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Zápis z 21. jednání rady města Turnov 

ze dne 24. 11. 2016 

 

 

  

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

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

Zikuda 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: PhDr. Hana Maierová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov s. r. o. - Ing. Vladimíra Konopky 
 

Rozprava: 

      Dle pravidel pro přidělování ročních odměn ředitelům a jednatelům organizací zřizovaných Městem 

Turnov a vedoucím odborů Městského úřadu Turnov proběhlo dne 24. 11.2016 hodnocení jednatele 

Městské teplárenské Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíra Konopky. 

 
 

usnesení RM č. 645/2016 

RM schvaluje  

roční mimořádnou odměnu dle návrhu jednateli společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. 

Ing. Vladimíru Konopkovi. Odměna bude vyplacena z prostředků organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  

 

2. Logo Města Turnova 
 

Rozprava: 

      Město Turnov v současnosti využívá k prezentaci vůči veřejnosti nejčastěji znak města, kterým je lev 

na červeném poli. Znak města by měl být používán pouze při slavnostních příležitostech, aby nedocházelo 

k snižování jeho hodnoty. Oficiální znak města také nenese v základní podobě název Turnov, což je 

mnohdy matoucí, protože městský znak Turnova se podobá i státnímu znaku. Logo by se mělo používat 

na webových stránkách, na plakátech, na propagačních materiálech, vizitkách, hlavičkovém papíře 

úředních dokumentů a dopisů, tiskových zprávách, tiskovinách a dalších médiích, dále na diplomech, 

pozvánkách apod.  

Znak města by byl ponechán na slavnostní události spojené například s oslavami města při státních 

svátcích či významných událostech například v oslovovacích dopisech významným osobnostem apod.  
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Pro získání návrhu nového loga bylo osloveno 9 grafických studií. Bylo vyhotoveno 5 návrhů. Celkové 

skicovné činilo 30 850 Kč. 

 
 

usnesení RM č. 646/2016 

RM schvaluje  

následující návrhy loga: č.1 (stylizované srdce od studia Mimomeze) č. 3 (stylizovaný lev od 

studia LEEV) a č. 5 (stylizované srdce od studie Hlawa creative) k prověření veřejnou anketou. 
 

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

 

3. Projekt Individuálně, ale společně a jinak - VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, 

o.p.s. 
 

Rozprava: 

      Společnost Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. byla zařazena do projektu Individuálně, ale společně a 

jinak, který byl vyhlášen v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. V rámci tohoto 

projektu byla s městem Turnov 1.8.2016 uzavřena smlouva o partnerství bez finančního příspěvku, která 

Městu Turnov umožňuje připomínkovat výstupy projektu, spolupracovat na definování potřeb cílové 

skupiny a na případném návrhu změn projektu. Dále jde o pomoc při zprostředkování kontaktu s cílovou 

skupinou. Ostatní povinnosti plynoucí z projektu zajišťuje Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Celý projekt 

bude trvat v období 1.7.2016 – 30.6.2019 a je určen na podporu školních poradenských pracovišť 

(působení speciálních pedagogů, psychologů a koordinátorů inkluze na školách), rozvoj spolupráce 

pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků 

a metodickou podporu pedagogů přímo v prostředí školy. Zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého 

kraje (Turnovsko, Semilsko, Tanvaldsko), naše základní školy jsou zapojeny všechny.  

 
 

usnesení RM č. 647/2016 

RM bere na vědomí  

informace o společném projektu Města Turnov a Vzdělávacího centra Turnov o. p. s. 

"Individuálně, ale společně a jinak". 
 

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

 

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

smlouvu o právu provést stavbu  "SM, Turnov, Sobotecká, Dioptra, a.s., Turnov-

přeložka" 
 

Rozprava: 

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

dokumentace na stavbu: „SM, Turnov, Sobotecká, Dioptra, a. s.– přeložka kVN“. Výstavba zařízení 

distribuční soustavy obsahuje demontáž stávajícího vedení a poté montáž nového kabelového vedení 

v délce cca 16 bm vedených přes pozemky ve vlastnictví města. Touto stavbou bude dotčen pozemek 

3490/1 a 3497/3 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov. Stavba se nachází v ul. Sobotecká a vede přes 

soukromé pozemky k pozemku 1813/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví fy Dioptra, a.s. V současné době jsou 

v majetkoprávním řešení dotčené městské parcely č. 3497/3 a 3490/1 k. ú. Turnov ve prospěch fy 

