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Zápis z 3. jednání rady města Turnov 

ze dne 1. 2. 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, František Zikuda 

Nepřítomni: --- 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Odkup pozemků od soukromých vlastníků do vlastnictví Města ul. Nádražní, 

Turnov 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s přípravami projektu rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově předkládáme ke schválení 

odkup pozemků od soukromých vlastníků, na kterých jsou ve většině případů vybudovány chodníky, které 

jsou ve vlastnictví Města Turnov. Vlastníci nemovitostí, kterých se rekonstrukce Nádražní ulice týká, již v 

rámci jednání k územnímu řízení vyjádřili svůj souhlas s možným prodejem pozemků nebo uzavřením 

smlouvy o právu provést stavbu. V průběhu ledna byl, těm co měli zájem prodat, zaslán návrh kupní 

smlouvy a žádost o zaslání vyjádření, zda jejich souhlas s prodejem stále trvá a většina z nich svůj zájem 

potvrdila. Některé z nemovitostí jsou však zatíženy zástavou, a protože není možné z časových důvodů 

čekat, až si zástavy z majetku vlastníci odstraní, byli z odkupu vyřazeny. Někteří z prodávajících 

podmiňují prodej pozemků ponecháním anglických dvorků v jejich vlastnictví nebo právem věcného 

břemene přístupu, na toto je pamatováno jak při zpracování geometrických plánů, tak i v úpravě kupních 

smluv. 

 
 

usnesení RM č. 51/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit výkup pozemků pro realizaci projektu rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově od 

soukromých vlastníků do vlastnictví Města Turnova za cenu 100,- Kč/m2, která je cenou v 

daném místě a čase obvyklou a úhradu správních poplatků spojených s vkladem vlastnických 

práv do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. Směny pozemků na Hruštici - xxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      Jedná se o dvě navrhované směny. Směnu mezi xxxxxxxxx a Městem Turnov a mezi xxxxxxxx a 

Městem Turnov. S provedením těchto majetkových vyrovnání získá město pozemky, které jsou v územní 

studii bytové zóny Hruštice-Károvsko určeny pro plánovanou výstavbu domů, komunikací a zeleně. 

Rovněž rodina xxxxxxx a rodina xxxxxxxx získá pozemky stavební pozemky. Tím bude naplněn záměr 

územní studie a otevřeno další území pro výstavbu v lokalitě na Hruštici. Bod bude projednáván na 

zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 52/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit směnu pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Město Turnov získá do svého vlastnictví pozemky pac.č. 

2937/4, 2937/5, 2937/6 a 2937/8 a převede do vlastnictví xxxxxxxxx pozemky parc.č. 2940/30, 

2940/31 a 2940/32 vše v k.ú. Turnov dle geometrického plánu č. 3638-29/2012. Výše doplatku 

bude vypočítána dle pravidel pro výkupy a směny pozemků v bytových zónách. Veškeré náklady 

se směnou spojené budou hrazeny smluvními stranami jednou polovinou. 
 

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

usnesení RM č. 53/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit směnu pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko podle předloženého návrhu s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Město Turnov získá do svého 

vlastnictví odměřené části pozemku parc.č. 2940/8 na připravované komunikace a části parcel 

určených k výstavbě a převede do vlastnictví xxxxxxxxxxx nově odměřené části pozemku parc.č. 

2940/3 určených k výstavbě, vše v k.ú. Turnov. Přesné výměry směňovaných pozemků budou 

vymezeny geometrickým plánem. Výše doplatku bude vypočítána dle pravidel pro výkupy a 

směny pozemků v bytových zónách. Veškeré náklady se směnou spojené budou hrazeny 

smluvními stranami jednou polovinou. 
 

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

 

3. Prodej montované stavby 
 

Rozprava: 

      RM v září schválila nabídnut montovanou stavbu (inventární číslo: 2979) organizacím města. Jedná se 

o dřevěnou konstrukci stavby o velikosti cca 6,6 x 3,6 m - obvodové panely, bez vnitřního vybavení, oken 

a dveří, kterou město koupilo v r. 1999.  Dřevěné panely byly několikrát přemisťovány, čímž se zhoršil 

jejich technický stav. Nemůžeme zaručit, zda je stavba kompletní a nebude nutné něco dokoupit či 

opravit. Organizace města jsme oslovili a následně o tuto stavbu projevily zájem Technické služby 

Turnov s.r.o., které by ji využily jako skladovací prostory. Jelikož se jedná pouze o dřevěné obvodové 

stěny, navrhují kupní cenu 15.000,- Kč + DPH.  Jelikož nikdo jiný neprojevil o tuto stavbu zájem a město 

pro ni nemá využití, navrhujeme prodej montované stavby Technickým službám Turnov s.r.o. za cenu 

15.000,- Kč + DPH. 
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usnesení RM č. 54/2017 

RM schvaluje  

prodej montované stavby (inventární číslo: 2979) Technickým službám Turnov s.r.o. za cenu 

15.000,- Kč + DPH. 
 

