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Zápis ze 4. jednání rady města Turnov 

ze dne 16. 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, Mgr. Jana Svobodová 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Omluveni: PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Schválení výběrového řízení na nákup automobilu pro Turnovské odpadové 

služby 
 

Rozprava: 

      Jedná se o nákladní automobil s nástavbou nosiče velkoobjemových kontejnerů a hydraulickou rukou. 

Toto vozidlo bude vyvážet zvony na separaci skla po městě, další stavební materiály a přepravovat 

odpady dle potřeb společnosti. Přepokládaná cena vozidla je cca Kč 3 500 000,- bez DPH (záleží na 

výsledku výběrového řízení). Financování investice bude z prostředků společnosti. Předpokládaný termín 

nákupu po ukončení soutěže a uzavření smlouvy do pěti měsíců. Investice byla projednána a schválena 

v DR společnosti dne 21. 12. 2016. 

 
 

usnesení RM č. 81/2017 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup nákladního vozidla – nosiče kontejnerů s 

hydraulickou rukou. 
 

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

usnesení RM č. 82/2017 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  

jmenuje komisi pro hodnocení veřejné zakázky ve složení: p. Fukárek, p. Jiránek, p. Hořák, Mgr. 

Svobodová, p. Těhníková. Náhradníci: Bc. Báča, p. Ciler, Ing. Hocke, p. Zikuda, p. Vele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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2. Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení na realizaci 

stavby "Inženýrské sítě a komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, etapa IV, část "B". V 

rámci této stavby dojde k zasíťování 16ti pozemků. 

Navrhujeme prodat pozemky za stejných podmínek jako u již zrealizovaných prodejů pozemků ve stejné 

lokalitě: kupující uhradí kupní cenu při podpisu kupní smlouvy s podmínkou výstavby rodinného domu s 

kolaudačním souhlasem do 4 let od koupě pozemku. V případě, že tuto podmínku nesplní, požadovali 

bychom smluvní pokutu ve výši 30% z celkové kupní ceny. 
 

usnesení RM č. 83/2017 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru první etapy prodeje pěti pozemků parcelní čísla 1004/38 o výměře 769m2, 

1007/70+2870/40+2874/9- celková výměra 811m2, 1007/71+2874/8+2870/15 - celková výměra 

809m2, 1007/61+2874/6+2870/47+2870/52 - celková výměra 619m2, 

2870/16+2870/45+2870/54 - celková výměra 918m2vše v k.ú. Turnov v bytové zóně Hruštice-

Károvsko dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 1350,- Kč/m2 včetně DPH. A 

následně vyhlášení záměru prodeje druhé etapy prodeje čtyř pozemků parcelní čísla 1004/34 o 

výměře 1293m2, 1004/35 o výměře 725m2, 1004/36 o výměře 761m2, 1004/37 o výměře 704m2  

a vše v k.ú. Turnov v bytové zóně Hruštice-Károvsko dle předloženého návrhu s minimální 

kupní cenou 1350,- Kč/m2 včetně DPH. 
 

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

3. Vykoupení pozemku v Nádražní ulici od GasNet, s.r.o. - návrh smlouvy o smlouvě 

budoucí 
 

Rozprava: 

      V rámci plánované rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově byla odboru správy majetku nabídnuta k 

odkupu pozemková parcela č. 2042 o výměře 299m2 v k.ú. Turnov nyní ve vlastnictví společnosti GasNet, 

s.r.o. (dále jen GasNet) a to za kupní cenu 1200,- Kč za m2 (cena určena dle tabulky orientačních cen 

Města Turnov). 

Koupí toho pozemku získá město Turnov trvalý přístup k zatrubnění Odolenovického potoka a jeho 

odkup je také výhodnější z hlediska plánované rekonstrukce Nádražní ulice. 

Na pozemku se nachází stavba technického vybavení - středotlaká regulační stanice plynu, "Turnov ČD-

STL RS-bez DP" a STL plynovod také ve vlastnictví GasNet s.r.o., pro které by na základě navrhované 

budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla následně uzavřena smlouva o 

zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit a provozovat na pozemku plynárenská zařízení a 

vstupovat a vjíždět na pozemek p.č. 2042 v rozsahu cca 75m2 v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenských zařízení.  