KONTAKT, s. r. o. Turnov. 
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usnesení RM č. 648/2016 

RM schvaluje  

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

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. 34901 a 3497/3  k.ú.Turnov 

ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca16 bm dotčeného stavbou „SM,Turnov, 

Sobotecká, Dioptra, a.s.– přeložka kVN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 

úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

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

právu provést stavbu "SM, Turnov, V.Krajiny, p.č.28/70/53-kNN" 
 

Rozprava: 

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

dokumentace na stavbu: „SM, Turnov, V. Krajiny, p.č. 2870/53-kabel NN“. Výstavba zařízení distribuční 

soustavy obsahuje zřízení nové kabelové přípojky NN na p.č. 2870/53 k.ú. Turnov. Stavba se nachází ve 

čtvrti Károvsko v ul. Vl. Krajiny. Touto stavbou budou dotčeny pozemky 1007/3, 2874/1, 2870/42 a 

2870/47 v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov. Projektová příprava i vlastní realizace stavby bude 

koordinována s projektem na zasíťování pozemků ve vlastnictví města. 

 
 

usnesení RM č. 649/2016 

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. 1007/3, 2874/1, 2870/42 a 

2870/47 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 65 bm dotčeného stavbou „ 

SM,Turnov, V. Krajiny, p.č. 2870/53-kabel NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést 

stavby "Vodovodní a kanalizační přípojka k novostavbě RD, B. Smetany, 

xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové vodovodní a kanalizační 

přípojky pro novostavbu RD v ul. B.Smetany na pozemku parcel.č.2265/8 v k.ú Turnov. Stavebník 

zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem 

dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 2265/2 v k.ú. Turnov, která je ve vlastnictví 

města Turnov v délce cca 13 bm.  
 

 
 



4  Zápis Rady Města Turnova 24. 11. 2016 

usnesení RM č. 650/2016 

RM schvaluje  

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

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

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

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č.2265/2 v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 13 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační 

přípojky k novostavbě RD parcel.č. 2265/8 k.ú Turnov, stavebník xxxxxxxxxxxxxxxx Turnov za 

jednorázovou úhradu 5.200,- Kč + DPH. 

Za podmínky že bude hrana nového RD umístěna rovnoběžně s uliční čárou a odstup domu od 

hranice pozemku (uliční strana) bude min. 4m. 
 

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

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene pro Město Turnov na veřejné osvětlení na 

ppč. 695/145 k.ú. Daliměřice u společnosti ONTEX CZ, s.r.o. 
 

Rozprava: 

      Vzhledem k tomu, že došlo k poškození kabelového vedení veřejného osvětlení v rámci budování 

oplocení areálu ONTEX CZ, bylo jednáno s panem Ing. Šobkem, který společnost v této věci zastupuje. 

Došlo k přeložení kabelového vedení veřejného osvětlení, mimo oplocení areálu, v pozemku p.č. 695/145 

k.ú. Daliměřice ve vlastnictví společnosti ONTEX CZ, s.r.o. V souvislosti s právem provozování stavby 

veřejného osvětlení s případnými stavebními úpravami, opravami a právem přístupu a vjezdu na pozemek 

parcelní číslo 695/145 v k.ú. Daliměřice, v areálu společnosti ONTEX CZ, s.r.o. (dále jen ONTEX CZ) v 

rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 906-93/2016 ze dne 20.8.2016, předkládáme ke schválení 

"Smlouvu o zřízení služebnosti" mezi Městem Turnov jako vlastníkem veřejného osvětlení a majitelem 

předmětného pozemku společností ONTEX CZ. Tato smlouva je bezúplatná. Náklady na vklad do 

katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. Náklady spojené s údržbou "nemovitosti - pozemku" ponese i 

nadále povinný - společnost ONTEX CZ.  

 
 

usnesení RM č. 651/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene - služebnosti veřejného osvětlení s 

případnými stavebními úpravami, opravami a právem přístupu a vjezdu na pozemek parcelní 

číslo 695/145 v k.ú. Daliměřice, v areálu společnosti ONTEX CZ, s.r.o. ve prospěch Města 

Turnov. 
 

