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Zápis z 1. jednání rady města Turnov 

ze dne 11. 1. 2017 
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 

Nepřítomni: František Zikuda       

Omluveni: František Zikuda 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 
 

Rozprava: 

      Celkové příjmy se zvyšují o 33.096 tis. Kč:  

navýšení v daňových příjmech o 5.000 tis. Kč - ř. 7 daň z příjmů právnických osob – dle skutečnosti z 

roku 2016, navýšení v nedaňových příjmech o 375 tis. Kč – ř. 85 nájemné z nebytových prostorů – 

nájemné od 1.1.2017 za hrad Valdštejn a informační centrum příspěvkovou organizací Turnovské 

památky a cestovní ruch navýšení v transferech – získané dotace ve výši 1.803 tis. Kč – jedná se o dotaci 

–  

ve výši 450 tis. Kč (ř. 130) z GŘ HZS ČR na nákup požárního auta pro hasiče – přesun příjmu z roku 

2016, vyúčtování bylo odesláno až v prosinci,  

ve výši 960 tis. Kč (ř. 129) z Ministerstva kultury na hrad Valdštejn – střecha kaple,  

ve výši 150 tis. Kč (ř. 128) z KÚLK doplatek z roku 2016 na hrad Valdštejn – kaple a  

ve výši 243 tis. Kč (ř. 119) navýšení souhrnného dotačního vztahu dle avíza s přiznanou částkou pro rok 

2017 ve výši 24.372.800 Kč.  

navýšení ve financování na příjmové straně o 25.918 tis. Kč – zapojení počátečního stavu na účtech k 

1.1.2017.  

 

Celkové výdaje se zvyšují o 33.096 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 3.696 tis. Kč a kapitálové 

výdaje se navyšují o 29.400 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především náklady na hrad Valdštejn – střecha 

kaple – akce z roku 2016 (ř. 354 a 355) a navýšení nespecifikované rezervy o částku 1.132 tis. Kč na 

částku 11.582 tis. Kč. V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru správy majetku 

Materiál bude projednáván ještě na finančním výboru a na zastupitelstvu města. 
 

 
 

usnesení RM č. 1/2017 

RM doporučuje  

schválit ZM rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 s úpravou návrhu dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/1/0] 
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2. Podmínky pro výběrové řízení na nový úvěr města 
 

Rozprava: 

      Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 24. 11. 2016 usnesením č. 389/2016 schválilo 

přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč, na základě toho Vám předkládáme ke schválení podmínky 

pro výzvu k podání nejvhodnější nabídky na poskytnutí dlouhodobého úvěru do výše 60 mil. Kč, 

stanovení základního hodnotícího kritéria pro zadání výzvy a návrh na jmenný seznam členů a náhradníků 

hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek na službu na akci „Dlouhodobý 

úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč“. Na poptávku se nevztahují pravidla zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek – účinnost zákona od 1. 10. 2016. Materiál bude projednáván ještě na 

finančním výboru a na zastupitelstvu města. 
 

 
 

usnesení RM č. 2/2017 

RM schvaluje  

oslovení 9 bankovních institucí a přes EZAK veřejně vyhlášení poptávky k podání nabídky na 

úvěr s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 3/2017 

RM jmenuje  

hodnotící komisi pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podání nabídek na 

dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč bankovními institucemi ve složení: 1) Ing. 

Tomáš Hocke, 2) RNDr. Josef Uchytil, DiS. 3) Ing. Jaroslav Knížek 4) Ing. Michal Kříž 5) Bc. 

Jana Chodaničová, náhradníci 1) Ing. Miroslav Šmiraus, 2) Mgr. Jana Svobodová 3) Ing. Jaromír 

Pekař 4) Karel Jiránek 5) pí. Jana Kopečná. 
 

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

 

3. Čerpání kapitol rozpočtu odboru správy majetku pro rok 2017 
 

Rozprava: 

      V příloze návrh čerpání rozpočtu kapitol odboru správy majetku pro rok 2017.  

Veřejné osvětlení Pelešany – křižovatka k Valdštejnu, nasvícení přechodů v Nádražní ulici (větší 

intenzita), Mašov-Nad Hájkem (stará svítidla, málo svítí). 
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usnesení RM č. 4/2017 

RM schvaluje  

čerpání rozpočtu kapitol odboru správy majetku dle předloženého návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 5/2017 

RM schvaluje  

dodatek č. 1/2017  k základní smlouvě a "Rozpis činností a prací pro rok 2017" smlouvy s 

Technickými službami Turnov s.r.o. 
 

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

usnesení RM č. 6/2017 

RM schvaluje  

čerpání fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova pro rok 2017 dle návrhu. 
 

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

 

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

právu provést stavbu "C-Fiber-TMCZ, optická trasa č.27, mezi Turnov, Granátová a 

Tu, 28.října" 
 

Rozprava: 

      Společnost  T-Mobile Czech Republic, a.s. předložila žádost ke stavbě na akci „C-Fiber-TMCZ, 

Optická trasa č.27 v ul. Granátová a 28.října“, jedná se o nadzemní i podzemní vedení komunikační sítě. 