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

4. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ulici, Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá části pozemků p.č. 141/2 a 130/1 v k.ú. Turnov s vjezdem z Vejrichovy 

ulice na parkovací stání. Jedná se o 11 parkovacích stání za cenu pronájmu 300,- Kč /měsíc + DPH. Jedno 

parkovací stání měl v pronájmu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, který byl nájemce bytu v ul. Hluboká čp. 280 a 

nyní požádal o ukončení nájmu parkovacího místa. Zároveň o toto místo požádala 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která je nájemnicí v čp. 280, Hluboká ul., Turnov. Záměr pronájmu 

parkovacího stání byl vyhlášen na úřední desce v termínu od 13.1.2017 do 30.1.2017. Nikdo jiný o toto 

místo zájem neprojevil. OSM doporučuje RM schválit pronájem části pozemků p.č. 141/2 a 130/1, k.ú. 

Turnov na parkovací stání pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 300,- Kč + DPH/měsíc. 

 
 

usnesení RM č. 55/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 141/2 a 130/1, k.ú. Turnov pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem parkovacího stání za cenu 300,- Kč/měsíc + DPH, tj. 363,- Kč/měsíc. 
 

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

5. Pronájem pozemku pod garáží v ul. 5. května, Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá části pozemků p.č.1289 a 1290 v k.ú. Turnov přiléhající k ulici 5. května, na 

kterých jsou umístěny dočasné stavby - převážně plechové garáže. Jednotliví nájemci skládají na účet 

města kauci 5 000,- Kč jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při ukončení nájemního 

vztahu. 
 

usnesení RM č. 56/2017 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku dohodou s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke 

dni 28.2.2017 a schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

na pronájem částí pozemků p.č.1289 a 1290 v k.ú. Turnov za účelem umístění provizorní 

plechové garáže o výměře 20 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok za stejných podmínek jako s ostatními 

nájemci od 1.3.2017. 
 

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

usnesení RM č. 57/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o pronájmu pozemku s  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pronájem částí pozemků 

p.č.1289 a 1290 v k.ú. Turnov za účelem umístění provizorní plechové garáže o výměře 18 m2  

za cenu 100,- Kč/m2/rok za stejných podmínek jako s ostatními nájemci od 1.3.2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Pronájem pozemků - xxxxxx 
 

Rozprava: 

      Bod stahujeme z programu s ohledem na plánovanou základnu HZS a záchranky na vedlejším 

pozemku. Navrhované řešení k jednání – výpůjčka na 1 rok s možností prodloužení. 

 

7. Záměr pronájmu kamenného stánku na Hlavatici 
 

Rozprava: 

      V roce 2006 požádal město o pronájem kiosku u rozhledny Hlavatice xxxxxxxxxx s tím, že kiosek na 

vlastní náklady opraví, uvede do provozuschopného stavu a následně mu bude odpuštěno nájemné na 

dobu 8 let. V r. 2014 požádal xxxxxxxx o prodloužení výpůjčky, která mu byla schválena do 31.12.2019.  

xxxxxxxxxxx má s městem uzavřenou smlouvu o výpůjčce kiosku a smlouvu o pronájmu pozemku za 

cenu 500,- Kč/rok. Nyní žádá o ukončení smluv ze zdravotních důvodů a stále se zhoršujících podmínek 

pro drobné podnikání. Kiosek je bez připojení na vodu a elektřinu, přístupný pouze cestou pro pěší. 

Provozování kiosku je spíše zálibou o víkendech v letních měsících, ale bylo by škoda, když je již kiosek 

opraven, jej nevyužívat. 

 
 

usnesení RM č. 58/2017 

RM schvaluje  

záměr pronájmu pozemku st. p. č. 734 v k.ú. Mašov u Turnova o výměře 17 m2 a kamenného 

stánku u rozhledny Hlavatice a ukládá OSM vyhlásit pronájem za symbolickou cenu 500,- 

Kč/rok. Pokud se nepřihlásí žádný zájemce, schvaluje nabídnout kiosek k užívání městským 

organizacím nebo místním spolkům. 
 

