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Zápis z 23. jednání rady města Turnov 

ze dne 15. 12. 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, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová       

 

 

1. Převod parkoviště u Kulturního centra Turnov s.r.o. - doplnění 
 

Rozprava: 

      Doplňujeme převod majetku KCT do vlastnictví Města Turnov o převod veřejného osvětlení 

parkoviště. Osvětlení parkoviště bylo zkolaudováno zároveň se stavbou parkoviště a je součástí 

plánovaného bezúplatného převodu. Předmětem darovací smlouvy jsou tedy: pozemky parc.č.1525/2 a 

1540/2 oba o celkové výměře 5086m2 v k.ú. Turnov, stavby parkoviště vč. parkovacího automatu, 

komunikací a veřejného osvětlení parkoviště. Tento převod byl schválen dozorčí radou Kulturního centra 

Turnov s.r.o. hlasováním DR č. 3/2016. V hlasování dozorčí rady je počítáno ve vyčíslení darovaného 

majetku, jak s převodem pozemků, stavbou parkoviště s parkovacím automatem a komunikací, tak právě i 

veřejného osvětlení parkoviště. 

 
 

usnesení RM č. 721/2016 

RM schvaluje  

v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s.r.o. již schválený převod pozemků 

parc.č. 1525/2 a 1540/2 v k.ú. Turnov, stavby parkoviště s parkovacím automatem PARKLINE a 

jeho doplnění o převod veřejného osvětlení, které je součástí stavby parkoviště dle kolaudačního 

rozhodnutí č.j. SÚ/1288/330/A/2003/HEJ s právní mocí dne 17.9.2003. 
 

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

usnesení RM č. 722/2016 

RM schvaluje  

doplnění převodu parkoviště u Kulturního centra Turnov s.r.o. (usnesení ZM č. 401/2016), o 

převod veřejného osvětlení, které je součástí stavby parkoviště dle kolaudačního rozhodnutí č.j. 

SÚ/1288/330/A/2003/HEJ s právní mocí dne 17.9.2003. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. Schválení dodatku č.1 na akci: ZŠ Žižkova - stavební úpravy části přízemí na šatny 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení RM č. 537/2016 byla uzavřena smlouva s vítěznou firmou SYBAN,s.r.o. z 

Liberce. Cena díla dle SoD činí 1 148 154,- Kč s DPH. Termín dokončení je 31.1.2017. Předmětem díla je 

přestavba přízemí bývalého bytu na šatny pro první stupeň základní školy. 
 

Rekapitulace - odpočty: 

1. Odpočet podlahových konstrukcí……………….. - 179 612,- 

2. Odpočet požárního potrubí……………………… - 5 921,- 

Odpočty celkem: - 185 533,- 

Rekapitulace – přípočty: 

3. Samonivelační stěrka …………………………… 14 454,- 

4. Hydroizolační stěrka ……………………………. 32 580,- 

5. Navýšení sanačních omítek …………………….. 37 549,- 

6. Plentování ………………………………………. 5 962,- 

7. Odvodnění dešťového svodu …………………… 22 972,- 

8. ZTI + ÚT ……………………………………….. 11 279,- 

9. Sádrokarton …………………………………….. 9 956,- 

10. Drátěné dveře m.č.101 …………………………. 4 418,- 

11. Venkovní schodiště …………………………….. 11 481,- 

12. Oprava rýh po elektrikářích ……………………. 16 019,- 

Přípočty celkem: 166 670,- 

 

Cena díla dle SoD……………   948 888,- bez DPH 

Odpočty …………………….. - 185 533,- 

Přípočty ……………………..   166 670,- 

Nová cena díla     930 025,- bez DPH 

 

Cena díla se tímto dodatkem snižuje o 18 863,-Kč bez DPH. Nová cena díla bude 930 025,-Kč bez DPH 

(1 125 330,-Kč včetně DPH). Tento dodatek se uzavírá z důvodu, aby již provedené změny mohly být 

ještě do konce roku vyfakturovány. 
 