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

 

8. Pronájem nebytového prostoru v čp. 466, Skálova ul., Turnov 
 

Rozprava: 

      V objektu čp. 466 ve Skálově ulici pronajímá Město Turnov ve 3. nadzemním podlaží místnost č. 304 

xxxxxxxxx a Duchovní škole Rezonance, z.s. na cvičení jógy. Jedná se o místnost o výměře 85,4 m2. Z 

důvodu velké plochy, se místnost nehodí na klasický pronájem např. na kancelář, proto je využívaná na 

cvičení a je zde nájem stanoven za skutečně užívanou hodinu dle čtvrtletního přehledu. Sazba za hodinu je 

stanovena v částce 192,- Kč. xxxxxxxxx nyní požádala o ukončení tohoto pronájmu. Místo ní žádá o 
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pronájem xxxxxxxxxx, která by zde cvičila jógu hodinu a půl týdně a xxxxxxxxxxx, která by zde cvičila 

hodinu týdně pilates. Obě budoucí nájemkyně se vzájemně vystřídají s Ing. Žákem - cvičitelem jógy pro 

Duchovní školu Rezonance, z.s. Brno. Nájemci jsou informováni o možnosti využití objektu pro úřad a 

tím ukončení nájmu. 

 
 

usnesení RM č. 652/2016 

RM schvaluje  

rozšíření pronájmu v místnosti č. 304 v čp. 466, ul. Skálova pro xxxxxxxxxxxxxxx za stávajících 

podmínek. 
 

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

 

9. Pronájem pozemků v k.ú. Turnov pro FK Turnov, z.s. 
 

Rozprava: 

      Město Turnov je vlastníkem pozemků p.č. 3610/4, 3610/180 a 3810/143, vše k.ú. Turnov. Na 

pozemku p.č. 3610/4 o výměře 11328 m2 probíhá v současné době výstavba nového hřiště s umělou 

trávou. Na části pozemku p.č. 3610/143 o výměře 360 m2 vede dešťová kanalizace a na pozemku p.č.  

3610/180 o výměře 490 m2 je zpevněná plocha. V jarních měsících r. 2016 provedlo město na své 

náklady stavební práce - podkladní vrstvy pro budoucí hřiště. Stavby prováděla firma Integra Liberec a.s. 

v celkové hodnotě 1.330 tis. Kč. V případě získání dotace bude pokračováno s odvodněním štěrkovými 

vrstvami a finálním povrchem. Nyní Fotbalový klub Turnov, z.s. připravuje žádost o poskytnutí dotace na 

Ministerstvu školství. K podání žádosti je nutné mít zajištěn vztah k pozemku. Navrhujeme uzavřít 

nájemní smlouvu na dobu určitou od 1.12.2016 do 31.12.2027 za cenu 1,- Kč/m2/rok z důvodu 

udržitelnosti projektu, která je 10 let. Lhůta udržitelnosti začíná běžet po realizaci stavby (kolaudace) a 

vyúčtování projektu. 

 
 

usnesení RM č. 653/2016 

RM schvaluje  

pronájem pozemků p.č. 3610/4, k.ú. Turnov o výměře 11328 m2, p.č. 3610/180 o výměře 490 

m2 a část pozemku p.č. 3610/143 o výměře 360 m2 pro FK Turnov, z.s. na dobu určitou od 

1.12.2016 do 31.12.2027 za cenu 1,- Kč/m2/rok. Hřiště bude sloužit především k výchově a 

sportu mládeže. Město Turnov výstavbu tohoto hřiště podporuje i tím, že zastupitelstvo města 

schválilo na svém jednání dne 17.12.2015 spolufinancování ve výši 20% nabídkové ceny. Výše 

nájemného 1,- Kč/m2/rok je shodná s pronájmem pozemků v rámci veřejného zájmu např. hřiště 

v Mašově pro Městskou sportovní Turnov s. r. o. 
 

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

 

10. Prodej části pozemku parc.č. 863/1 k.ú. Turnov u domu čp. 520 ul. Žižkova 
 

Rozprava: 

      Společnost NOKERI s.r.o. je vlastníkem dvou nebytových jednotek č. 520/6 a č. 520/7 v přízemí 

bytového domu čp. 520 v ulici Žižkova, na parcele č. 860 k.ú. Turnov. Z důvodu záměru vybudování čtyř 

bytových jednotek v těchto stávajících nebytových prostorách podala společnost NOKERI, s.r.o. žádost o 

odkoupení části pozemku 863/1 o výměře cca 390 m2, k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví města. Jedná se 

o těsně přiléhající pozemek k domu čp. 520 ze strany od ulice Alej legií. Na požadovaném pozemku 

budou vybudovány podesty, ze kterých bude umožněn vstup vždy do dvou bytových jednotek a dále 

soukromá parkovací místa pro nové bytové jednotky. Výměra převáděné části pozemku parc.č. 863/1, k.ú. 