Cena za zřízení věcného břemene dle tabulky orientačních cen pozemků Města Turnov je 400,- Kč za bm 

bez DPH. GasNet žádá o udělení výjimky a to z důvodu pravidel společnosti GasNet, kde je úhrada za 

zřízení věcného břemene stanovena na 500,- Kč bez DPH.  

Geometrický plán pro zaměření rozsahu věcného břemene nechá na své náklady vyhotovit GasNet. 
 

usnesení RM č. 84/2017 

RM schvaluje  

výjimku pro jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene 500,-Kč bez DPH na pozemku 

parc.č. 2042 v k.ú. Turnov ve prospěch společnosti GasNet spol. s.r.o.. Důvodem přeložky 

plynárenského zařízení a plynovodu je celková rekonstrukce Nádražní ulice připravované 

Městem Turnov ve spolupráci s Libereckým krajem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 85/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

dle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s udělením souhlasu v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů za kupní cenu 358.800,- Kč a cenu věcného břemene 500,- Kč 

bez DPH za celek. 

RM pověřuje odbor správy majetku zpracováním znaleckého cenového posudku na tento 

pozemek pro jednání ZM. 
 

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

 

4. Prodej pozemků na Šetřilovsku 
 

Rozprava: 

      Společnost ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s.r.o. Turnov (dále jen spol. ZIKUDA) oslovila 

odbor správy majetku Města Turnov s nabídkou odkupu pozemků na Šetřilovsku. Tato společnost od 

Města Turnov odkoupila areál bývalé restaurace Šetřilovsko v loňském roce. V rámci odkupu areálu 

Šetřilovska byly geometricky stanoveny i přesné výměry pozemků, které byly součástí prodeje. Přilehlé 

části pozemků, o které má společnost nyní zájem mají rozšířit parkovací možnosti, zcelit plochu u 

roubenky a rozšířit zázemí pro restauraci. 
 

usnesení RM č. 86/2017 

RM schvaluje  

záměr prodeje částí pozemků  parc.č. 2818/1, parc.č. 2814 a dále pozemků parc.č. 2818/3, parc.č. 

2817/3, parc.č. 2817/1, k.ú. Turnov a ukládá odboru správy majetku  zpracovat cenový návrh na 

prodej pozemků. 
 

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

 

5. Pronájem pozemků - xxxxx 
 

Rozprava: 

      Pan xxxxxxxxx, má ve výpůjčce pozemky p.č. 2781/4 o výměře 36468 m2, p.p.č. 2758/2 o výměře 

13300 m2, p.p.č. 2781/14 o výměře 7842 m2, vše k. ú. Turnov a pozemky p.č. 764/1 o výměře 1753 m2 a 

p.p.č. 764/40 o výměře 1455 m2, vše k. ú. Daliměřice za účelem sekání a úklidu trávy - 2x ročně. 

Smlouvy o výpůjčce byly uzavírány na dobu určitou - 5 let již od r. 2008. Pan xxxxx obhospodařuje v 

těchto lokalitách i sousedící pozemky soukromých vlastníků. 

Nyní žádá xxxxxx o opětovné uzavření smlouvy. 
 

usnesení RM č. 87/2017 

RM schvaluje  

pachtovní smlouvu s p. xxxxxxxxxxxxxxxx na pozemky p.č. 2781/4 o výměře 36468 m2, p.p.č. 

2758/2 o výměře 13300 m2, p.p.č. 2781/14 o výměře 7842 m2, vše k.ú. Turnov a pozemky p.č. 

764/1 o výměře 1753 m2 a p.p.č. 764/40 o výměře 1455 m2, vše k.ú. Daliměřice za cenu 9.123,- 

Kč/rok na dobu určitou - 5 let. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. 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 využívala firma Reduccia, s.r.o., která zde měla provozovnu Naturhouse pro 

parkování své zaměstnankyně xxxxxxxxxx. Nyní požádala xxxxxxxxxxxx o převedení nájmu 

parkovacího místa na sebe z důvodu odkoupení firmy Naturhouse.  

Záměr pronájmu parkovacího stání byl vyhlášen na úřední desce v termínu od 27.1.2017 do 13.2.2017. 