usnesení RM č. 723/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou SYBAN, s.r.o., ul. 28. října 60/44, 460 07 

Liberec 7, na realizaci stavby: „ZŠ Žižkova – stavební úpravy části přízemí na šatny“ a zároveň 

pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 
 

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

 

3. Darovací smlouva, Zikuda-vodohospodářské stavby, s.r.o., Turnov 
 

Rozprava: 

      Rada města na svém jednání 20.10.2016 udělila výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

na realizaci stavby "Veřejné osvětlení Hrubý Rohozec, veřejné osvětlení Malý Rohozec a stezka pro 

chodce". V souvislosti s touto stavbou pan Petr Zikuda přislíbil Městu Turnov finanční dar ve výši 

250.000,-Kč. Tyto peníze město Turnov použije na renovaci dětských hřišť v Turnově. Odbor správy 

majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu na přijetí výše uvedeného daru. 
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usnesení RM č. 724/2016 

RM schvaluje  

přijetí finančního daru ve výši 250.000,-Kč od firmy Zikuda-vodohospodářské stavby, s.r.o., 

Turnov, IČ28776976 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 

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

 

4. Smlouva o právu provést stavbu, Amix Production, s.r.o., Ohrazenice 
 

Rozprava: 

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

přípojky dešťové kanalizace od nově budovaného závodu firmy Amix Productin, s.r.o., Ohrazenice v 

průmyslové zóně Vesecko. Firma zde má již vybudovanou jednu výrobní halu a plánuje rozšíření výroby 

výstavbou nové haly. Dešťové vody z nově budovaného haly a zpevněných ploch budou jímány do 

retenční nádrže vybudované na pozemku investora a přepad z této retenční nádrže bude zaústěn do šachty 

stávající dešťové kanalizace. Přípojka dešťové kanalizace bude realizována v pozemku parc.č. 695/191, 

k.ú. Daliměřice v délce cca 3m. 

 
 

usnesení RM č. 725/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s firmou Amix Production, s.r.o., Ohrazenice na 

výstavbu nové přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 695/191, k.ú. Daliměřice. 
 

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

 

5. Smlouva o právu provést stavbu, Malý Rohozec, ¨xxxxxxx, prodloužení 

vodovodního řadu 
 

Rozprava: 

      Na minulém jednání Rada města neschválila materiál týkající se uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu pro xxxxxxxxx na prodloužení vodovodního řadu z důvodu řešení pozemku na budoucí 

komunikaci. S xxxxxxxx byla možnost prodeje části pozemku osobně projednána. xxxxxxxxx s návrhem 

souhlasil a správa majetku bude činit kroky k tomu potřebné.  

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

vodovodního řadu na Malém Rohozci k budoucím dvěma novým rodinným domům. Kanalizační řad je v 

daném místě položen. Stavbu nového vodovodního řadu bude realizovat fyzická osoba, dle standardů 

VHS Turnov a po jejím dokončení bude tento nový vodovodní řad Vodohospodářskému sdružení Turnov 

předán do majetku, dle předem dohodnutých podmínek. Vodovodní řad bude prodloužen o 12m, stavbou 

bude dotčen pozemek ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 456, k.ú. Malý Rohozec. 

 
 

usnesení RM č. 726/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodloužení 

vodovodního řadu v délce 12 v pozemku parc.č. 456, k.ú. Malý Rohozec. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě a právu provést stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojka, Malý Rohozec p.č. 

85/3, xxxxx" 
 

Rozprava: 

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

přípojky pro novostavbu RD na Malém Rohozci na pozemku parcel.č. 85/3 a 85/1  v k.ú. Malý Rohozec. 

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

s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 456 k.ú. Malý Rohozec 

v majetku města Turnov. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodovodního a 

kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství.  

 
 

usnesení RM č. 727/2016 

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. 456 k.ú. Malý Rohozec ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 1 bm dotčených stavbou vodovodní přípojky a cca 

4 bm kanalizační přípojky k novostavbě RD parcel.č. 85/3 a 85/1 k.ú Malý Rohozec, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč + DPH. Cena 

za běžný metr pro tento případ je 400,-Kč+DPH. 
 

