu doloženy, bude spolkům kráceny dotace v roce 2017 (podrobně 

bude řešeno ve smlouvě o dotaci). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/1/0] 
  

usnesení RM č. 557/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o úhradách členských příspěvků sportovních oddílů v roce 2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/1/0] 
  

 

12. Rozpočet města 2016 - rozpočtové opatření č. 4 
 

Rozprava: 

      Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2016. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 313 tis. Kč, v této 

částce je zejména navýšení daňových příjmů o 250 tis. Kč (příjem za zkoušku z odborné způsobilosti od 

žadatelů o řidičský průkaz) a navýšení nedaňových příjmů o 139 tis. Kč – nařízený odvod příspěvkové 

organizaci z investičního fondu. Transfery se snižují celkově o 76 tis. Kč, snížení dotace na regeneraci 

sídliště u Nádraží dle podepsaného rozhodnutí a dotace na SPOD, navýšení dotace od Úřadu práce na 

mzdové náklady na veřejně prospěšné práce dle předpokladu čerpání do konce roku. Celkové výdaje se 

navyšují o 313 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 1.628 tis. Kč a kapitálové výdaje se snižují o 

1.315 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především úpravy výdajů odboru životního prostředí a správy 

majetku. Nespecifikovaná rezerva zůstává ve výši 676 tis. Kč. V kapitálových výdajích se navyšuje 

především kapitola odboru správního na doplnění vybavení krizového pracoviště ve výši 110 tis. Kč, 

kapitola zastupitelů – vklad do základního kapitálu nové obchodní společnosti Turnovské odpadové 

služby s.r.o. ve výši 150 tis. Kč a kapitola odboru správy majetku, která se snižuje o částku ve výši 1385 

tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. Materiál bude podrobně projednáván na říjnovém ZM. 

 
 

usnesení RM č. 558/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016 dle návrhu. 
 

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

 

13. Participativní rozpočet 
 

Rozprava: 

      V rámci projektu Zdravého města a Agendy 21 navrhujeme do rozpočtu města roku 2017 zařadit část 

Participativní rozpočet. Demokratický proces, který umožňuje občanům konstruktivně se zapojit do 

rozhodování o rozvoji své obce – občané si sami vymyslí a rozhodnou, co se má v jejich městě za obecní 

peníze vylepšit. Tímto krokem přispějeme k dalšímu stupni většího zapojení veřejnosti do dění ve městě, 

k větší otevřenosti a komunikaci s veřejností. Výstupem je realizace konkrétní akce z podnětu a 

rozhodnutí občanů (inspirací, že to jde, nám může být realizace dětského hřiště v sídlišti u nádraží) 
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Participativní rozpočet začínají města postupně využívat - pro nás bylo inspirativní město Litoměřice, 

Praha 10, Praha 3. Mělo by se jednat o částku 200 tis.Kč. 
 

 
 

usnesení RM č. 559/2016 

RM bere na vědomí  

návrh metodiky pro participativní rozpočet a doporučuje ZM schválení participativního rozpočtu 

v roce 2017 dle této metodiky. 
 

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

 

14. Rozvojový záměr v rámci sociálních služeb 
 

Rozprava: 

      Na jednání sociální komise v březnu 2016 proběhla diskuse na téma sociální služby pro osoby s dg. 

autismu na Turnovsku. Důvodem byla poptávka po službách ze strany uživatelů, rovněž nabídka na 

zajištění služeb od různých poskytovatelů. Následně v dubnu 2016 proběhlo jednání na radnici k 

problematice autismu. Jednání byli přítomni zástupci školských zařízení, poskytovatelů sociálních služeb, 

rodiče dětí. Z jednání vyplynuly 4 základní potřeby:  

1. potřeba odlehčovací služby s odborným vyškoleným personálem,  

2. problematika v dalších letech se zaměstnáváním osob s vysoko funkčním autismem,  

3. vznik denního centra pro cílovou skupinu osob s autismem po skončení povinné školní docházky 

(rozdílné od klientů SLUNCE VŠEM),  

4. poskytování poradenství a péče pro rodiny s dětmi s autismem vysoko funkčního charakteru, které 

navštěvují různé základní školy.  