 
 

usnesení RM č. 88/2017 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku s firmou Rediccia, s.r.o. dohodou  a schvaluje 

uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 141/2 a 130/1, k.ú. Turnov s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem parkovacího stání za cenu 300,- 

Kč/měsíc + DPH, tj. 363,- Kč/měsíc. 
 

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

 

7. Vypsání výběrového řízení na dodavatele " Obnova parku Metelkovy sady Turnov, 

etapa 1 – dětské hřiště a etapa 2 – vstupní část“ 
 

Rozprava: 

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

vstupní části v Metelkových sadech ve výši 8 mil. Kč. Realizace hřiště a vstupní části v Metelkových 

sadech proběhne dle projektové dokumentace zapracované společností AND s.r.o. architektonický atelier 

Praha.  Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 7 mil. Kč bez DPH, 8,47 mil. Kč vč. DPH. 

Veřejná zakázka na realizaci této stavby bude vyhlášena podle výzvy, kterou předkládáme radě města ke 

schválení. Účastníci výběrového řízení budou mít 20 kalendářních dnů na podání nabídky. 

 
 

usnesení RM č. 89/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci „ Obnova parku Metelkovy sady – 

Turnov, etapa 1 – dětské hřiště a etapa 2 – vstupní část“ se zastropením maximální ceny 6 mil. 

Kč vč. DPH 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. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro etapu „Hrad Valdštejn, 

kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova fasády“ 
 

Rozprava: 

      V  roce 2016 na podzim byla na kapli sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně zahájena obnova střešní 

krytiny, která bude dokončena v letošním roce do konce května. Úhrada za dokončení střechy v letošním 

roce bude ve výši 1,6 mil. Kč vč. DPH. Na toto dokončení je převedena část dotace z loňského roku 

z Libereckého kraje ve výši 150 tis. Kč. 

Pro letošní rok je ještě naplánovaná obnova fasády kaple a oprava přístupového mostu. Rozpočtové 

náklady na obnovu fasády jsou ve výši 901 tis. Kč včetně DPH, rozpočtové náklady na opravu mostu jsou 

3,248 mil. Kč včetně DPH. Na tyto dvě akce spolu s dokončením střechy byla podána žádost na 
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Ministerstvo kultury o dotaci z programu záchrany architektonického dědictví. Koncem února bychom 

měli obdržet vyrozumění o výši přidělené dotace. Podle této výše bude upraven rozsah prací. V případě, 

že dotace nebude přiznána, v letošním roce se dokončí jenom střecha a další akce se nebudou provádět. 

 

V současné době Liberecký kraj připravuje na březen výzvu z programu záchrana a obnova památek 

v Libereckém kraji a je možnost si i zde zažádat o dotaci. Jednou z nezbytných příloh žádosti je i uzavřená 

smlouva s vybraným dodavatelem.  Termín pro odevzdání žádostí o dotaci bude stanoven na 31.3.2017. 

Z tohoto důvodu je nutné vypsat výběrové řízení již nyní, abychom dodrželi postupy pro administraci 

zakázky a stihli podat žádost o dotaci. Předpokládáme, že termín pro odevzdání nabídek bude 17.3, a 

následně by se musela sejít mimořádná RM ke schválení vybraného zhotovitele, aby se stihla ještě 

podepsat smlouva o dílo.  

Termín realizace staveb na Valdštejně: 

- obnova střešní krytiny kaple: dle uzavřeného dodatku ke smlouvě je termín realizace do 30.5.2017 

- oprava fasády kaple: je rozdělena na dvě etapy- květen provedení hrubých prací na fasádě (oklepání a 

výsprava fasády), září – říjen dokončení opravy fasády. Oprava fasády je rozdělena na dvě etapy z důvodu 

požadavku hradu, protože v termínu 1.6. – 31.8. probíhá na hradě akce za účasti televize. Rozdělením na 

dvě etapy je proto potřeba počítat se zvýšenými náklady na stavbu (lešení se bude muset postavit 2x). 

S dalších akcí je potřeba ještě připomenout, že 1.3. – 30.4. proběhne úprava předhradí hradu (výběrové 

řízení právě probíhá) a 15.8. – 30.9.  proběhne rekonstrukce zabezpečení hradu (za předpokladu obdržení 

dotace, informace bude v dubnu). 