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

 

7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Malý Rohozec p.č.85/3, xxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 

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

Malém Rohozci na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov, kde bude k pozemku p.č. 85/3 provedena 

výstavba nové přípojky NN. Jedná se o stavbu: č. IV-12-4014956 „SM, Malý Rohozec, p.č. 85/3, xxxxx – 

kabel NN“. Nová přípojka ke kabelovému vedení se nachází na parcel.čísle 456, k.ú. Malý Rohozec 

v majetku Města Turnov v celkové délce cca 2 běžné metry.  

 
 

usnesení RM č. 728/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  v souladu s ustanovením § 25, odst. 

4  zákon 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. 456, k.ú. Malý 

Rohozec ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 2 bm dotčeného stavbou „SM, Malý 

Rohozec, p.č. 85/3, xxxxxx – kabel NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 

právu provést stavbu "STL plynová přípojka, Žižkova Turnov, MN-AUTOHIT, s.r.o.“ 
 

Rozprava: 

      Investor firma MN-AUTOHIT, s.r.o. připravuje stavbu - uložení STL plynovodní přípojky pro 

stávající objekt v areálu v Žižkově ulici na svém pozemku p.č. 855/3 k.ú. Turnov. Realizace stavby bude 

provedena výkopem v komunikaci, kde bude plynovodní přípojka napojena na stávající STL plynovod.  

STL plynovod je veden v pozemku p.č. 2801 dále po pozemku  p.č. 855/1 a 859/1 k.ú. Turnov vše v 

majetku města Turnov. STL plynovodní přípojka bude ukončena HUP KK-G1 se zemnící soupravou 1,0 

m před hranicí pozemku p.č. 855/13 k.ú. Turnov.  

 
 

usnesení RM č. 729/2016 

RM schvaluje  

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

věcného břemene v souladu se zákonem 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. 855/1, 

859/1 a 2801 v k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 14 bm dotčených 

stavbou plynovodní přípojky k parcel.č. 855/3 k.ú Turnov, investor MN-AUTOHIT, s.r.o., 

Bedřicha Smetany 2012, 511 01 Turnov, za jednorázovou úhradu 5.600,- Kč + DPH (běžný metr 

VB činí 400,-Kč+DPH) 

RM souhlasí za podmínky, že realizace plynové přípojky bude koordinována se stavbou 

gabionové zdi, a to již od projekčního záměru. 
 

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

 

9. Čerpání rezervního fondu a úprava sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu 

příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Žádost organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace o úpravu 

sledovaného ukazatele takto: 

- Navýšení účtu 511 (oprava a údržba) o 3.000 Kč na celkových 9.000 Kč 

A zároveň ředitelka žádá o čerpání rezervního fondu v rámci provozního rozpočtu do výše 32.000 Kč na 

nákup učebních pomůcek – didaktické obrázky a hry (25 tis. Kč), opravu sociálního zařízení (3 tis. Kč), 

zvýšené cestovní náhrady (3 tis. Kč), zákonné úrazové pojištění (1 tis. Kč).  

 

Žádost organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace o úpravu 

sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: 

- Snížení účtu 511 – opravy a údržba o 10 tis. Kč na celkových 85 tis. Kč (nerealizovaná poslední 

plánovaná oprava) 

- Navýšení účtu 521 – mzdové náklady o 170 tis. Kč na celkových 690 tis. Kč (víc akcí, navýšení 

počtu vedoucích kroužků) 

- Navýšení účtu 602 – výnosy z prodeje, poplatky od účastníků o 290 tis. Kč (více akcí, táborů, 

kroužků) 

 

Žádost organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace žádá o použití 

investičního fondu do výše 335.128,- Kč na: 

- dofinancování nákladů na školní klub (40 tis. Kč – dar od Sdružení rodičů a přátel školy), 

- nákup schodolezu (50 tis. Kč – dar od ČEZ) 

- nákup šikmé schodišťové plošiny (245.128,- Kč – dar od ČEZ) 



6  Zápis Rady Města Turnov 15. 12. 2016 

Žádost organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace žádá o převod částky 

75.075,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního a zároveň povolení čerpání investičního fondu na 

dofinancování vícenákladů na zřízení školního klubu.  