Výstavba nové optotrasy bude provedena výkopem i protlakem a povede přes tyto parcely ve vlastnictví 

města Turnova: 1615/1, 3880/10, 3880/2, 1782/1, 3880/12, 3880/4, 3880/16, 1660/44, 1660/8, 1660/89, 

1660/86, 1660/85 a 1660/90 vše v katastrálním území Turnov. Celková výměra rozsahu věcného břemene 

bude cca 450 běžných metrů. Přesný rozsah a umístění stavby na dotčených pozemcích určí a 

geometrický plán. 
 

 
 

usnesení RM č. 7/2017 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo 

provést stavbu v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na 

pozemcích parcel.č. 1615/1, 3880/10, 3880/2, 1782/1, 3880/12,  3880/4, 3880/16, 1660/44, 

1660/8, 1660/89, 1660/86, 1660/85 a 1660/90 vše v katastrálním území Turnov ve vlastnictví 

Města Turnov v celkové délce 450 bm dotčených stavbou Optotrasa č.27 – Turnov, Granátová a 

28.října, ve prospěch fy T-Mobile Czech  Republic, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši v 

180.000,- Kč + DPH (1 bm 400,- Kč+DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

právu provést stavbu " SM, Turnov, K Vodárně -čp.2191, xxxxxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 

      Odložit, jednání s vlastníky o prodeji části pozemku na komunikaci. 
 

 

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

právu provést stavbu "Reko SM Turnov-Přemyslova, rekonstrukce plynovodu a 

přípojek" 
 

Rozprava: 

      GasNet, s.r.o. si objednal u firmy Inpos-projekt, s.r.o. zpracování projektové dokumentace na stavbu 

Reko MS Turnov – Přemyslova, č.st. 7700071282. Stavba se nachází kousek od centra města, vedle 

hřbitova. Jedná se o rekonstrukci stávající plynovodní sítě, nahrazením stávajících rozvodů novými. 

Rekonstrukce plynovodů a přípojek proběhne v odlišné trase, propoje budou v trase stávajícího 

plynovodu, nový plynovod bude napojen na již zrekonstruovaný v ul. 28. října a Havlíčkově náměstí. 

Rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu je navržena provést v délce cca 531 bm a týká se  pozemků 

parcel.č. 1331, 1340/2, 1349/4, 1362 a 3879/2 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova. 
 

 
 

usnesení RM č. 8/2017 

RM schvaluje  

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

stavbu 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 

pozemek parcel.č. 1331, 1340/2, 1349/4, 1362 a 3879/2 vše k.ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnova v celkové délce cca 531 bm dotčených stavbou „Reko MS Turnov – Přemyslova“ ve 

prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 400- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

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

právu provést stavbu "SM, Turnov, Pekařova, p.č.2554/3, xxxxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 

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

IP-12-4007081 VB 002 „SM, Turnov, Pekařova, p.č.2554/3, xxxxxxxx-kNN“. Místo stavby: Turnov, k.ú. 

Daliměřice. Stavba se nachází v okrajové části města, v zastavěném území, na stávajících pozemku města 

p. č. 2667/6, k.ú. Daliměřice v Pekařově ulici. Tato stavba řeší náhradu stávajícího venkovního vedení za 

nové kabelové vedení NN a je v souladu s územním plánem. Konkrétně se jedná o vybudování nové 

kabelové přípojky nízkého napětí, rozpojovací skříně a přípojkové skříně.  
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usnesení RM č. 9/2017 

RM schvaluje  

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

stavby 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 p. č. 

2667/6 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 9 bm dotčeného stavbou 

SM, Turnov, Pekařova, p.č.2554/3, xxxxxxxxx-kNN ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za 

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

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

 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě a právu provést stavbu "Turnov, ul.B.Smetany, vodovodní a kanalizační 

přípojka, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxxxxxx 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, který je ve 

vlastnictví města Turnov v délce cca 13 bm. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

vodovodního a kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství. Hrana nového RD bude umístěna 

rovnoběžně s uliční čarou a odstup domu od hranice pozemku bude min. 3 metry. Tímto se ruší původní 

usnesení č. 650/2016 ze dne 24.11.2014. 

 
 

usnesení RM č. 10/2017 

RM ruší  

usnesení č. 650/2016 ze dne 24. 11. 2016. 
 

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

usnesení RM č. 11/2017 

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 xxxxxxxxxxxxx, J. Patočky 

1656, 511 01 Turnov za jednorázovou úhradu 5.200,- Kč + DPH.  RM schvaluje za podmínky, že 

bude hrana nového RD umístěna rovnoběžně s uliční čarou a odstup domu od hranice pozemku 

(uliční strana) bude min. 3 metry. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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9. Smlouva o právu provést stavbu, Liberecký kraj, Silnice II/610 - hranice 

Libereckého kraje, křižovatka Nádražní x Přepeřská 
 

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, křižovatka silnic Přepeřská x Nádražní 

(viadukt). Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Turnov parc. č. 3882, 2013/2, 2013/3, 

3881/9, 2531/2, 2531/1, 3881/12, 3881/8, 3881/7, 3881/5, 2043, 2044, 2456, 3883/3, 3883/2 a 3881/6, vše 

k. ú. Turnov. Pro podání žádosti o stavební povolení je třeba mít mezi vlastníkem pozemků a investorem 

stavby uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu.  