Turnov bude upřesněna geometrickým plánem. K výše uvedenému řešení majetkoprávního vypořádání se 
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dospělo po několika kompromisních jednáních mezi investorem bytových jednotek a vedením města. Pro 

tento prodej byl zároveň zadán znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé v daném místě a čase, dle 

kterého výsledná obvyklá cena pozemku parc.č. 863/1, k.ú. Turnov, činí 1.000 Kč/m2.   

 
 

usnesení RM č. 654/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 863/1, k.ú. Turnov o výměře cca 390 m2  za cenu 

obvyklou v daném místě a čase ve výši 1.000  Kč/m2 do vlastnictví spol. NOKERI s.r.o., na 

výstavbu nových vstupů a soukromých parkovacích stání u domu čp. 520 v ul. Žižkova, Turnov. 
 

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

 

11. Majetkové vypořádání pozemků u gabionové zdi podél chodníku v Sobotecké 

ul., Turnov 
 

Rozprava: 

      V návaznosti na stavební úpravy rekonstrukce v Sobotecké ul. byla podél chodníku vystavěna 

vlastníkem sousedních pozemků, v areálu Dioptry, parc.č. 1813/46 a parc.č. 1813/33 společností 

KONTAKT gabionová zeď. Tato opěrná stěna je umístěna na pozemcích parc.č. 3497/3 a parc.č. 3490/1 

k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov. Stěna byla geometricky zaměřena a bylo zjištěno, že za ní 

zůstávají zbytkové části pozemků parc.č. 3497/3 a 3490/1, které má zájem si odkoupit společnost 

KONTAKT do svého vlastnictví. Z geometrického plánu vyplývá, že by mělo dojít k majetkoprávnímu 

vypořádání pozemků. 

Majetkoprávní vypořádání bude provedeno v kupních cenách stanovených znaleckým posudkem ze dne 

1.11.2016 a to v cenách pro dané místo a čase obvyklých, tj. 150,- Kč/m2 (dle tabulky orient. cen podle 

funkčního využití stanovené územním plánem - plochy silniční dopravy). 

 
 

usnesení RM č. 655/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej zbytkových pozemků parc.č. 3497/25,3497/26 a 3490/5 o celkové výměře 

41m2,  v k.ú. Turnov, odměřených geometrickým plánem č. 4210-129/2016 z vlastnictví Města 

Turnov do vlastnictví spol. KONTAKT - služby motoristům, spol. s.r.o. za kupní cenu 150,- 

Kč/m stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v daném místě a čase obvyklou. 
 

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

usnesení RM č. 656/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit koupi zbytkového pozemku parc.č. 1813/48 o výměře 1m2 v k.ú. Turnov, 

odměřeného geometrickým plánem č. 4210-129/2016 z vlastnictví spol. KONTAKT - služby 

motoristům, spol. s.r.o. do vlastnictví Města Turnov, za kupní cenu 150,- Kč/m stanovenou 

znaleckým posudkem jako cenu v daném místě a čase obvyklou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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12. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, ul. Přepeřská 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s rekonstrukcí Nádražní ulice připravuje Vodohospodářské sdružení Turnov další 

stavby. Jedná se o rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Přepeřské ulici. Aby na tytu stavbu mohlo být 

vydáno stavební povolení, je nezbytné uzavřít s Vodohospodářským sdružením Turnov smlouvu o právu 

provést stavbu na pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Turnov a budou stavbou dotčené. Jedná se o 

pozemky parc.č. 2002/1, 2037/8, 1983/17, 1983/11, 1983/14, 2013/13, 1986/1 a 1983/16, vše k.ú. Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 657/2016 

RM schvaluje  

smlouvu o právu provést stavbu na stavbu "Rekonstrukce VH sítí Turnov - ulice Přepeřská" dle 

předloženého návrhu. 
 