S výstupy byla následně seznámena sociální komise a souhlasila se zapracováním uvedených potřeb do 

komunitního plánu sociálních služeb. Komise dále doporučila oslovit stávající místní poskytovatelé, kteří 

zajišťují péči o děti a dospělé osoby s autismem, s dotazem ve věci možnosti rozšíření jejich služby. 

 

 
 

usnesení RM č. 560/2016 

RM schvaluje  

na základě zjištěných potřeb na území Turnovska sociální službu Denní stacionář §46 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách s tím, že sociální službu zajistí se stávajícími kapacitami 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 561/2016 

RM souhlasí  

se zahrnutím uvedené sociální služby do projektu Integrovaného regionálního operačního 

programu na vybudování zázemí v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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15. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, změna sledovaných 

ukazatelů 
 

Rozprava: 

      Žádost organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace o navýšení 

sledovaného ukazatele účtu 521 – mzdy o 700.000 Kč na celkovou částku 19.897.000 Kč. Limit 

pracovních úvazků 90 zůstává nezměněný. Zároveň žádá o schválení navýšení sledovaného ukazatele účtu 

602 – tržby z prodeje služeb o 938.000 Kč na celkovou částku 19.880.000 Kč. Zákonným navýšením 

příspěvku na péči od 1. 8. 2016 a současně navýšením úhrad za pobyt v Domově důchodců Pohoda došlo 

k výraznému navýšení příjmů, které mohou být využity k navýšení mezd pečovatelek a dalších 

zaměstnanců ve směnném provozu. K tomuto kroku nás vede odchod několika pracovníků v přímé péči, 

kteří odcházejí za vyšší mzdou. Tyto změny jsou realizovány v rámci provozního rozpočtu organizace. 

 

 
 

usnesení RM č. 562/2016 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného 

ukazatele účtu 521 – mzdové náklady o 700.000 Kč na celkovou částku 19.897.000 Kč a zároveň 

navýšení sledovaného ukazatele účtu 602 – tržby z prodeje služeb o 938.000 Kč na celkovou 

částku 19.880.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

16. FOKUS-výsledek veřejné zakázky 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. 

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 390 tis bez DPH. 

Zakázka zahrnovala etapové zpracování dokumentace – pro stavební povolení a následně pro provedení 

stavby. Bohužel žádná nabídka nebyla předložena. Proto na radě města 25.8. bylo schváleno opětovné 

vypsání nového výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace včetně složení hodnotící 

komise. Výzva byla vyhlášena 1.9.2016 s termínem podání nabídek do 19.9.2016. Bylo osloveno 9 

možných dodavatelů. Přišly 3 nabídky v cenovém rozsahu (890 tis.Kč - 1 146 tis.Kč). Hodnotící komise 

se sešla 19.9.2016 po 13,00 hod a otevřela obálky a posoudila ceny uchazečů. Z pohledu komise považuje 

ceny za příliš vysoké a doporučuje radě města veřejnou zakázku zrušit. 

 
 

usnesení RM č. 563/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu " Projektová 

dokumentace novostavby sociálního centra, st.p. 613, ppč. 611/2, 614, k.ú. Turnov“ vypsanou 

1.9.2016 z důvodu vysoké finanční náročnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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17. Změny na autobusové lince 670 311 Turnov, Bukovina – Turnov, Nemocnice pro 

rok 2017 
 

Rozprava: 

      Ve městě Turnov je zajištěna celoroční nabídka linky 670311, která je v souladu s pravidly Plánu 

dopravní obslužnosti území vedena jako nadstandard, neboť obsluhuje pouze město Turnov a jeho místní 

části. Linka 670311 je ztrátová ve výši 650.000 Kč za rok, při 46.000 km ročně. Po dohodě s Libereckým 

krajem město doplácí 70 tis. Kč. Liberecký kraj tedy navrhuje, že linku pro rok 2017 objedná, nicméně 

městu Turnov zůstane povinnost úhrady ve výši ztráty tedy 650 tis. Kč. Druhou variantou je převedení 

linky do systému MHD. Na tento krok již není pro rok 2017 dostatek času. Z hlediska počtu přepravených 

osob jednotlivými spoji se jeví hrazení ztráty ve výši 645.000 Kč jako neadekvátní vynaložení veřejných 

prostředků. Byl proveden rozbor počtu cestujících a navrženo zrušení některých spojů. Koordinátor 

veřejné dopravy KORID LK, vyčíslil navrhovanou úsporu na 42.628 Kč. Takto malé snížení je 

odůvodněno vysokými fixními náklady na udržování autobusu. V roce 2018 bude muset dojít k zásadní 

změně – vypsání VŘ na dopravce nebo provozování autobusu např. v rámci TST. 