 
 

usnesení RM č. 730/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace úpravu 

sledovaného ukazatele účtu 511 o 3.000 Kč na celkových 9.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 731/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání 

rezervního fondu do výše 32.000 Kč na nákup učebních pomůcek, opravu sociálního zařízení, 

úhradu cestovních náhrad a zákonného úrazového pojištění. 
 

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

usnesení RM č. 732/2016 

RM schvaluje  

organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace úpravu 

sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: Snížení účtu 511 – opravy a údržba o 10 tis. Kč 

na celkových 85 tis. Kč, navýšení účtu 521 – mzdové náklady o 170 tis. Kč na celkových 690 tis. 

Kč, navýšení účtu 602 – výnosy z prodeje, poplatky od účastníků o 290 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 733/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace použití investičního 

fondu organizace do výše 335.128,- Kč na dofinancování nákladů na školní klub do výše 40.000 

Kč, na nákup schodolezu do výše 50.000 Kč a na nákup šikmé schodišťové plošiny do výše 

245.128,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 734/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace převod částky 75.075 

Kč z rezervního fondu do fondu investičního na dofinancování vícenákladů na zřízení školního 

klubu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 735/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání investičního 

fondu do výše 75.075 Kč na dofinancování vícenákladů na zřízení školního klubu. 
 

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

 

10. Plán inventur na rok 2016 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám Plán inventur na rok 2016 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice 

o inventarizaci majetku a závazků města Turnova, k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 

města Turnova za rok 2016. Předpokládaný okamžik zahájení inventur je stanoven k 01. 01. 2017 a 

předpokládaný okamžik ukončení inventur je stanoven k 31. 01. 2017. K zajištění inventarizace pro rok 

2016 se zřizují inventarizační komise (30 komisí). U fyzické inventury majetku bude přítomen v komisích 

člen kontrolního výboru. Po ukončení inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2016 bude 

předložena ke schválení RM zpracovaná Inventarizační zpráva za rok 2016 o výsledcích inventarizace 

majetku k 31.12.2016 včetně veškerých návrhů na opatření proti zjištěným skutečnostem z fyzické i 

účetní inventarizace za rok 2016. 

 
 

usnesení RM č. 736/2016 

RM schvaluje  

Plán inventur na rok 2016 včetně zastoupení členů kontrolního výboru v inventarizačních 

komisích. 
 

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

 

11. Televizní zpravodajství z Turnova 
 

Rozprava: 

      V rozpočtu města je alokována částka ve výši 240 tis.Kč na televizní zpravodajství, které je 

objednáváno u pana Brunclíka. Vyčerpaná částka se pohybuje okolo 150 tis.Kč za rok. Součástí 

zpravodajství, které objednáváme na každou akci samostatně je i souhrnný magazín mapující rok 

v Turnově. Relace jsou šířeny na internetu Youtube a archivovány na webu města. Na základě jednání s 

Regionální televizí RTM, zde máme další nabídku na poskytování zpravodajství, které je možné šířit po 

internetu i klasickým televizním kanálem. Kromě výše uvedených pan Kříž navrhuje vyzkoušet 

internetovou televizi pana Šolce, jako kanál pro mládež. 

 
 

usnesení RM č. 737/2016 

RM projednala  

aktuální situaci v oblasti televizního zpravodajství z Turnova. 
 

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

 

12. Logo města Turnov 
 

Rozprava: 

      Stáhnuto z programu na základě porady a rozhodnutí zastupitelů 12.12.2016. 
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13. Výběrové řízení na pozici městského architekta 
 

Rozprava: 

      Dne 15.11.2016 dorazila písemná výpověď ze smlouvy o poskytování odborné pomoci od pana arch. 