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

 

13. Parkovací automaty pro parkoviště na Trávnicích a v Tázlerově ulici 
 

Rozprava: 

      Město Turnov ve spolupráci se společností WSA doprava a parkování s.r.o. postupně od roku 2012 

vyměňuje zastaralé a dožilé parkovací automaty ve městě. V letošním roce budou vyměněny 2ks 

parkovacích automatů na parkovišti v na Trávnicích a v Tázlerově ulici. Stávající automaty budou firmou 

WSA odkoupeny a nahrazeny 2 ks repasovaných automatů novějšího typu. Z důvodu, že společnost WSA 

doprava a parkování, s. r. o. dodala parkovací automaty i na ostatní parkoviště a aby byl zachován 

jednotný vzhled všech parkovacích automatů ve městě OSM, navrhujeme RM schválit předloženou 

Smlouvu o dílo na odkoupení, dodávku a montáž 2 ks parkovacích automatů a udělit výjimku ze směrnice 

č. 49.15 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov. V roce 2017 by mělo dojít k výměně 

poledních dvou původních parkovacích automatů ve městě. 

 
 

usnesení RM č. 658/2016 

RM uděluje  

výjimku ze směrnice č. 49.15  Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov, protože 

společnost WSA doprava a parkování, s.r.o.  dodala  parkovací automaty i na ostatní parkoviště 

(jednotný vzhled všech parkovacích automatů ve městě, náhradní díly, servis). RM schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž 2 ks parkovacích automatů pro parkoviště na 

Trávnicích a v Tázlerově ulici se společností WSA doprava a parkování s.r.o., Radonice za 

celkovou cenu 169.400,-Kč vč. DPH. 
 

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

 

14. Schválení dodatku č. 1 na akci: „MŠ a ZŠ Sluníčko – úpravy venkovní a vnitřní 

kanalizace“ 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení 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). Během 

realizace díla došlo k úpravě předmětu díla a na základě toho byl zpracován dodatek č. 1. Navýšení prací 

tehdy činilo 75 016,- Kč bez DPH. Tento dodatek rada města na svém jednání dne 14.9.2016 neschválila. 

Proto bylo dopisem ze dne 14.9.2016 po firmě Šebesta požadováno dodání dalších dokladů. Část z nich se 

týkala doplnění k předání stavby a část k doložení nákladů. Jednalo se především o likvidaci stávajícího 
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septiku (likvidace kalů a následná dezinfekce) a zkoušky těsnosti vzduchem. Firma Šebesta odpověděla 

dopisem ze dne 11.10.2016, který byl doručen 11.11.2016. V něm firma uvádí, že likvidaci kalů provedla 

přes firmu SčVK Turnov. Bude doloženo fakturou, ovšem na nižší množství (30 m3). Proto je uznáno 

jenom toto množství a zbytek se v tomto dodatku odečítá. Následnou desinfekci firma Šebesta provedla 

sama. Zkoušky těsnosti si objednali u firmy Ekosystémy spol. s r.o. z Prahy. Protokoly ze zkoušek byly 

doloženy, navíc byly doloženy i kamerové prohlídky, které nebyly ani účtovány. Cena díla se tímto 

upraveným dodatkem navyšuje o 22 559,-Kč bez DPH. Nová cena díla bude 842 871,-Kč bez DPH (1 019 

874,-Kč včetně DPH). 

 
 

usnesení RM č. 659/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou ŠEBESTA VHS, v.o.s. na realizaci stavby: „MŠ 

a ZŠ Sluníčko – úpravy venkovní a vnitřní kanalizace“. 
 

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

15. Schválení dodatku č. 2 na akci: Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého - 

obnova střešní krytiny. 
 

Rozprava: 

      Rada města na svém zasedání dne 9.11.2016 schválila dodatek č. 1 s termínem dokončení do 

30.11.2016 (usnesení č. 617/2016). Tímto dodatkem se získal čas, aby projektant se statikem navrhli další 

postup úprav krovu a dodavatel (DKK Stav s.r.o., Liberec) provedl ocenění těchto úprav. Statikem bylo 

navrženo řešení s přizvednutím krovu, které je součástí dodatku č. 2. Další statikem navržené úpravy 

budou započteny oproti úsporám, takže nebudou mít vliv na cenu díla.  

Zároveň se jeví, že některé práce dle původního rozpočtu nebude potřeba provádět v plném rozsahu a 

dojde tak k jejich úspoře. O tuto úsporu bude v konečném zúčtování ponížena fakturace. 