 

 
 

usnesení RM č. 564/2016 

RM nesouhlasí  

se snížením počtu spojů na lince 670311 pro rok 2017 a ukládá panu starostovi v tomto kontextu 

uzavřít s Libereckým krajem příslušný smluvní dokument. 
 

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

 

18. Nákup nového vozu pro odbor životní prostředí 
 

Rozprava: 

      Bylo přesunuto na další RM. 
 

 

19. Nákup 2 osobních automobilů pro pečovatelskou službu - vyhodnocení veřejné 

zakázky 
 

Rozprava: 

      Zdravotně sociální služby Turnov vypsaly veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 2 

automobilů Škoda Roomster. (dle Usnesení RM č.516/2016). Výzva k podání nabídky byla zaslána 

prostřednictvím EZAK – profilu zadavatele 5 firmám. Termín pro doručení nabídek byl stanoven do 

3.10.2016. Dorazily dvě nabídky. 

Nutno zvažovat servis, nákup všech příspěvkovek za rok, elektromobily v rámci nového úřadu. 
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usnesení RM č. 565/2016 

RM schvaluje 

jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu akce“ Nákup 2 osobních automobilů pro 

pečovatelskou službu“  firmu Havex – auto, s.r.o., Na  Bělidle  503,  543  01  Vrchlabí, za cenu 

586 000 Kč vč. DPH a pověřuje ředitele  Zdravotně sociálních služeb Turnov podpisem smlouvy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

20. Medaile starosty 2016 
 

Rozprava: 

      Na základě pravidel pro ocenění Medaile starosty předkládám radě města na vědomí své rozhodnutí. 

V letošním roce jsem se rozhodl udělovat medaile starosty u příležitosti státního svátku 28. října. 

Udělování medailí 28. října bude v rámci slavnostního večera města v divadle. 

 
 

usnesení RM č. 566/2016 

RM bere na vědomí  

rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty 28. října 2016. 
 

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

 

21. Dostavba městského divadla v Turnově 
 

Rozprava: 

      Na základě schválených investičních priorit města v letech 2015-2019 (6. místo pro akce nad 10 

mil.Kč a na předešlých akcích se průběžně pracuje) navrhuji nechat zpracovat architektonické studie a 

následnou projektovou dokumentaci na přístavbu divadla, která bude řešit dlouhodobě kritizovaný stav. 

Předmětem řízení je získání architektonických návrhů Dostavby Městského divadla v Turnově. Městské 

divadlo v Turnově bylo postaveno v roce 1874. Budova byla stavěna jako zmenšená kopie Prozatímního 

divadla v Praze a bylo to teprve třetí kamenné divadlo v Čechách. Slavnostně bylo otevřeno 25. února 

1874.   

Městské divadlo v Turnově je krásný, reprezentativní prostor. Bohužel bylo historicky postaveno součást 

dvora záložny, dnes objektu hotelu Slávie, který již nepatří městu. Odtud byl rovněž původně situován 

vstup do divadla. Dnes je však vstup orientován z ulice Trávnice. Řešení vstupu a samotného zázemí 

objektu divadla je hlavní náplní námi poptávaných architektonických návrhů. Účelem je nalézt 

nejvhodnější architektonické řešení, jak z hlediska architektury, památkové ochrany, tak budoucího 

provozu objektu. 
 

 
 

usnesení RM č. 567/2016 

RM bere na vědomí a souhlasí  

s dalším postupem projektové přípravy akce Přístavba městského divadla v Turnově s 

architektonickými ateliéry pana Pleskota a Lábuse. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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22. Městská sportovní Turnov - investice v Maškově zahradě a další investice 
 

Rozprava: 

      Informační materiál týkající se provozu Městské sportovní Turnov, s.r.o. – koupaliště i ostatní a 

přehled investic pro rok 2017. 