Borise Šonského, dlouholetého architekta Města Turnova. Z hlediska stavebního zákona vykonává 

městský architekt odbornou pomoc jak investičním složkám města, tak stavebnímu úřadu, rovněž i 

jednotlivým stavebníkům na území města. Rovněž je přizván k změnám územního plánu, územním 

studiím. Jeho stanovisko má poradní charakter, není tudíž pro státní správu závazné. Důležitá je i jeho 

úloha při vysvětlování obecných architektonických principů stavebníkům a projektantům, dohled nad 

městským mobiliářem a další. 

 
 

usnesení RM č. 738/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o ukončení činnosti Ing. Arch. Borise Šonského. RM děkuje panu architektovi, za 

práci, kterou pro Město Turnov učinil. RM souhlasí s konkurzem na městského architekta 

Turnova. 
 

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

 

14. Zadání zakázky - dokumentace pro územní řízení  "Greenway Jizera v úseku 

Turnov – Svijany" 
 

Rozprava: 

      Město Turnov je garantem přípravy stavby Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany. Za tímto 

účelem má město Turnov sepsány smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s obcemi Modřišice, 

Přepeře, Příšovice a Svijany. Nově k projektu přistoupí také obec Všeň, jelikož jedna s přirozených tras 

vede směrem do osady Mokrý a do Ploukonic k mostu přes Jizeru. Na území obce Všeň je již také hotová 

asfaltová účelová komunikace, která byla zhotovena v rámci pozemkových úprav. Příprava a realizace 

stavby bude financována podle modelu, který byl odsouhlasen s ohledem na délku trasy, a počet obyvatel 

v jednotlivých obcích. 

 
Spolufinacování obcí:    délka km    %      /     Počet obyvatel         %     /                podíl % 

Turnov                          1,49        14,1%   /        14 044                83,1% /                   60,1% 

Modřišice                     1,43        13,5%   /           425                  2,5%   /                    6,2% 

Přepeře                        1,53        14,4%   /            896                  5,3%  /                    8,3% 

Příšovice                      5,10        48,1%   /          1 245                7,4%  /                     20,9% 

Svijany                         1,05         9,9%    /             289                 1,7% /                      4,4% 

 

Nově po přistoupení obce Všeň bude % podíl přepočítán tzn, dojde je snížení % podílu jednotlivých 

účastníků. 

 
 

usnesení RM č. 739/2016 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení stavby 

Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany a schvaluje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hocke 

Tomáš, Mgr. Svobodová Jana, Těhníková Ludmila, Mgr. Vaňátko Pavel. Náhradníci: Vocásek 

Jiří, Ing. Krsková Eva. 

Výzva k podání nabídky bude doplněna dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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15. Farmářské trhy 2016 
 

Rozprava: 

      Během druhého roku provozu turnovských farmářských trhů došlo k pár změnám v sortimentu. V 

zásadě je na trhu více prodejců z okolí Turnova. Včelař jezdí z Jilemnice a trhů se nově začala účastnit 

mléčná farma Jeřmanice, či rodinná farma Markových s jejich výpěstky a medem. Počet stánků se ustálil 

mezi 8-12, v závislosti na sezoně. Stálicemi jsou rodina pana Zalabáka z Nedomic, paní Louženská s 

Kosmonos, Fantova rybárna, či Pekárna Mikula. V nepravidelném rytmu je doplnila paní Otavová se 

špaldovým mlsáním z Jičína, stánek se slovenskými mléčnými výrobky a koření. Během roku se trhů 

zúčastnilo i pár řemeslných stánků s dřevěnými výrobky, textilem, keramikou či šperky případně různými 

specialitami. 
 

usnesení RM č. 740/2016 

RM bere na vědomí  

informace o průběhu farmářských trhů na náměstí v roce 2016 a zároveň na základě spokojenosti 

občanů a kladných ohlasů souhlasí, aby společnost „Pojizerské farmářské trhy“- Martin Honzů, 

se sídlem Lipová 1588, 289 22 Lysá nad Labem - provozovala farmářské trhy na náměstí v 

Turnově i v roce 2017. 
 