Rekapitulace:   bez DPH  vč. DPH 

Cena díla dle SoD:  2 146 044,-  2 596 714,- 

Cena dodatku č. 2:  115 300,-  139 513,- 

Nová cena:                    2 261 344,-  2 736 227 

 

Tyto úpravy jsou předmětem dodatku č. 2 spolu s úpravou termínu dokončení. Termín dokončení 

31.5.2017 byl stanoven s ohledem na počasí a také na čerpání dotací (po dohodě s Ministerstvem kultury i 

Libereckým krajem). Předpokládá se, že do konce listopadu bude provedeno vyzvednutí krovu a 

dodatečné statické zajištění krovů a provedeno zimní opatření. V pokládce tašek se bude pokračovat 

v dubnu a květnu příštího roku. V případě příznivé zimy se začne i dříve. 

 
 

usnesení RM č. 660/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, Liberec na 

realizaci stavby Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešní krytiny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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16. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města Turnov 
 

Rozprava: 

      1.Žádost  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 17.5.2016 o pokácení 3 ks  trnovníku 

akátu rostoucích na pozemku p. č. 752/1 v k. ú.  Mašov u Turnova z důvodu  jejich nebezpečnosti. Stromy 

jsou nakloněné, mají proschlé větve a ohrožují bezpečnost osob, majetku i přilehlou cestu k parku 

Komise pro životní prostředí: 

KŽP nemá námitek ke kácení těchto stromů. Doporučuje OSM prověřit užívání dotčeného pozemku, zda 

majetek (stavba), který je stromy ohrožován, je zde legálně. KŽP rovněž doporučuje, aby žadatel, v 

případě, že pozemek užívá oprávněně, stromy pokácel (a dřevo případně využil) na své náklady (6-0-0).  

Odbor životního prostředí: 

Vzhledem k tomu, že jeden trnovník akát má obvod kmene ve výšce 130 nad zemí pouze 70 cm, 

nepodléhá kácení tohoto stromu povolení orgánu ochrany přírody.  

 

2. Žádost Města Turnov, odboru správy majetku, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, ze dne 

24.6.2016 o pokácení  cypřišku hrachonosného (Chamaecyparis pisifera) na hřbitově v Pelešanech,  

pozemek p. č. 837/4 v k. ú. Mašov u Turnova.  Obvod kmene je  122 cm ve výšce 130 cm nad zemí.  

OSM žádá o pokácení z důvodu plánované opravy hřbitovní zdi, narušování zdi a základů. 

Komise pro životní prostředí:  

Strom je hodnotný, ale s ohledem na umístění mezi hřbitovní zdí a náhrobkem KŽP podmíněně souhlasí s 

kácením. Podmínkou je následné zahájení stavební činnosti (6-0-0).  

Odbor životního prostředí: 

Nebyly zjištěny žádné viditelné symptomy narušení statických poměrů (infikace kmene, výskyt dutin či 

trhlin v kmenové části). 

 

3. Ústní žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pokácení stromů -  smrku a jedle, které rostou před 

rodinným domem čp. 1850 v ulici Kosmonautů. xxxxxx v minulosti stromy na pozemku vysázel, nyní byl 

upozorněn správci sítí na to, že stromy by se měly odstranit (viz příloha č. 4).  

Komise pro životní prostředí:  

Stromy jsou hodnotné, nicméně zcela nevhodně vysazené na sítích. KŽP podmíněně souhlasí s kácením 

(6-0-0), avšak upozorňuje, že procesně by žadatelem měl být OSM, který by měla doložit vyjádření 

správců sítí o nepřípustnosti těchto stromů na vedení. Kácení by mělo nastat až po té.  

Odbor životního prostředí: 

Stromy jsou zdravé, viditelné symptomy narušení statických poměrů nebyly zjištěny, stromy však rostou 

na  sítích (plyn, el. vedení).   

 

4. Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne  3.8.2016 o pokácení ořešáku, který se nachází 

na pozemku Města Turnova, k. ú. Daliměřice, část pozemku p. č. 711/154. Pozemek má xxxxxxxxxxxx 

pronajatý od letošního roku a postupně zjišťuje, jaké problémy jí strom působí. Strom stojí uprostřed 

pozemku a celý ho stíní a tak znemožňuje pěstování různých plodin. xxxxxxxxxxxxxx má také obavy 

z ohrožení zdraví a majetku při silném větru a bouřce (viz příloha č. 5).  