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

 

8. Snížení nájmu a darování movitého majetku OA, HŠ, Zborovská ul. 519, Turnov 
 

Rozprava: 

      Snížení nájmu: 

Dne 7.9.2016 proběhlo u p. starosty jednání s paní Novákovou, zastupující ředitelkou školy a paní 

Beranovou ohledně snížení nájemného. Paní Nováková starostu informovala o tom, že podmínka 

stanovená radou města usnesením RM č. 694/2014 ze dne 17.12.2015 byla splněna (nástup prvního 

ročníku oboru hotelnictví nastoupí ve školním roku 2016/2017 do objektu ve Zborovské ulici). Tuto 

informaci RM projednala na zasedání dne 14.9.2016 a konstatovala, že konečné rozhodnutí o avizované 

slevě odložila. Následně proběhla další jednání p. starosty s Libereckým krajem, jehož výsledkem je 

písemné vyjádření Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana. V dopise sděluje, že činí takové kroky, aby do 

budoucna a postupně opět působily všechny ročníky oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 65-

42-M/01 Hotelnictví a 65-42-M/02 Cestovní ruch do budovy čp. 519, Zborovská ul., Turnov. Ale zároveň 

dodává, že případný nižší zájem žáků si může v dílčích aspektech vyžádat jinou organizaci výuky (např. 

spojení tříd apod.). V současné době platí usnesení RM č. 571/2013 o výši nájemného 921.483,- Kč/rok 

bez navyšování dle inflace. Po navrhovaném snížení by byl roční nájem ve výši 721.483,- Kč. 

 

Darování movitého majetku: 

ZM schválilo na svém jednání dne 5.10.2006 převedení movitého majetku do vlastnictví příspěvkové 

organizace Libereckého kraje, Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, které bylo možné uskutečnit 

nejdříve po skončení udržitelnosti projektu (10 let). Termín skončil 13.12.2016. Nyní požaduje Liberecký 

kraj převod movitého majetku do svého vlastnictví nikoli do majetku příspěvkové organizace Obchodní 

akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, jak bylo původně schváleno. V současné době 

jsme v jednání s Ing. Stříbrnou z KÚ Libereckého kraje, která zajišťuje návrh darovací smlouvy. 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, příspěvková organizace, na základě 
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smlouvy o pronájmu movitých věcí doposud platí nájemné ve výši 150.000,- Kč/rok + DPH, tj. 181.000,- 

Kč/rok. 

 
 

usnesení RM č. 59/2017 

RM schvaluje  

snížení nájmu budovy čp. 519 ul. Zborovská pro Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední 

odbornou školu, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace na částku 721.483,- Kč/rok s 

fixací na dobu 10 let od 1.1.2017. 
 

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

usnesení RM č. 60/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit darování části movitého majetku pořízeného v rámci realizace projektu "Výukový 

provoz kuchyně Hotelové školy v Turnově" do majetku Libereckého kraje, který se na jeho 

pořízení finančně podílel. Hodnota majetku v době pořízení byla 8.093.771,- Kč, zůstatková 

hodnota dle evidence majetku je 4.437.632 Kč. 
 

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

 

9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést 

stavbu "SM, Bukovina, úprava TS 5-let.voda, SMN_0013" 
 

Rozprava: 

      Na jednání RM dne 9.11 2016 byla předložena k projednání Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene a právo provést stavbu SM Bukovina, úprava TS 5-let.voda, SMN_013. Rada 

města neschválila tento návrh smlouvy s tím, že má být projednáno vhodnější řešení pro umístění 

trafostanice. Jednání se uskutečnilo  se zástupci projektanta a ČEZ dne 1.12.2016 v kanceláři starosty 

města. Byla projednána možnost změny umístění trafostanice a všechny související okolnosti se závěrem: 

trafostanice bude na stávajícím místě, na stožáru bude umístěn plechový zákryt, na který bude možné 

umístit informační tabuli města. Projekt řeší výměnu stávající stožárové trafostanice za novou sloupovou 

BTS na betonovém sloupu. Účelem stavby je protipovodňové opatření, který instalací podesty 

z pozinkovaného pororoštu před rozvaděčem NN zabrání zaplavení 5-ti letou vodou.  

