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Zápis z 2. jednání rady města Turnov 

ze dne 26. 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, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 

František Zikuda 

Nepřítomni: Karel Jiránek       

Omluveni: Karel Jiránek 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti v 

rámci projektu "Obnova parku Metelkovy sady, legalizace sjezdu" 
 

Rozprava: 

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

pozemkové služebnosti, která by měla být uzavřena s Libereckým krajem v rámci stavby "Obnova parku 

Metelkovy sady Turnov, etapa 2, vstupní část". V rámci této stavby Liberecký kraj požaduje zlegalizovat 

stávající sjezd na pozemcích parc.č. 2805 a 2807, oba k.ú. Turnov ze silnice III/2831 na účelovou 

komunikaci v majetku města na pozemku parc.č. 2805, k.ú. Turnov, která vede z ulice Alej legií do 

Dolánek. Výše úplaty za uzavření této smlouvy je 1.000,-Kč bez DPH, 1.210,-Kč vč. DPH. 

 
 

usnesení RM č. 38/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti s Libereckým krajem v 

rámci stavby "Obnova parku Metelkovy sady Turnov, etapa 2., vstupní část". Smlouva bude 

uzavřena pro legalizaci sjezdu na pozemcích parc.č. 2805, a 2807, oba k.ú. Turnov. 
 

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

 

2. Kamax Turnov, smlouva o právu provést stavbu, dešťová kanalizace 
 

Rozprava: 

      Společnost Valbek, s.r.o., která zastupuje firmu Kamax, s.r.o., Turnov požádala odbor správy majetku 

o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pokládku dešťové kanalizace v rámci přístavby nové 

lisovny ke stávající hale. Převážně se jedná o areálovou dešťovou kanalizaci, včetně retenční nádrže, která 
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bude vyústěna do Odolenovického potoka. Pokládkou nové trasy dešťové kanalizace budou dotčeny 

pozemky ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 691/1, 691/2 a 991/2, vše k.ú. Daliměřice. Vzhledem k 

tomu, že na všech městských pozemcích je podána žaloba na určení vlastnického práva, byl požádán 

JUDr. Heyduk, jako právní zástupce xxxxxxxxxxxxx, o souhlas s uzavřením smluvních vztahů ve 

prospěch společnosti Kamax, s.r.o., Turnov.  Tento souhlas byl JUDr. Heydukem vydán. 

 
 

usnesení RM č. 39/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s firmou Kamax, s.r.o., Turnov na vybudování nové 

dešťové kanalizace na pozemcích parc.č. 691/1, 691/2 a 991/2, vše k.ú. Daliměřice. 
 

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

 

3. Oplocení hřbitova Pelešany - schválení vypsání výběrového řízení 
 

Rozprava: 

      V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na oplocení hřbitova v Pelešanech.  

Předmětem veřejné zakázky je realizace 1. etapy stavebních prací na opravě stávajícího oplocení hřbitova. 

Tato etapa se týká přední částí od místní komunikace a dvou polí z východní strany. Výběrové řízení bude 

vypsáno po schválení rady města a plánované odevzdání nabídek se předpokládá v únoru 2017. 

 
 

usnesení RM č. 40/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na opravu oplocení hřbitova Pelešany, Turnov a schvaluje komisi na 

otevírání a hodnocení nabídek „Oplocení hřbitova Pelešany, Turnov“ ve složení: Ing. Tomáš 

Hocke, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Ing. Ladislav Osička, Jiří Vocásek. 
 

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

 

4. Oprava střech penzionů - Žižkova č.p.2030, č.p.2031, Turnov - schválení vypsání 

výběrového řízení 
 

Rozprava: 

      V průběhu pravidelných kontrol půdních prostor objektů bylo zjištěno, že v těchto objektech začalo 

docházet k zatékání do půdních prostor. Proto byla zpracována projektová dokumentace i na zbylé dva 

objekty ( č.p.2030 a č.p.2031 – spodní penziony). Výběrové řízení bude vypsáno po schválení rady města 

a plánované odevzdání nabídek se předpokládá v únoru 2017. 