 
 

usnesení RM č. 12/2017 

RM schvaluje  

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

Libereckého kraje  (křižovatka Nádražní x Přepeřská) s Libereckým krajem na pozemcích parc.č. 

3882, 2013/2, 2013/3, 3881/9, 2513/2, 2531/1, 3881/12, 3881/8, 3881/7, 3881/5, 2043, 2044, 

2456, 3883/3, 3883/2 a 3881/6, vše k.ú. Turnov. 
 

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

 

10. Dohoda o přístupu k budovám Muzea Českého ráje Turnov přes pozemky p.č. 

623/1, 662/1 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s poskytnutou dotací a přípravou na zahájení stavby "Expozice horolezectví v Českém 

ráji " jejímž předmětem jsou stavební úpravy budovy Muzea Českého ráje Turnov, nás požádal Liberecký 

kraj o spolupráci při realizaci této stavby.  Předmětem spolupráce je umožnění přístupu ke stavbě a 

umožnění dopravy stavebního materiálu a stavební techniky po pozemcích ve vlastnictví města Turnova 

p.p.č. 623/1 a 662/1 k.ú. Turnov, které jsou využívány jako městský park. Město Turnov uzavře s 

Libereckým krajem dohodu a s vybranému zhotoviteli určí podmínky, za jakých může cestu v parku 

používat. 

 
 

usnesení RM č. 13/2017 

RM schvaluje  

"Dohodu o umožnění přístupu pro stavební techniku a uhrazení způsobené škody" mezi městem 

Turnov a Libereckým krajem na pozemcích 623/1, 662/1 k.ú. Turnov pro stavbu "Expozice 

horolezectví v Českém ráji". 
 

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

 

11. Pronájem pozemků pod garáží - xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      xxxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemku p.č. 1311/18, k.ú. Turnov, na kterém má postavenou kolnu a 

garáž. Část této stavby o výměře 3 m2 zasahuje na pozemek p.č. 1311/40, k.ú. Turnov, který je ve 

vlastnictví města. xxxxxxxx požádala o odkoupení pozemku p.č. 1311/40, k.ú. Turnov. S tímto prodejem 

RM dne 8.6.2016, usnesení RM č. 337/2016 nesouhlasila. Následně jsme jednali s majitelkou garáže o 
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pronájmu pozemku a nyní žádáme o schválení pronájmu pozemku p.č. 1311/40, k.ú. Turnov o výměře 3 

m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok + DPH v platné výši. 
 

 
 

usnesení RM č. 14/2017 

RM schvaluje  

pronájem pozemku p.č. 1311/40, k.ú. Turnov o výměře 3 m2 pro xxxxxxxxxxxx, Turnov za cenu 

100,- Kč/m2/rok + DPH v platné výši. 
 

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

 

12. Pronájem pozemku pod garáží - xxxxxxx 
 

Rozprava: 

      Manželé xxxxxxxxx vlastní garáž umístěnou na části pozemku p.č. 1448/2, k.ú. Turnov, který je ve 

vlastnictví města. Žádost vlastníků garáže o odkoupení pozemku pod garáží byla předložena k projednání 

Radě města dne 30.6.2016 (usnesení RM č. 377/2016) a následně i Zastupitelstvu města dne 25.8.2016 

(usnesení ZM č. 315/2016). Prodej výše uvedeného pozemku však nebyl schválen. Následně jsme jednali 

s majiteli garáže o pronájmu pozemku pod garáží. Majitelé navrhují nájemné pouze ve výši 1.000,- 

Kč/rok, protože garáž nevyužívají. OSM doporučuje pronájem části pozemku p.č. 1448/2, k.ú. Turnov o 

výměře 18 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok + DPH v platné výši, tj. 2.178,- Kč/rok. Cena je shodná s 

ostatními pronájmy pozemků pod garážemi. 

 

 
 

usnesení RM č. 15/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 1448/2, k.ú. Turnov o výměře 18 m2  xxxxxxxxxxxxxxx, Turnov za 

cenu 100,- Kč/m2/rok + DPH v plné výši, tj. 2.178,- Kč/rok. 
 

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

 

13. Podnájem v místnosti č. 100 v čp. 466, Skálova ul., Turnov 
 

Rozprava: 

      Občanská poradna v Turnově - Déčko Liberec z.s. má ve výpůjčce místnost č.100 v I. nadzemním 

podlaží v čp. 466 ve Skálově ulici o výměře 13 m2  na dobu určitou do 13.5.2017. Jedná se o provozování 

občanské poradny pro občany v nouzi pro občany Turnova a okolních obcí. Protože poradna nevyužívá 

vypůjčené prostory denně, požádala v květnu r. 2016 o povolení podnájmu pro organizaci Advaita, z.ú. 

pro poskytování registrované sociální služby v oblasti prevence a léčby závislosti. Jedná se o užívání 

prostor v každé liché úterý v čase od 10.00 do 17.00 hodin od července 2016. Nyní žádá o povolení 

bezplatného podnájmu pro organizaci Jekhetani Luma - Společný Svět, o.s. od 1.1.2017 každou lichou 

středu od 10 do 14 hodin za účelem poskytování pomoci obětem trestné činnosti. 