 
 

usnesení RM č. 61/2017 

RM schvaluje  

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

stavby a následné 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 parc. č. 462, k.ú. Bukovina u Turnova 

ve vlastnictví Města Turnov dle upravené projektové dokumentace revize"a" ze dne 1.12.2016 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Pekařova ulice, oprava 
 

Rozprava: 

      Na minulém jednání Rady města byl schválen rozpis čerpání kapitol, tedy i kapitoly komunikace. 

Jednou z položek této kapitoly je oprava komunikace v ulici Pekařova. Ulice Pekařova je velice 

frekventovaná komunikace ke Šroubárnám a dále na Daliměřice. Oprava této komunikace je plánována již 

od roku 2001, technický stav komunikace je opravdu ve velmi špatném stavu k množství aut, které tuto 

komunikaci využívají. RM zvažovala dvě varianty opravy: 

Pokládka nového povrchu - při této variantě by došlo k výměně starých obrubníků po obou stranách 

komunikace, odfrézování části stávajícího asfaltové krytu a pokládce nového asfaltového povrchu tl. 

40-60mm v celé stávající šířce komunikace. Odhad nákladů na tuto opravu je cca 500-700,-Kč/m2. Při 

délce opravovaného úseku cca 670bm a průměrné šířce komunikace 7,5m je odhad nákladů cca 3 mil. Kč. 

Kompletní rekonstrukce - při této variantě by došlo k redukci šířky komunikace na 6m, předpokládáme, 

že na zbylé šířce komunikace by bylo možné řešit podélné parkování vozidel. Došlo by k pokládce 

nových konstrukčních vrstev komunikace a nových asfaltových vrstev. Pro tuto variantu opravy by 

musela být zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení (pokud by parkování 

zasahovalo mimo stávající šířku stávající komunikace, muselo by být vydáno i územní rozhodnutí). V 

tomto případě by realizace stavby byla posunuta na rok 2018-2019. Odhad nákladů v této variantě je 

2200-2500,-Kč/m2 - při šířce komunikace 6m + pruh na podélné parkovací stání, je odhad nákladů cca 

11mil. Kč. 

 

V tomto materiálu není počítáno s opravou chodníku po levé straně Pekařovy ulice. V první části ulice po 

vstup do sídliště a v koncové části u pekáren je chodník nový, ze zámkové dlažby. Předpokládáme, že v 

roce 2018 po pokládce nových kabelů ČEZU v chodníku, by byla zbývající střední část chodníku v délce 

cca 315bm provedena nová, ze zámkové dlažby. 

 
 

usnesení RM č. 62/2017 

RM projednala  

materiál týkající se opravy Pekařovy ulice a rozhodla, aby byla Pekařova ulice opravena v 

rozsahu pokládky nového povrchu s výměnou obrubníků. 
 

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

 

11. Rozpis akcí na rok 2017 - zeleň 
 

Rozprava: 

      Výsadba s následnou péčí – závěsné nádoby na letničky    300.000,- Kč 

(Nám. Českého ráje, Antonína Dvořáka, Sobotecká, Skálova, Trávnice, B. J. Horáčka, starý most přes 

Jizeru), celkem 70 nádob.   

 

Nové výsadby zeleně                                                        680  000,- Kč 

 Pomníček v Dolánkách           30.000,- Kč 

 Výsadba trvalek v ulici 28. října  - zásadně zmenšit a zlevnit rozsah (malé ostrůvky 

zamulčovat, velké osadit trvalkami) 

 výsadba zeleně v ulici J. Štrégla        140.000,- Kč 

 výsadba zeleně v ulici Alej Legií                                        70.000,- Kč 

 ulice Žižkova - před bytovým domem       100.000,- Kč 

 výsadby dle aktuálních požadavků vedení města      100.000,- Kč 

 

Obřadní síň radnice - zeleň               20.000,- Kč 

Dosadby zeleně             30.000,- Kč 
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 dosadby  - doplnění výsadeb v kruh. křižovatkách ul. J. Palacha, u Penny, nová plocha zeleně 

v ul. Zborovské, u Mariánského kostela, trafostanice na Daliměřicích, atd. 

 

Oplocení             60.000,- Kč 

kolem památného stromu na Mikulášském náměstí 

 

Použití kompostu ve veřejné zeleni          20.000,- Kč  

Zálivka stromů a keřů            50.000,- Kč  

Aktuální objednávky          120.000,- Kč 

Drobné úpravy na pozemcích Města, sekání pozemků mimo smlouvu, instalace a likvidace vánočního 

stromu, ván. výzdoba MěÚ, opravy kotvení, likvidace invazních druhů rostlin,  chemické odplevelení, 

péče o trávníky, atd. 