Komise pro životní prostředí:  

KŽP souhlasí s kácením (6-0-0).  

Odbor životního prostředí: 

Odstraněním jednoho z kmenů došlo narušení statických poměrů, v úžlabí jsou známky probíhajících 

hnilobných procesů. 
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usnesení RM č. 661/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 kusů trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), které rostou na 

pozemku  752/1 v k. ú. Mašov u Turnova. 
 

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

usnesení RM č. 662/2016 

RM ukládá  

odboru správy majetku prověřit užívání pozemku p. č. 752/1 v k. ú. Mašov u Turnova, zda 

majetek (stavba), který je stromy ohrožován, je zde legálně. 
 

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

usnesení RM č. 663/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks cypřišku hrachonosného (Chamaecyparis pisifera), který 

roste na pozemku p. č.  837/4 v k. ú.  Mašov u Turnova. 
 

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

usnesení RM č. 664/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jedle (Abies sp.), která roste na pozemku p. č. 1204/5 v k. 

ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 665/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks ořešáku vlašského ( Juglans regia), který roste na pozemku 

p. č.  711/154 v  k. ú.  Daliměřice. 
 

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

 

17. Zdravé město a Místní agenda 21 
 

Rozprava: 

      Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost v 

projektu Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21. Zdravá města se promyšleně snaží utvářet město 

jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli a 

dalšími subjekty z řad místních odborných i nevládních partnerů. Město Turnov během celého roku 

zapojuje veřejnost do řady projektů a kampaní, různá setkávání s veřejností, kulaté stoly na diskutovaná 

témata, přednášky a nejrůznější společenské a kulturní akce. Bod bude projednáván podrobně na 

zastupitelstvu města.  
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usnesení RM č. 666/2016 

RM bere na vědomí  

výstupy z veřejného fóra konaného dne 31. 10. 2016 v rámci projektu Zdravé město a Místní 

agenda 21 ověřeného celoměstskou anketou. 
 

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

usnesení RM č. 667/2016 

RM bere na vědomí  

výstupy z pocitové mapy. 
 

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

 

18. OŠKS - změny sledovaných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Žádost organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace o úpravu sledovaných 

ukazatelů v rámci rozpočtu takto:  

- Navýšení účtu 502 – teplo o 350 tis. Kč na celkových 1.659 tis. Kč 

- Navýšení účtu 503 – voda o 120 tis. Kč na celkových 395 tis. Kč 

- Navýšení účtu 602 – příjmy z prodeje služeb o 322 tis. Kč na celkových 20.202 tis. Kč 

- Navýšení účtu 672 – příspěvky od Krajského úřadu o 148 tis. Kč na celkových 7.678 tis. Kč 

 

Bod byl přesunut na další jednání za účasti zástupců ZSST.  

 

Žádost organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o čerpání rezervního 

fondu organizace ve výši 54.500,- Kč k pokrytí ztráty peněz ve školní jídelně – k účetnímu překlenutí 

schodku na konci roku. Tato částka peněz byla ve škole odcizena, Policie ČR záležitost šetří, ale výsledky 

budou známy až začátkem příštího roku. Rezervní fond organizace je po odečtení povinné rezervy na 

energie ve výši 661.711 Kč. Po vyřešení situace Policií ČR budou prostředky do rezervního fondu 

vráceny v plné výši, a to buďto pachatelem nebo osobou, která měla hmotnou zodpovědnost. 

 

 
 

usnesení RM č. 668/2016 

RM schvaluje  

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

organizace ve výši 54.500,- k pokrytí ztráty peněz ve školní jídelně. 
 

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

usnesení RM č. 669/2016 

RM nařizuje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace vrácení finančních 

prostředků čerpaných v roce 2016 z rezervního fondu na pokrytí ztráty peněz ve školní jídelně ve 

výši 54.500,- Kč zpět do rezervního fondu organizace ihned po uzavření šetření Policií ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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19. Dotace na činnost sportovních spolků a koncepce sportu 
 

Rozprava: 

      Bod byl ústně projednán a bude předložen na prosincové jednání rady města. 

 

 
 

V Turnově dne 30. listopadu 2016 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta               místostarostka 