 
 

usnesení RM č. 16/2017 

RM schvaluje  

podnájem místnosti č. 100 v objektu čp. 466, Skálova ulice pro organizaci Jekhetani Luma - 

Společný Svět, o.s. po dobu trvání výpůjčky pro organizaci Déčko Liberec z.s. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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14. Změna nájemce - Turnovské odpadové služby, s.r.o. 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku obdržel dopis o převodu části závodu z Technických služeb Turnov s.r.o. na 

společnost Turnovské odpadové služby, s.r.o. a to od 1.1.2017. V důsledku prodeje části závodu (veškeré 

nájemní smlouvy Sběrný dvůr Vesecko, kompostárna a plakátovací plochy) nově založené společnosti 

přechází na tuto společnost také veškerá práva a povinnosti s touto částí závodu spojené, tj. smluvní 

vztahy, pohledávky i závazky.  

 

Jedná se o tyto smluvní vztahy: 

- Smlouva o pronájmu pozemků - umístění plakátovacích tabulí za cenu 6.000,- Kč/rok 

- Smlouva o pronájmu nemovitých a movitých věcí - stavba kompostárny bioodpadu za cenu 300.000,- 

Kč/rok + DPH a pronájem pozemku za cenu 50.000,- Kč/rok 

- Dodatek č. 3/2012 ke smlouvě o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí ze dne 1.1.1997 - 

sběrný dvůr Vesecko za cenu 265.500,- Kč/rok + DPH. Ostatní nemovitosti (WC Skálova, WC 

autobusové nádraží, hlavní hřbitov - domeček + WC) uvedené v příloze dodatku č. 3/2012 zůstávají 

nadále v nájmu Technickým službám Turnov s.r.o. 

 
 

usnesení RM č. 17/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o pronájmu pozemků - umístění plakátovacích tabulí za cenu 6.000,- Kč/rok; 

smlouvy o pronájmu nemovitých a movitých věcí - stavba kompostárny bioodpadu za cenu 

300.000,- Kč/rok + DPH a pronájem pozemku za cenu 50.000,- Kč/rok; smlouvy o pronájmu 

souboru movitých a nemovitých věcí - sběrný dvůr Vesecko za cenu 331.895,- Kč/rok + DPH se 

společností Turnovské odpadové služby, s.r.o. 
 

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

usnesení RM č. 18/2017 

RM schvaluje  

dodatek ke smlouvě o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí uzavřené dne 1.1.1997 se 

společností Technické služby Turnov s.r.o. na nemovitosti WC Skálova, WC autobusové nádraží, 

hlavní hřbitov - domeček + WC  za cenu 81.505,- Kč/rok + DPH. 
 

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

 

15. Ukončení pronájmu místnosti 201 v čp. 466, Skálova ul. 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá xxxxxxxxxxxx nebytové prostory - místnost č. 201 v II. nadzemním podlaží 

o podlahové ploše 14 m2 v čp. 466, Skálova ul. xxxxxxxxxx využívá prostor pro poradnu zdravého 

životního stylu, stávající služby z toho vyplývající a masáže. Jelikož se xxxxxxxxx dozvěděla o plánované 

přestavbě a naskytla se jí možnost jiného pronájmu, žádá o ukončení nájmu dohodou k 31.1.2017. 
 

usnesení RM č. 19/2017 

RM schvaluje  

ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 466 - místnost č. 201 dohodou s xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ke dne 31.1.2017 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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16. Prodloužení smluv o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v 

Turnově 
 

Rozprava: 

      Projekt s názvem „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – 1. etapa“ byl podpořen dotací z 

Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP NUTS II SV) v roce 2008 a 

v listopadu 2011 otevřen. S poskytovatelem dotace byl v minulosti konzultován budoucí provoz 

terminálu, který nesmí zakládat veřejnou podporu (byť samotný provoz z dotace placen není). Rada města 

na svém jednání dne 15.8.2011 schválila smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém 

terminálu v Turnově a to na dobu určitou do 1.3.2017. Na jednání RM dne 11.3.2013 bylo schváleno 

navýšení poplatku za vjezd na autobusový terminál na 6,- Kč + DPH. Kvůli dotaci být v zisku nesmíme, v 

současné době jsme v mírné ztrátě. Udržitelnost projektu končí 14.5.2017, proto je nutné prodloužit 

smlouvy s jednotlivými dopravci za stejných podmínek, jaké jsou doposud, a to do 31.5.2017. 

 

 
 

usnesení RM č. 20/2017 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 na prodloužení trvání smlouvy o užívání autobusových stání na 

autobusovém terminálu v Turnově do 31.5.2017 s těmito dopravci: ARRIVA VÝCHODNÍ 

ČECHY a.s., Chrudim; BusLine a.s., Semily; František Pytlík, Trhová Kamenice; ČASD 

Liberec, a.s., Liberec; ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýs nad Labem; ČSAD Ústí nad Orlicí, 

a.s., Ústí nad Orlicí; FTL – First Transport Lines, a.s., Prostějov; KAD, spol. s r.o., Krkonošská 

automobilová doprava, Vrchlabí; REGA & R“ spol. s r.o., Praha. 
 