Sekání podél cyklostezek         100.000,- Kč 

(sekání podél cyklostezek, naučných stezek a částečně podél turistických stezek bude zajišťováno 3x 

ročně) 

 výběrové řízení-údržba zeleně         100.000,- Kč 

 technický a autorský dozor investora         50.000,- Kč  

 znalecké posudky                   20.000,- Kč 

 geometrické zaměření hranic pozemků                     10.000,- Kč 

 objednávky dle aktuální potřeby         20.000,- Kč 

 projekt k provedení stavby – park a bazének, Turnově 2 (u Billy)   110.000,-Kč 

 projekt - před bytovkami v Husově ulici        30.000,-Kč 

 projekt - řešení zeleně na Mariánském hřbitově (RM č. 203/2016)      50.000,-Kč 

 projekt - ulice Žižkova (bytovky Kreysa)        30.000,-Kč 

 projekt - biokoridor Hruštice -1. část         20.000,-Kč 

 studie a projekty dle aktuálních požadavků vedení města      60.000,-Kč 

 
 

usnesení RM č. 63/2017 

RM schvaluje  

rozpis akcí odboru životního prostředí na rok 2017 s úpravou dle připomínek RM v rámci 

diskuze. 
 

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

 

12. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na rok 2017 
 

Rozprava: 

      Dodatek podrobně popisuje harmonogramy a množství svozu komunálního a separovaného odpadu, 

úklid separovaných míst, svoz košů a provoz sběrného dvora, vše ve výši 13,6 mil.Kč. 

 
 

usnesení RM č. 64/2017 

RM schvaluje  

dodatek č.1/2017 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými službami 

Turnov, s.r.o. a Městem Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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13. Přehled rozdělení dotací (administrovaných odborem školství, kultury a sportu) 

v roce 2016 
 

Rozprava: 

      Předkládáme přehledy přidělených dotací poskytnutých městem Turnov v oblasti kultury, sportu, 

volného času dětí a mládeže, zahraniční spolupráce a cestovního ruchu a obecně prospěšných činností. 

Dotace sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov  

Celkem bylo rozděleno 5,900.000,- Kč mezi 15 žadatelů. Na podporu provozu bylo určeno z celkové 

rozdělené částky 4,307.000,- Kč a na podporu sportovní činnosti bylo určeno 1,593.000,- Kč.  

Dotace na sport ze sportovního fondu města Turnov 

Celkem bylo rozděleno 108.500,- Kč na 22 projektů.  

Dotace na kulturu z kulturního fondu města Turnov 

Celkem bylo rozděleno 479.650,- Kč na 35 projektů. V přímých dotacích bylo z celkové částky přiděleno 

260.100,- Kč, na kulturní akce bylo určeno 157.050,- Kč, na činnost kulturních spolků bylo určeno 

20.000,- Kč a na podporu publikační činnosti bylo určeno 42.500,- Kč.  

Z původně schválených 37 projektů 2 nebyly realizovány. 

Dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity 

Celkem bylo rozděleno 133.000,- Kč na 13 projektů. Na podporu letních táborů bylo určeno 81.000,- Kč a 

na podporu ostatních projektů bylo určeno 52.000,- Kč.  

Dotace na zahraniční spolupráci 

Celkem bylo rozděleno 39.000,- Kč mezi 2 žadatele.  

Dotace na obecně prospěšnou činnost 

Celkem bylo rozděleno 141.000,- Kč mezi 10 žadatelů.  

Dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov 

Celkem bylo rozděleno 100.000,- Kč mezi 3 žadatele.  

Individuální dotace 

Celkem bylo rozděleno 3,717.853,- Kč mezi 10 žadatelů.  

 
 

usnesení RM č. 65/2017 

RM bere na vědomí  

informace o poskytnutých dotacích města Turnov v oblasti sportu, kultury, volného času dětí a 

mládeže, zahraniční spolupráce, obecně prospěšné činnosti, obnovy objektů v městské 

památkové zóně a v oblasti individuálních dotací za rok 2016. 
 

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

 

14. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2017 
 

Rozprava: 

      V letošním roce bylo doručeno 14 žádostí o dotaci. Po rozdělení dle platných pravidel je určeno na 

dotace sportovní činnosti 1.620.000,- Kč a na provozní dotace 4.380.000,- Kč, z nichž 438.000,- je určeno 

na zhodnocení nebo opravy majetku. Dále požadavky na provozní dotaci jednotlivých žadatelů převýšily 

celkovou alokovanou částku o 13.988,- Kč. O tuto částku dobrovolně snížil svou dotaci Junák-český skaut 

Turnov, jako výraz poděkování za podporu při koupi Ostrova. 