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

 

16. Smlouva o výkonu funkce jednatele Turnovské odpadové služby s. r. o. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme ke schválení Smlouvu o výkonu funkce jednatele pana Libora Preislera jako jednatele 

nové obchodní společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. 

 
 

usnesení RM č. 741/2016 

RM schvaluje  

v působnosti valné hromady společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. členům dozorčí rady 

roční odměnu ve výši dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 742/2016 

RM schvaluje  

v působnosti valné hromady společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. smlouvu o výkonu 

funkce jednatele pro pana Libora Preislera s platností od 01.01.2017. 
 

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

 

17. Souhlas s umístěním sídla spolku – Spolek Žižkovka, při Základní škole Turnov, 

Žižkova 518, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Přípravný výbor Spolku Žižkovka nás požádal o souhlas s umístěním sídla spolku na adrese školy 

Žižkova 518. Tento spolek nahradí dosavadní spolek Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při 3. ZŠ 

Turnov, pobočný spolek.  
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usnesení RM č. 743/2016 

RM souhlasí  

s umístěním sídla spolku SPOLEK ŽIŽKOVKA na adrese Základní školy Turnov, Žižkova 518, 

příspěvková organizace, tj. Žižkova 518, 511 01 Turnov. 
 

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

18. Turnovské odpadové služby, s. r. o. – schválení prodeje části závodu Technických 

služeb Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

      ZM dosud schválilo založení společnosti Turnovské odpadové služby, jmenování pana Preislera 

jednatelem, jmenování členů dozorčí rady a rozpočtovou změnu – vklad do základního kapitálu. Jako 

podklad mělo zastupitelstvo mimo jiné k dispozici i návrh smlouvy o prodeji části obchodního závodu 

společnosti Technické služby Turnov.  

V současnosti je před dokončením  

- finální znění smlouvy o prodeji části obchodního závodu – v principu se toto znění od návrhu lišit 

nebude, pouze upřesňujeme definici majetku a závazků, které na novou společnost přejdou  

- ocenění části závodu – opět v podstatě dokončeno, pouze upřesňujeme některé položky  

- rámcový rozpočet nákladů a výnosů obou společností tak, abychom si ověřili jejich ekonomickou 

životaschopnost. 

 

Pan právník Mgr. Kohout doporučil s odkazem na § 190 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních 

korporacích, kde je uvedeno:  

Do působnosti valné hromady patří… i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, 

která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 

podnikání nebo činnosti společnosti, aby pro zvýšení právní jistoty byl převod části závodu schválen 

radou města v postavení valné hromady, přestože se pravděpodobně v našem případě o podstatnou změnu 

nejedná. 
 

usnesení RM č. 744/2016 

RM při výkonu práv a povinností jediného společníka v působnosti valné hromady 

společnosti: Technické služby Turnov, s.r.o.,  

se sídlem Sobotecká 2055, 511 01 Turnov, IČ: 252 60 260, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10816, (dále jen „společnost“) 

schvaluje prodej části závodu této společnosti ve prospěch nově založené společnosti:  

Turnovské odpadové služby, s.r.o., se sídlem Sobotecká 2055, 511 01 Turnov, IČ: 055 71 065, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

38190, která je rovněž ze 100 % vlastněná městem Turnov, a to na základě podkladů, které byly 

Radě města Turnov předloženy oběma společnostmi, vč. důvodu převodu části závodu, kterým je 

reakce na změnu legislativy týkající se zadávání veřejných zakázek s účinností od 01.10.2016.  

RM současně schvaluje účinnost prodeje části závodu společnosti nové společnosti Turnovské 

odpadové služby, s.r.o. k 01.01.2017.“ 
 

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

V Turnově dne 20. prosince 2016 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

     Starosta              místostarostka 