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

 

17. Nákup čekáren - zastávkových přístřešků hromadné dopravy 
 

Rozprava: 

      V roce 2001 uzavřelo město s firmou BARTH-media, a.s. Pardubice smlouvu o obchodní spolupráci 

na výstavbu zastávkových přístřešků hromadné dopravy - čekáren, které jsou vybudovány v Přepeřské 

ulici, Na Výšince a v Žižkově ulici a 2 ks světelných panelů na Nádražní ulici. Součástí čekáren jsou 

osvětlené reklamní panely na bokách čekáren, které firma nainstalovala, uklízela a udržovala na vlastní 

náklady. Veškeré škody vzniklé na přístřešcích likvidovala firma. Elektrickou energii za účelem osvětlení 

panelů čerpala ze sloupů VO a energii platilo město. V r. 2004 firma BARTH-media, a.s. uzavřela 

smlouvu s firmou euroAWK spol. s r.o. o postoupení práv a převzetí povinností. Smlouva byla uzavřena 

na dobu určitou a to do 31.12.2016, poté nám má firma do jednoho měsíce převést přístřešky za cenu 

100,- Kč/ks + DPH, světelné panely 50Kč/ks + DPH do vlastnictví. Firma euroAWK spol. s r.o. nás 

kontaktovala s tím, že by měla zájem i nadále osvětlené panely v čekárnách využívat a uzavřít s městem 

pronájem. Předkládáme návrh kupní smlouvy na čekárny, abychom mohli vyhlásit a následně schválit 

pronájem osvětlených reklamních panelů. 

 
 

usnesení RM č. 21/2017 

RM schvaluje  

kupní smlouvu s firmou euroAWK s r.o., Praha na nákup 3 ks čekáren a 2ks osvětlených 

reklamních panelů za celkovou cenu 400,- Kč + DPH, tj. 484,- Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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18. ZŠ Skálova - výměna oken 
 

Rozprava: 

      V letošním roce je naplánovaná rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ ve Skálově ulici. Při této 

rekonstrukci se dostáváme do kolize s uvažovanou výměnou oken. Tato výměna se připravuje již asi pět 

let, ale z důvodu velké finanční náročnosti je stále odkládaná. Je na ni zpracovaná dokumentace, která je 

rozdělená na pět etap, celkové náklady jsou 8,3 mil. Kč vč. DPH. Při rekonstrukci sociálního zařízení 

v letošním roce bude však nutné k výměně oken přikročit, aby při budoucí výměně oken nedošlo 

k poškození opravených toalet. 

Varianta č.1 - vyhlásit výběrové řízení na výměnu všech oken. Výměnu rozdělit na cca pět až deset etap s 

tím, že v letošním roce by se provedla výměna oken na rekonstruovaných WC (minimální výše finančního 

plnění ze strany města 750tis.Kč/ročně). Výhodou této varianty je, že se vybere dodavatel na celou 

výměnu oken a tím bude zaručena stejná kvalita a vzhledu všech oken. Nevýhodou je finanční zatížení 

rozpočtu města na několik let (každý rok cca 2mil.Kč). 
 

 
 

usnesení RM č. 22/2017 

RM schvaluje  

variantu č. 1 výměny oken v ZŠ Skálova a pověřuje odbor správy majetku připravit výběrové 

řízení a předložit ho RM ke schválení. 
 

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

 

19. Komise na otevírání obálek a hodnocení - "Projektová dokumentace - stavební 

úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov" 
 

Rozprava: 

      Dne 5.1.2016 bylo vypsáno výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace – stavební úpravy 

a přístavba základní školy Mašov, Turnov“. Termín podání nabídek je do 23.1.2017.  
 

 
 

usnesení RM č. 23/2017 

RM schvaluje  

komisi na otevírání a hodnocení nabídek na vyhotovení projektové dokumentace – stavební 

úpravy a přístavba základní škola Mašov, Turnov ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 

Houšková, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Ing. Ladislav Osička, Mgr. Renáta Šulcová. 
 

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

 

20. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „Úprava předhradí 

hradu Valdštejn“ 
 

Rozprava: 

      Záměrem této akce je upravit plochu před hradem Valdštejn. Stávající plocha je neupravená, auta 

návštěvníků parkují na okraji lesa nebo najíždějí na zelené plochy. V rámci této akce se zde vybuduje 

nová zpevněná plocha s mlatovým povrchem. Po obvodu zeleného ostrůvku uprostřed se osadí dřevěné 

zábrany zamezující vjezdu aut na ostrůvek. Na kraji lesa budou osazeny pískovcové kameny. Na 

prostranství se umístí sezení a stojan pro kola. Projektovou dokumentaci zpracoval Profes projekt Turnov, 

rozpočtové náklady jsou 835 tis. Kč vč. DPH. Plánovaný termín realizace je březen – duben 2017. 
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usnesení RM č. 24/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci:  Úprava předhradí hradu Valdštejn a 

schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Ladislav 

Osička, ing. Eliška Gruberová, Jiří Vele. 
 