RM se při svém jednání pozastavila nad nízkou výší příspěvků placených členy TJ Sokol Turnov. 

RM se věnovala v diskuzi především záměrům spolků financovaných z části dotace na zhodnocení nebo 

opravy majetků. 
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usnesení RM č. 66/2017 

RM souhlasí  

s návrhem na rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov a 

zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválení předloženého návrhu, s tím, že 

dotační prostředky na investice budou použity na katastrech Turnova. 
 

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

15. Nájem zařízení pro měření rychlosti 
 

Rozprava: 

      Dnem 1.2.2018 vyprší nájemní pětiletá smlouva se stávajícím dodavatelem technologie pro měření 

rychlosti, společností AŽD Praha s.r.o. Vzhledem k tomu, že se nám osvědčil nájem zařízení, kde 

dodavatel zajišťuje provoz a servis, chceme jít opět formou pronájmu. Pokles přestupků oceňuje hlavně 

Policie České republiky, která nám musí měřící místa každý rok schvalovat. Systém chválí i okolní obce, 

kde jsou měřiče instalovány, a kde se provoz výrazně uklidnil.  

Výběr pokut tak v posledních letech se pohyboval takto: 

2014 = 9.344.000 Kč 

2015 = 9.616.000 Kč 

2016 = 7.787.000 Kč 

Náklady činí v podobě poštovného a platů úředníků činní cca 3.200.00 Kč ročně. Objevovaly se podněty 

ze strany občanů na rozšiřování míst měření (Nádražní, Přepeřská). Problémem je budování nových 

přípojných bodů. Dále se jeví umístění měřičů na místech, která nejsou vytížena značným tranzitním 

provozem, jako neúčelné.  

 
 

usnesení RM č. 67/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách na dodavatele služeb týkajícího 

nájmu zařízení na měření rychlosti ve městě Turnově a obcích Malá Skála, Karlovice a Ktová. 
 

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

usnesení RM č. 68/2017 

RM schvaluje  

složení výběrové komise pro výběr dodavatele ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana 

Svobodová, Mgr. Pavel Vaňátko, Jako náhradníky RM schvaluje: Ing. Miroslav Šmiraus, Luboš 

Trucka. 
 

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

 

16. Zdravotně sociální služby Turnov - bufet v Domově důchodců Pohoda. 
 

Rozprava: 

      Na základě dohody ukončila provoz bufetu v Domově důchodců Pohoda dne 11.1.2017 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vzhledem k tomu, že chceme obnovit provoz tohoto zařízení, bylo 

vyhlášeno výběrového řízení na pronájem bufetu v Domově důchodců Pohoda a vyvěšeno na úřední 

desce. Žádáme tímto RM o schválení nového nájemce bufetu v Domově důchodců Pohoda a sepsání nové 

nájemní smlouvy od 30.1.2017 na dobu neurčitou a to za stejných nájemních podmínek, které byly RM 

schváleny 9.11.2009, tj. 1 Kč za rok. Výběrová komise doporučuje na provozovatele kantýny v DDP 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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usnesení RM č. 69/2017 

RM souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy na provozování bufetu v Domově důchodců Pohoda s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

17. Zdravotně sociální služby Turnov - navýšení limitu pracovních úvazků. 
 

Rozprava: 

      Naše organizace zaměstnává 90% žen převážně v přímé péči. V současné době jsou naše čtyři 

zaměstnankyně v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která bude po několika měsících přecházet 

v mateřskou dovolenou. Další dvě jsou rovněž dlouhodobě nemocné a jsou buď před operací nebo po 

operaci. Není možné, aby tato místa zůstala neobsazená, ale zde narážíme na problém, že nám hrozí 

překročení limitu pracovních úvazků, protože se započítávají do limitu zaměstnanci na pracovní 

neschopnosti, tak i ti, kteří pracují na jejich pozici. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 máme závazný 

limit, který nesmíme překročit stanoven na 90 pracovních úvazků. Z výše uvedených důvodů žádáme 

Radu města o navýšení limitu pracovních úvazků na 95 bez navýšení mezd. 

 
 

usnesení RM č. 70/2017 

RM souhlasí  

s navýšením limitu pracovních úvazků na počet 95. 
 

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

 

18. Zdravotně sociální služby Turnov - smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám ke schválení veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Zdravotně sociální služby Turnov na rok 2017. 