 
 

usnesení RM č. 41/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na opravu střech Penzionů v Žižkově ulici č.p.2030 a č.p.2031, 

Turnov a schvaluje komisi na otevírání a hodnocení nabídek „Oprava střech penzionů v Žižkově 

ulici č.p.2030 a č.p.2031, Turnov“ ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, 

Jiří Vocásek, Bc. Jaroslav Cimbál. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Projektová dokumentace - stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, 

Turnov - schválení výběrového řízení 
 

Rozprava: 

      Dne 5.1.2017 bylo vypsáno výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace – stavební úpravy 

a přístavba základní školy v Mašově, Turnov.  Komise otevřela došlé nabídky od 5 uchazečů a dle 

jediného hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena) byla komisí vybrána pro realizaci – „Projektová 

dokumentace – stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov “ firma BKN spol. s r.o., 

z Vysokého Mýta  za nabídkovou cenu 834.900,- Kč s DPH. 
 

 

 
 

usnesení RM č. 42/2017 

RM schvaluje  

výsledek výběrového řízení na vyhotovení „projektové dokumentace – stavební úpravy a 

přístavba základní školy v Mašově, Turnov“ od firmy BKN spol.sr.o., Vladislavova 29/I, 566 01 

Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 834.900,- Kč s DPH. 
 

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

 

6. Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova, čp. 600 - schválení vypsání 

výběrového řízení a hodnotící komise 
 

Rozprava: 

      Na základě schválení vypsání výběrového řízené na výměnu oken v Základní škole Skálova 600, 

Turnov radou města dne 11. 1. 2017 předkládáme ke schválení výzvu k podání nabídky na tuto stavbu. 

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. Výběrové řízení bude vypsáno na 

výměnu všech oken. Výměna bude rozdělena 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). 

 
 

usnesení RM č. 43/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci " Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, 

Skálova, čp. 600" a schvaluje hodnotící komisi ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Marcela Pilská, 

Ing. Ladislav Osička, Mgr. Michal Loukota, Jiří Vele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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7. Městský park Turnov – etapa 1. – sportovní část 
 

Rozprava: 

      V rozpočtu města pro rok 2017 jsou vyčleněny finanční prostředky na realizaci dětského hřiště v 

parku u letního kina ve výši 8 mil. Kč. Realizace hřiště proběhne dle projektové dokumentace zpracované 

společností AND s.r.o. architektonický atelier Praha. Veřejná zakázka na realizaci této stavby bude 

vyhlášena podle výzvy, kterou předkládáme radě města ke schválení. Na základě diskuze RM byla 

realizace posunuta od poloviny června 2016 do poloviny srpna 2016. Důvodem jsou Staročeské trhy, 

dětský den. Otevření hřiště směřujeme k začátku školního roku. 

 
 

usnesení RM č. 44/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci " Městský park Turnov - I.etapa - 

sportovní část" a schvaluje hodnotící komisi ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, 

Mgr. Petra Houšková, Marcela Pilská, Jiří Vele, Ing. Michal Kříž. 
 

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

 

8. Ukončení pronájmu č.p. 2047 Žižkova ulice 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá v objektu čp.2047 v Žižkově ulici v Turnově nebytové prostory. Jedná se o 

pronájem v přízemí objektu pro ordinaci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxx užívá prostory o 

výměře 34,71 m2, které se skládají ze dvou rehabilitačních místností a WC pro pacienty. Od května 2016 

řešíme v sociální komisi opakovaně problematiku zajištění zdravotní péče v Pensionu pro seniory 

v Žižkově ulici, důvodem jsou stížnosti obyvatel – seniorů, pro které je zajištění dostupné zdravotní péče 

nezbytné a kterou jsme jim garantovali při přijetí do DPS. Opakované jsou i negativní připomínky 

personálu DPS. Od této doby k dílčímu zlepšení došlo, bohužel se zajištěním péče nejsme spokojeni. 

Lékařská péče není zajištěna bezproblémově ( chybné nachystání léků, není zaměstnána zdr. sestra, ale 

asistentka, která nemůže provádět některé úkony, problematická komunikace – váznoucí návštěvy seniorů 

atd.). 

 
 

usnesení RM č. 45/2017 

RM schvaluje  

podání výpovědi z nájmu nebytových prostor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v domě čp. 2047 

Žižkova Turnov, které jsou pronajaty dle Smlouvy o nájmu čj. OSM/16/1187/VAV. 
 