Informace o provozu koupaliště:  

Koupaliště bylo v provozu od 1. června do 26. září, tedy 118 dní. Zavřeno bylo 20 dní. Celková 

návštěvnost za sezónu byla 56 192. Průměrná denní návštěvnost činí 476,2 návštěvníka. Maximální počet 

návštěvníků byl 27. srpna, kdy se přišlo vykoupat 3220 návštěvníků. Celkem 22 x překročila návštěvnost 

hranici 1000 návštěvníků. Celkem 37 x přišlo méně než 100 návštěvníků. Finanční plán s výší 

neinvestiční dotací 7 900 000 Kč by se mělo dle současných výsledků a předpokladů podařit dodržet. U 

sportovišť MST se většinou hovoří o provozní ztrátě, avšak čistě provozní výsledek koupaliště bude 

plusový (pokud nebudeme počítat nákupy vybavení, které vydrží několik let).  

 
 

usnesení RM č. 568/2016 

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

bere na vědomí poskytnuté informace o provozu organizace. 
 

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

 

23. Projekt Nový úřad 
 

Rozprava: 

      Materiál analyzující stávající stav rozložení pracovišť Městského úřadu Turnov s ohledem na prodej 

čp. 72 ve Skálově ulici, který jsme učinili v minulém roce. V této chvíli v objektu čp. 72 je umístěno 19 

úředníků odboru dopravy, 6 úředníků odboru školství, kultury a sportu a 5 úředníků živnostenského 

úřadu. Samotné řešení není jednoduché po stránce myšlenkové ani finanční.  

Materiál bude podrobně projednáván na říjnovém či listopadovém ZM. 

Projednat na finančním výboru – doporučení k možnému navýšení dluhové služby Turnova. 
 

 
 

usnesení RM č. 569/2016 

RM souhlasí  

se záměrem budoucího soustředění agendy Městského úřadu Turnov ve dvou objektech – 

historické radnici a objektu čp. 466. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 570/2016 

RM souhlasí  

se zadáním záměru ke zpracování projektu pro výběrové řízení na opravu pasáže radnice na 

budoucí využití administrativa a pomocné prostory úřadu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 571/2016 

RM pověřuje  

starostu projednáním problematiky „ Nového úřadu“ na zastupitelstvu města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 572/2016 

RM doporučuje  

ZM zařadit akci Rekonstrukce čp. 466, Skálova ul., Turnov na druhý objekt Městského úřadu 

Turnov do návrhu rozpočtu města v letech 2017, 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

24. Lávka Metelkovy sady - aktuální situace 
 

Rozprava: 

      Dne 1.4.2016 začaly dle smlouvy o dílo č.j. 18447/16-MUTU stavební práce na lávce Šetřilovsko 

ev.č.004.  Práce provádí stavební firma Jirop Trade s.r.o. z Blažimi za nabídkovou cenu 1.186.843,75 Kč 

s původním termínem dokončení 15.7.2016. Dodavatel je ze strany investora již od 15.5.2016 neustále 

upozorňován na skluz v harmonogramu prací. Ke dni 30.9.2016 se vyšplhala smluvní pokuta na částku 

254 tis. Kč a každý den pokuta narůstá o částku 3 tis. Kč. Odhadovaný termín dokončení stavby je podle 

stavební firmy na 20.10.2016 (v tento den bude pokuta ve výši 314 tis.Kč). V současné době bylo 

vyfakturována částka 556.961,5 Kč a uhrazeno 517.856,5 Kč. Práce se neustále protahují.  
 

 

usnesení RM č. 573/2016 

RM bere na vědomí  

informace o průběhu výstavby lávky Šetřilovsko ev.č.004. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

25. Záměr prodeje objektu bývalého kina, Žižkova ul, Turnov 
 

Rozprava: 

      Proběhlo jednání, ohledně upřesnění podmínek prodeje bývalého kina v ulici Žižkova, Turnov, 

týkající se rozsahu převáděných pozemků a taktéž ohledně zjištění možnosti urychlení transakce převodu 

nabízených nemovitostí. Podporovaným záměrem města je vznik nových bytů z tohoto objektu. Materiál 

bude podrobně projednáván na říjnovém ZM. 
 