Celková částka na provozní náklady byla schválena zastupitelstvem města 15.12.2016, usnesením č. 

409/2016. Vyrovnávací platba na jednotlivé služby je stanovena po dohodě s vedením Zdravotně 

sociálních služeb Turnov ve výši 9,687 mil.Kč. 

 
 

usnesení RM č. 71/2017 

RM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu pro Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace  na rok 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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19. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - smlouva o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu města Turnova. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské 

centrum Turnov, příspěvková organizace pro rok 2017. Celková částka příspěvku byla schválena 

zastupitelstvem města, usnesením č. 409/2016 ze dne 15.12.2016. Jedná se o 2,39 mil.Kč. 

 
 

usnesení RM č. 72/2017 

RM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum 

Turnov, příspěvková organizace na rok 2017. 
 

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

 

20. Plán rozvoje rodinné politiky 
 

Rozprava: 

      Předkládáme k projednání strategický dokument rodinné politiky „Plán rozvoje rodinné politiky 

Turnov r. 2017 – 2021“. Město Turnov mělo již jeden plán rozvoje rodinné politiky vytvořen, a to na 

období 2013-2016. Dokument byl schválen zastupitelstvem města Turnova dne 29. 11. 2012, usnesení č. 

189/2012. Plán rozvoje rodinné politiky byl připravován již v průběhu roku 2016, ke spolupráci byly 

osloveny jednotlivé odbory úřadu, příspěvkové organizace města Turnova i neziskové organizace, které 

mají ve své činnosti prorodinné aktivity a působí na území města Turnova. Dokument je rozdělen na čtyři 

celky, vychází z demografických údajů. Analýza služeb a aktivit pro rodiny zahrnuje 6 důležitých oblastí 

– vzdělání v Turnově, sociální a zdravotní oblast, služby a pomoc pro rodiny, rodina a volný čas, rodina 

ve městě a systém podpory prorodinných aktivit, služeb a zařízení. Stěžejní je také třetí část – a to 

oblast komunikace a spolupráce. Z výše uvedených východisek jsou stanoveny priority a uvedena 

opatření k jejich dosažení – čtvrtá část. Dokument obsahuje kromě deseti hlavních priorit také garanty za 

plnění a termíny realizace. 

 
 

usnesení RM č. 73/2017 

RM souhlasí  

s navrženým Plánem rozvoje rodinné politiky Turnov  2017 - 2021 a doporučuje zastupitelstvu 

města ke schválení. 
 

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

 

21. Bytový fond města Turnova - 2. čtení 
 

Rozprava: 

      Na základě diskuze o budoucnosti bytového fondu Města Turnova předkládám RM materiál 

popisující stávající situaci i možné cesty dalšího postupu. Důvodem je především nalezení cesty, co 

s objektem čp. 1001, 1002 ul. 5. května (30 bytových jednotek) a s objektem č.p.1054, 1055 ul. Bezručova 

(32 bytových jednotek). Případně rozhodnutí jak postupovat s prodeji pozemků na bytové domy. Materiál 

bude projednáván na zastupitelstvu města. 
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usnesení RM č. 74/2017 

RM ruší  

své usnesení č. 674/2016. 
 

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

usnesení RM č. 75/2017 

RM projednala  

materiál Bytový fond města a jeho rozvoj. RM pověřuje OSM zpracovat projekt rekonstrukce 

bytového domu čp. 1054 nebo 1055 v ulici Bezručově v Turnově, po jednotlivých bytech ve 

stupni pro provedení výběrového řízení na dodavatele. 
 

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

usnesení RM č. 76/2017 

RM doporučuje  

ZM podpořit zadání studie na výstavbu nového bytového domu či domů v prostoru stávajících 

garáží v ul. 5. května, čp. 1001 a 1002. 
 

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

usnesení RM č. 77/2017 

RM pověřuje  

starostu města předložit materiál Bytový fond města a jeho rozvoj zastupitelstvu města. 
 