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

 

21. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „ZŠ Skálova – 

rekonstrukce sociálního zařízení“ 
 

Rozprava: 

      Základní škola ve Skálově ulici má nejhorší hygienické zařízení pro děti ze všech škol v Turnově. 

Hygienické zařízení je značně zastaralé a neodpovídá současným hygienickým požadavkům. Velkým 

problémem je také absence chlapeckých záchodů v přízemí pro žáky 1. stupně, kteří tak musí chodit na 

WC do vyšších pater. Proto odbor správy majetku nechal zpracovat projektovou dokumentaci na 

rekonstrukci sociálního zařízení v této škole. Původně se uvažovalo provést rekonstrukci ve dvou etapách, 

každý rok jednu etapu. Vedení se rozhodlo po dohodě se školou provést rekonstrukci obou etap najednou 

v letošním roce. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Pavel Marek, celkové náklady jsou 6 423 tis. Kč 

vč. DPH. V rámci rekonstrukce budou vybudované i dvě WC pro imobilní v celkové částce 373 tis. Kč a 

na jejich rekonstrukci se připravuje žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Infrastruktura 

základních škol. 

 
 

usnesení RM č. 25/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci:  ZŠ Skálova – rekonstrukce sociálního 

zařízení a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. 

Ladislav Osička, Mgr. Michal Loukota, Jiří Vele. 
 

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

 

22. Zadání projektu na Obnovu pasáže u radnice 
 

Rozprava: 

      Bod byl přesunut na další jednání rady města. 

 

23. Zpoplatněné parkování v Turnově 
 

Rozprava: 

      Na základě podnětu z listopadové rady města předkládáme materiál týkající se systému 

zpoplatněného parkování v Turnově a jeho možných změn. V úvodu bychom rádi zdůraznili, že samotný 

poplatek za parkování má především regulační charakter. Má zabránit dlouhodobému stání osobních 

vozidel na místech, kde je žádoucí výměna – koloběh automobilů. Do městského rozpočtu přijde 

z poplatků za parkování částka cca 2,5 mil. Kč. Náklady na repasovaný parkovací automat jsou cca 75 tis. 

Kč.  Provoz parkovacího automatu stojí 5000,- za lístky, 2400,- za servisní služby, 2600,- za službu DPD 

(částky jsou zprůměrované za loňský rok). Dále je nutno připomenout, že strážníci provádějí běžné 

servisní úkony během roku. Za loňský rok to bylo 185 úkonů, což odpovídá zhruba částce 440 000,-, které 

město ušetřilo. Za posledních cca 5 let postupně přecházíme na repasované parkovací automaty, které 

dokáží na Městkou policii (dále MP) hlásit závady nebo došlé parkovací lístky. V této chvíli MP 
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obhospodařuje 14 ks parkovacích automatů. Celkově jsou tedy náklady za parkovací automaty cca 

580tis.Kč/rok bez pořizovacích nákladů. 

Materiál bude projednáván na komisi dopravy a dále v zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 26/2017 

RM projednala  

materiál Zpoplatněné parkování v Turnově. Pověřuje starostu zpracovat návrhy, které vzešly z 

diskuze a výsledný materiál předložit na ZM. 
 

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

24. Občanská vybavenost na Turnově 2 
 

Rozprava: 

      Na základě podnětu z prosincové rady města, dlouhodobých diskuzí nad touto problematikou i faktu, 

že téma občanské vybavenosti Turnova 2 se v anketě zastupitelů o prioritách města v letech 2015-2019 

umístilo na 5. místě, předkládám koncepční materiál mapující tuto problematiku.  

 

Konkrétní kroky k naplnění, prověření? 

- 02/2017 - vyhodnocení ankety a následně další projednávání v RM 

- 2017 - Možnost rozšíření haly TSC (jde především o herní plochu – florbal, házená, jako alternativu 

k navrhované stavbě nafukovací haly na Daliměřicích, zřejmá výhoda stávajícího zázemí a možnosti 

parkování 

- 2017 – realizace nového dětského hřiště jako náhrada za Hrad 

- 2017 – úprava atletického oválu 

- 2018 – dočasné umístění pobočky knihovny do objektu nádraží ČD 

- 2017 – studie a projekt na revitalizaci prostoru betonového bazénku včetně projednání s veřejností 

- 2017 – projekční příprava na obnovu Hřiště Duhové energie 

- 2017 – studie na kultivaci parkování a veřejného prostoru u TSC 

- 2017 – studie na přístavbu Denního stacionáře a objektu občanské vybavenosti 

- 2017 – projekt, případně realizace chodníku spojující ul. Alešovu a ul. Šlikovu 

- 2018 – realizace veřejného prostoru v místě betonového bazénku 

- 2018 – projekty na kultivaci parkování a veřejného prostoru u TSC, na přístavbu Denního stacionáře a 

objektu občanské vybavenosti 

- 2019 – realizace vybraných projektů na základě rozhodnutí nového ZM 

 

Materiál bude projednáván na komisi rozvoje města a dále v zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 27/2017 

RM projednala  

materiál Občanská vybavenost na Turnově 2. 
 