 
 

usnesení RM č. 574/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit vyhlášení nového záměru prodeje objektu bývalého kina Bio Ráj včetně pozemku  

zastavěného objektem parc.č. 855/2 a bezprostředně přiléhajících pozemků k tomuto objektu - 

část parc.č. 855/1, p.č. 843/11, část p.č. 843/17, p.č. 842/18 o výměře cca 1200 m2, vyznačených 

na přiloženém snímku, za minimální kupní cenu ve výši 5.500.000 Kč a za dalších následujících 

podmínek: 

a) záměr prodeje budovy na budoucí využití pro byty 

b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a závazek investora vybudovat parkovací místa 

c) úhrada první splátky po zjištění informací od správců sítí nejpozději do 31.1.2017 (v případě 

nesouhlasných stanovisek možnost neuhrazení splátky na kupní cenu a možnost odstoupení od 

smlouvy). Uzavření řádné kupní smlouvy s právním zajištěním nedoplatku kupní ceny s 

předáním ke vkladu do katastru nemovitostí 

d) studie nástavby a projektová dokumentace včetně vydání nepravomocného stavebního 

povolení  a úhrada doplatku kupní ceny nejpozději do 31.12.2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/1/1] 
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26. Záležitosti OŠKS - úprava sledovaných ukazatelů a navýšení provozních rozpočtů 

příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Žádost organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace o navýšení příspěvku na 

provoz od zřizovatele o 40.000 Kč (na celkových 80.000 Kč) na projekt Akademie III. věku. Tento 

projekt je zaměřen na poskytování uměleckého vzdělávání pro seniory v našem regionu a je z velké části 

financován z rozpočtu Libereckého kraje. Požadované prostředky budou využity na zabezpečení lektorské 

činnosti v rámci tohoto projektu. Rezervní fond organizace je k 30. 9. 2016 po odpočtu povinné rezervy 

na energie ve výši 533 tis. Kč. 

 

Žádost organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace o úpravu 

sledovaných ukazatelů takto: navýšení účtu 503 (spotřeba vody) o 10.000 Kč na celkových 35.000 Kč, 

navýšení účtu 521 (platy) o 30.000 Kč na celkových 1.952.000 Kč. Navýšení příspěvku na provoz od 

zřizovatele o 45.000 Kč (na celkových 3.645.000 Kč) na dofinancování nákladů spojených s rekonstrukcí 

a malováním knihovny – úhrada služeb (15 tis. Kč) a odměny zaměstnancům (30 tis. Kč). V rezervním 

fondu organizace nemá organizace k 30. 9. 2016 po odpočtu povinné rezervy na energie žádné finanční 

prostředky. Rezervní fond ve výši 195 tis. Kč byl v roce 2016 použit na rekonstrukci knihovny. 

 

 
 

usnesení RM č. 575/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace úpravu sledovaných 

ukazatelů - navýšení účtu 672 příspěvek na provoz od zřizovatele o 40.000 Kč na celkových 

80.000 Kč na zabezpečení lektorské činnosti v rámci projektu Akademie III. věku. 
 

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

usnesení RM č. 576/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace v rozpočtovém 

opatření č. 4 na rok 2016 navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele o 40.000 Kč na celkových 

80.000Kč. 
 

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

usnesení RM č. 577/2016 

RM schvaluje  

organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace úpravu 

sledovaných ukazatelů – navýšení účtu 503 (spotřeba vody) o 10.000 Kč na celkových 35.000 

Kč, navýšení účtu 521 (platy) o 30.000 Kč na celkových 1.952.000 Kč a navýšení účtu 672 

příspěvek na provoz od zřizovatele o 45.000 Kč na celkových 3.645.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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usnesení RM č. 578/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace v 

rozpočtovém opatření č. 4 rozpočtu na rok 2016 navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele o 

45.000 Kč na celkových 3.645.000 Kč. 
 

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

 

V Turnově dne 11. října 2016 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      Starosta              místostarosta 