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

usnesení RM č. 46/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v č.p. 2047 v Žižkově ulici Turnov 

za účelem provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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9. Územní studie krajiny ORP Turnov - zadávací podmínky, jmenování komise 
 

Rozprava: 

      Zadání Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov (dále jen ÚSK) 

bylo projednáno na RM 10.08.2016. Dne 10.10.2016 bylo všem obcím ORP Turnov zasláno „Oznámení o 

možnosti zpracování Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov“ 

s podrobnou informací o možnosti pořízení ÚSK. Problematika pořízení ÚSK byla projednána na poradě 

starostů  dne 23.11.2016. Přítomní starostové s návrhem zpracování ÚSK z dotace MMR a MŽP 

souhlasili. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 9. výzvu v Integrovaném regionálním operačním 

programu (IROP) s názvem „Územní studie“. Výzva se týká zpracování územních studií pořizovaných 

podle stavebního zákona. Maximální možná a zároveň reálná dotace z IROP je 100 % (EU 85%, Státní 

rozpočet 5% a Státní fond životního prostředí 10%).  Maximální výše dotace není stanovena, ale celkové 

náklady se předpokládají max. do 2 mil. Kč. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je schválené Zadání 

ÚSK a ukončené výběrové řízení na zpracovatele územní studie krajiny.  Poskytovatel dotace (MMR) má 

alokované finanční prostředky pro všechny ORP v republice (cca 450 mil. Kč). Cílem ÚSK je vytvořit 

odborný dokument řešící krajinu v nezastavěném území, koordinaci územních plánů měst a obcí, 

vymezení cílové vize krajiny, ochrana a rozvoj hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů, řešení 

požadavků a potřeb člověka v krajině, Řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům 

v krajině. 

 

Harmonogram akce: 

08/2016 – projednání Zadání studie v radě města  

10 -11/2016 – projednání pořízení ÚSK se starosty ORP Turnov 

01/2017 – schválení Zadání a zadávacích podmínek na zpracování ÚSK v RM 

02/2016 – výběr zhotovitele studie a uzavření smlouvy 

03/2017 – podání žádosti o dotaci do IROP 

05/2017 – hodnocení žádosti na MMR 

05/2017 – vydání Rozhodnutí o dotaci 

06/2017 - 10/2019 – realizace projektu 

11/2019 – vyúčtování projektu 

 
 

usnesení RM č. 47/2017 

RM schvaluje  

Zadání Územní studie krajiny správního obvodu ORP Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 48/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na zhotovitele Územní studie krajiny správního obvodu obce s 

rozšířenou působností Turnov a schvaluje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hocke Tomáš, 

RNDr. Varga Miroslav, Ing. Lánská Radka, Ing. Krsková Eva. Náhradníci: Ing. Kavanová Lucie, 

Ing. Sandleiterová Lucie, Ing. Mühldorfová Věra, Ládová Jana. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. OŠKS navýšení úvazků Městská knihovna Antonína Marka 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele Městské knihovny Antonína Marka Turnov o schválení navýšení 

pracovních úvazků – ukazatele provozního rozpočtu. Důvodem je využívání dotací na veřejně prospěšné 

práce z Úřadu práce na pracovníky dlouho nezaměstnané nebo obtížně zaměstnatelné, s nimiž má Městská 

knihovna však pracovně pozitivní zkušenosti a jimž chce touto cestou pomoci alespoň k nějakému 

pracovnímu uplatnění (jedná se především o úklidové, pomocné a balicí práce). Jedná se o navýšeni z 1,5 

na 2,5 úvazku financovaných z prostředků Úřadu práce. 

 
 

usnesení RM č. 49/2017 

RM schvaluje  

navýšení limitu pracovních úvazků financovaných z Úřadu práce o 1 celý úvazek. Celkový limit 

pracovních úvazků je po této změně 10,5 úvazku, z toho 8 financovaných z provozních 

prostředků města a 2,5 úvazku financovaných z prostředků Úřadu práce. 
 

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

 

11. Odvolání člena komise pro životní prostředí 
 

Rozprava: 
 

usnesení RM č. 50/2017 

RM odvolává  

pana Mgr. Otakara Špetlíka jako člena komise pro životní prostředí na základě jeho vlastní 

žádosti k 26. 1. 2017. 
 

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

V Turnově dne 1. února 2017 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta               místostarostka 