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

usnesení RM č. 28/2017 

RM souhlasí  

s postupnými kroky a harmonogramem naplňování záměru dle předloženého materiálu a 

pověřuje starostu realizací postupných kroků a podáním průběžné zprávy o naplňování v prvním 

čtvrtletí roku 2017 a ukládá předložit materiál zastupitelstvu města. 
 

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



14  Zápis Rady Města Turnov 11. 1. 2017 

25. Partnerství v projektu FOKUSU Turnov 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám návrh na zapojení města Turnova do plánování sociálních služeb v rámci projektu 

FOKUSU Turnov, z.s. Město Turnov již od roku 2003 plánuje společně s touto organizací sociální služby 

pro celý region Turnovska. V rámci několika projektů byly zpracovány komunitní plány sociálních služeb 

i pro oblasti Semilska a Jilemnicka, opakovaně vydávány informační katalogy poskytovatelů sociálních 

služeb celého regionu okresu Semily, byl proveden průzkum potřeb. Město Turnov má na rok 2017 

odborem sociálních věcí zpracovaný a zastupitelstvem města schválený komunitní plán a je třeba, aby se 

pokračovalo v plánování na další období v souladu se zákonem o sociálních službách a potřebami 

Libereckého kraje. Komunitní plány jednotlivých regionů slouží jako podklad pro plánování sociálních 

služeb celého kraje a zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb Libereckého kraje. 
 

usnesení RM č. 29/2017 

RM schvaluje  

partnerství bez finančního příspěvku v projektu FOKUSU Turnov "Střednědobé plánování 

sociálních služeb na Turnovsku, Železnobrodsku a Rokytnicku“. 
 

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

 

26. Žádost o povolení užití městského znaku 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z programu jednání. Příspěvková organizace zřízená Městem Turnov nemusí podávat 

písemnou žádost o užití městského znaku pro své potřeby. 

 

27. Organizační záležitosti na Městském úřadu 
 

Rozprava: 

      Město Turnov přepravuje pro následující období několik velkých investičních akcí. Jedná se 

především o rekonstrukci Nádražní ulice (135 mil.Kč), rekonstrukci čp. 466 Skálova (50mil.Kč), ale i 

školu v Mašově (20 mil.Kč), táborovou základu v Krčkovicích (10 mil. Kč), opravy a údržbu na 

Valdštejně, rekonstrukci bytového domu čp. 1001-1002 (10 mil. Kč), chodníky v Mašově, bezbariérovost 

a výtahy ve školách a další investice. Pro zajištění těchto a dalších investičních akcí včetně běžných oprav 

a údržby je nezbytné personální zajištění. Odbor správy majetku navrhuje přijetí dalšího zaměstnance, 

který by převzal agendu „revizí“ tím bude uvolněn prostor pro stávající techniky, kteří budou moci zajistit 

ve větším rozsahu plánované akce města. Zároveň by nový zaměstnanec zajišťoval i přípravu a realizaci 

drobnějších investic. 

 
 

usnesení RM č. 30/2017 

RM zřízuje  

1 pracovní místo na odboru správy majetku k 1.2.2017 

stanovuje na základě výše uvedeného usnesení RM celkový počet zaměstnanců zařazených do 

MěÚ na 113 od 1. 2. 2017. Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření 

zařazených v městském úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, 

OSM 11, FO 10, ORM 8, OŽP 8, OPŘ 3, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 6, ŽÚ 5. 
 

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

Rozprava: 

      Místostarostka Mgr. Jana Svobodová obdržela ze Střední zdravotnické školy Turnov protokol Krajské 

hygienické stanice Libereckého kraje, č. j. KHSLB 22617/2016, o měření denního osvětlení v budově 

Domova mládeže Střední zdravotnické školy Turnov. Měření bylo provedeno z důvodu, že v blízkosti 

domova mládeže roste řada thují, které dle názoru ředitelky Střední zdravotnické školy Turnov a dle 

protokolu Krajské hygienické stanice Libereckého kraje zhoršují denní osvětlení v domově mládeže. Řada 

thují roste na pozemku p. č. 1336/36 v k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 31/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení zapojeného porostu dřevin (řady thují) rostoucího na pozemku 

p. č. 1336/36 v k. ú. Turnov. 
 

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

29. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

      1.  Žádost Města Turnov 

o pokácení dřevin v rámci projektu  „Regenerace panelového sídliště u nádraží, V. etapa“, pozemek p. č. 

2600/1 v k. ú. Turnov. Jedná se o následující dřeviny: 

- javor klen (Acer pseudoplatanus) o obvodu kmene 114 cm ve výšce 130 cm nad zemí – rozsáhle 

poškozený , na konci životnosti, ozn. č. 2, 

- javor klen (Acer pseudoplatanus) o obvodu kmene 94 cm ve výšce 130 cm nad zemí – rozsáhle 

poškozený, narušena stabilita, ozn. č. 4, 

- lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) o obvodu kmene 103 cm ve výšce 130 cm nad zemí – silně 

poškozený kmen, ozn. č. 30, 

- topol osika (Populus tremula) o obvodu kmene 92 cm ve výšce 130 cm nad zemí – narušena 

stabilita, ozn. č. 37, 

- lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene 103 cm ve výšce 130 cm nad zemí – silně poškozený 

kmen, ozn. č. 40.   Příloha č. 2 a) a 2 b). 