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

22. Výkup pozemků – ul. Přepeřská, p.č.1991, 1992/7 a podíl 2001/1, k.ú. Turnov a 

Preciosa 
 

Rozprava: 

      V rámci diskuze o trasování S5 (silnice Turnov-Jičín) diskutujeme o ochraně sídliště Přepeřská od 

této plánované komunikace. V této chvíli probíhají průzkumy spojené se získáváním materiálu pro 

ministerské posuzování vlivu této komunikace na životní prostředí (tzv. velká EIA). Pakliže půjde vše 

dobře, bude posudek hotov v roce 2018 a snad v roce 2028 by pak mohla započnout samotná stavba. ŘSD 

rovněž posuzuje požadavek města na zahloubení plánované křižovatky pod úroveň terénu. Zdá se, že 

podle prvních informací by to mohlo být možné. V této chvíli může město Turnov koupit pozemky 

vhodné k založení pásu ochranné zeleně mezi trasou S5 a stávajícím sídlištěm. Pozemky p.č.1991 (trvalý 

travní porost), 1992/7 (orná půda) a podíl 1/15 na pozemku 2001/1, k.ú. Turnov. Z přiložených snímků je 

patrné, že pozemky svou rozlohou a umístěním jsou k funkci ochranné zeleně vhodné, sousední pozemky 

jsou navíc ve vlastnictví města. Celkem se jedná o 5489m2. 

V prosinci 2016 mě navštívil pan Pavel Marek, člen představenstva Preciosy, a.s.. Sdělil mně další 

představu vlastníka o fungování Preciosy v Turnově. Postupnými kroky by mělo dojít k přestěhování 

turnovského podniku sídlícího v Přepeřské ulici do Minkovic. Kromě provozu umístěného v objektech 

(dvě haly) situovaných k Přepeřím se počítá s vyklizením celého areálu do 2 let. Zaměstnancům bylo 

nabídnuto místo v libereckém závodě vč. příspěvku na dojíždění. Většina však chce zůstat v Turnově a 

zdá se, že zde nalezne i vhodnou práci. Předběžně bylo městu nabídnuto odkoupení areálu v Přepeřské 

ulici, v Koškově ulici (ten mezitím již našel nového majitele). Dále jsme diskutovali o provozovně na 

Koňském trhu a provozovně v Sobotecké ulici. Ty budou nadále fungovat v nezměněné podobě. 
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usnesení RM č. 78/2017 

RM doporučuje  

ZM nákup pozemků p.č.1991, 1992/7 a podíl 2001/1, k.ú. Turnov za cenu 100 Kč/m2. 
 

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

usnesení RM č. 79/2017 

RM bere na vědomí  

informaci a dalším působení firmy Preciosa, a.s. na území města. 
 

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

 

23. Architektonická studie Niva Jizery - další postup 
 

Rozprava: 

      Na základě projednávání studie Nivy Jizery v úseku Na Lukách – Dolánky na RM 13.7.2016 

předkládám RM výstupy k případnému vypsání veřejné architektonické soutěže na tuto studii. Celý 

administrativní proces takové soutěže je minimálně stejně složitý jako proces zákonný. Navíc soutěžní 

podmínky musí ČKA schválit, doporučuje i členy poroty, jejíž nadpoloviční většina musí být nezávislá na 

zadavateli. Odhadované finanční náklady na průběh soutěže cca 500 tis.Kč. 

 

Další možné navrhované kroky: 

- Vyhlásit uzavřenou architektonickou soutěž pro 3-5 ateliérů s uhrazením skicovného ve výši 

(100tis.Kč/jeden návrh). Celkem tedy 300-500 tis.Kč. Za 5 měsíců může být hotovo. 

- Zadat práci Technické univerzitě Liberec, fakultě architektury a umění. O této možnosti jsem 

aktivně jednal s panem prof. Suchomelem a panem architektem Radkem Suchánkem. Navrhuji 

práci rozdělit do letního a zimního semestru. Za každý semestr by chtěli jako odměnu pro 

studenty a příspěvek na tisky 50 tis.Kč/semestr. Navíc by rádi v Turnově uspořádali mezinárodní 

Letní školu architektury. Její náklady se pohybují okolo 220 tis.Kč, z čehož by rádi od města 

dostali 100 tis.Kč. Celkem tedy 200 tis.Kč za studentské práce. Získali bychom množství 

inspirativních materiálů, o práci studentů by se jistě hodně hovořilo na veřejnosti i v odborných 

kruzích, byla by výstava, odborná publikace……. 

- Původní nabídka ateliéru AND Praha byla cca 108+104tis. Kč vč. DPH. 

 
 

usnesení RM č. 80/2017 

RM souhlasí  

se zadáním studie Využití nivy řeky Jizery v Turnově (Dolánky – Na Lukách) formou spolupráce 

s Technickou univerzitou Liberec, Fakultou umění a architektury dle předloženého návrhu. 
 

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

V Turnově dne 3. února 2017 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

     starosta               místostarostka 