Odbor životního prostředí: 

Navržené kácení dřevin je v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou ing. Josefem Součkem.  

 

2.  Žádost Města Turnov 

o pokácení dřevin rostoucích na pozemku p. č. 1939/2 v k. ú. Turnov. V rámci projektu venkovních úprav 

a zpevněných ploch před objektem Poliklinika Nádražní – Turnov, U Nádraží č. p. 1295 ( poz. p. č. 

1939/1, 1939/2 v k. ú. Turnov), který je zpracováván ve spolupráci s vlastníkem pozemků Městem Turnov 

a vlastníkem přiléhajícího objektu č. p. 1295, spol. „Lékárna pod radnicí“, s.r.o., IČO 64254305. Jedná 

se o pokácení 2 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmene 145 cm a 100 cm ve výšce 130 cm nad 

zemí, které jsou dle předběžného vyjádření OŽP na hranici životnosti. V rámci venkovních úprav dojde po 

dohodě s OŽP na uvedeném pozemku k náhradní výsadbě.  

Odbor životního prostředí: 

Jedná se o dospělé jedince, u nichž dochází s postupnému odumírání  koruny.   

 

3.  Žádost Města Turnov 

o pokácení jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) rostoucího na pozemku p. č. 1497 v k. ú. Turnov 

(Mariánský hřbitov) z důvodu narušování hřbitovní zdi, která byla v roce 2016 rekonstruována.  

 

Odbor životního prostředí: 
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Jedná se o původně převislou formu, kde došlo k prorašení výhonu z podnože. Odstraněním celého 

výhonu u kmene by došlo ke vzniku rozsáhlé rány. Částečná redukce podnože možná je, ale otázkou je 

perspektiva stromu, příp. estetické funkce dřeviny. 

 

4. Žádost Města Turnov 

o pokácení javoru klenu (Acer pseudoplatanus) rostoucího na pozemku p. č. 662/1 v k. ú. Turnov (park u 

letního kina) o obvodu kmene 307 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Důvody: infekce báze kmene, kosterních 

větví, přítomnost plodnic dřevokazných hub. I přes opakované redukce (naposled v roce 2016), strom 

usychá.   

 

5. Žádost SFS Intec s. r. o., Vesecko 500  

o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č.  695/123 v k. ú. Daliměřice. Jedná se o 

pokácení 30 ks smrku ztepilého, 3 ks břízy bělokoré, 1 ks vrby jívy a 600 m2 keřových porostů, a to 

v souvislosti s plánovanou výstavbou obslužné komunikace na pozemku města. Kácení stromů bude 

nahrazeno novou výsadbou.   

Odbor životního prostředí: 

V případě povolení kácení odbor životního prostředí ve spolupráci s investorem určí plochu pro provedení 

náhradní výsadby, kterou provede investor na své náklady na pozemcích města.  

 
 

usnesení RM č. 32/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2600/1 v k. ú. 

Turnov, a to 2 ks  javor klen (Acer pseudoplatanus), 1 ks lípa velkolistá (Tilia platyphylos), 1 ks 

lípa srdčitá (Tilia cordata) a 1 ks topol osika (Populus tremula). 
 

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

usnesení RM č. 33/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 ks břízy bělokoré (Betula pendula) rostoucích na pozemku p. 

č.  1939/2 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 34/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), který roste na 

pozemku p. č. 1497 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 35/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 javoru klenu (Acer pseudoplatanus), který roste na pozemku 

p. č.  662/1  v  k. ú.  Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 36/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 30 ks smrku ztepilého (Picea abies), 3 ks břízy bělokoré (Betula 

pendula), 1 ks vrby jívy (Salix caprea) a 600 m2 zapojeného keřového porostu dřevin rostoucích 

na pozemku p. č. 695/123 v k. ú. Daliměřice. 
 

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

 

30. Individuální žádost o dotaci - Geopark Český ráj, o. p. s. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost společnosti Geopark Český ráj o. p. s. o individuální dotaci ve výši 50.000,- 

Kč. Tato společnost obdržela dotaci z rozpočtu města již v roce 2016, a to vy výši 50.000,- Kč, která byla 

schválena na zasedání Zastupitelstva města Turnov v dubnu 2016. K podpoře Geoparku Český ráj se v 

roce 2016 připojil Liberecký kraj 250.000,- Kč a dále města Jičín a Nová Paka, obě s dotací ve výši 

50.000,- Kč. Rozhodnutí vzešlo v roce 2016 díky snaze podpořit potenciál geoparku a snaze pomoci 

stabilizaci společnosti po úmrtí ředitele a významného geologa Dr. Tomáše Řídkošila a díky revalidaci 

geoparku v loňském roce, kdy geopark obhajoval značku UNESCO.  
 

 
 

usnesení RM č. 37/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit individuální dotaci z rozpočtu města pro rok 2017 pro 

společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 ve výši 50.000,- Kč a zároveň schválit znění 

smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

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

V Turnově dne 16. ledna 2017 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta              místostarostka 