 
 

usnesení RM č. 90/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana 

Nepomuckého – obnova fasády“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, 

Ludmila Těhníková, Ing. Eliška Gruberová, Ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 
 

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

9. Schválení vybraného zhotovitele na akci: Úprava předhradí hradu Valdštejn 
 

Rozprava: 

      Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) z 5 nabídek. 

 

 
 
 

usnesení RM č. 91/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku účastníka zadávacího řízení 

fy. ESCO, stavební společnost, s.r.o., Tyršova 271, Jičín, na realizaci stavby „Úprava předhradí 

hradu Valdštejn“ za cenu 779 768,42 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o 

dílo s vybraným účastníkem a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

provést stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojka, Pekařova ul.,xxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxx  na pozemcích města Turnova připravují realizaci nové vodovodní a 

kanalizační přípojky pro novostavbu RD na pozemku parcel.č.2554/3 v k.ú Turnov. xxxxxxxxxxxxxxx 

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

dotčených pozemků. Touto stavbou budou dotčeny parcely č. 2667/6 a 2667/4 v k.ú. Turnov, v majetku 

města Turnov v rozsahu cca 16 bm. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický 

plán. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodovodního a kanalizačního zařízení 

včetně jeho příslušenství.          

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena na částku 6.400,- Kč + DPH (cena 400,- Kč za 

bm + DPH). 
 

usnesení RM č. 92/2017 

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.2667/6 a 2667/4 v k.ú. 

Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 16 bm dotčených stavbou vodovodní a 

kanalizační přípojky k novostavbě RD parcel.č. 2554/3 k.ú Turnov, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 6.400,- Kč + DPH (cena 400,- Kč za 

bm + DPH). 
 

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

 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene "Turnov, NTL plynovodní přípojka pro 

p.č.3295/3, Luční ul., xxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      GasNet, s.r.o. zrealizoval stavbu NTLvodovodní přípojky pro p.č.3295/3, Luční ul., část Kamenec, 

xxxxxxxx a žádá Město Turnov 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  souladu s ustanoveními § 1785-1788 zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník, na 

pozemku ve vlastnictví města, parcel.č. 3294/1 k.ú. Turnov v celkové délce 2,8 bm dle přiloženého 

geometrického a situačního plánu. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. 

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena na částku 1.200,- Kč + DPH. Cena za bm 

věcného břemene činí dle tabulky cen pozemků 400,- + DPH). 
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usnesení RM č. 93/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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. 3294/1 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové 

délce 2,8 bm dotčených stavbou STL plynovodní přípojky „Turnov, ul. Luční, Kamenec, 

xxxxxxx“ ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 1.200- Kč + DPH (cena za bm 

věcného břemene v tomto případě činí 400,- + DPH). 
 

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

12. VHS Turnov, rekonstrukce Nádražní ulice-vodovod a kanalizace, smlouva o 

právu provést stavbu 
 

Rozprava: 

      V rámci rekonstrukce Nádražní ulice dojde i k rekonstrukci vodohospodářských staveb (vodovod, 

kanalizace). Rekonstrukce se týká vodohospodářský staveb v ulici Nádražní od ulice Prouskova po hranici 

katastru a v ulici Přepeřská od ulice Nádražní ke stávajícím garážím v ulici Přepeřská. Část stavby bude 

předmětem vodoprávního řízení, pro které musí mít investor stavby s vlastníkem pozemků uzavřenu 

smlouvu o právu provést stavbu.  

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

"Turnov - rekonstrukce Nádražní ulice-vodovod a kanalizace", která bude uzavírána s Vodohospodářským 

sdružením Turnov. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Turnov parc.č. 2043, 2044 a 

3881/5, vše k.ú. Turnov. Na těchto pozemcích dojde k výstavbě nové oddělovací komory, nové spojné 

komory a propojovacího potrubí. 
 

usnesení RM č. 94/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu 

"Turnov - Rekonstrukce Nádražní ulice-vodovod a kanalizace" na pozemcích parc.č. 2043, 2044 

a 3881/5, vše k.ú. Turnov. 
 

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

13. Nová autobusová zastávka Pelešany - Rovinka, Turnov - Smlouva o právu k 

provedení stavby 
 

Rozprava: 

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

"Nová autobusová zastávka Pelešany – Rovinka, Turnov", která bude uzavírána s Libereckým krajem. 

Smlouva se týká nové autobusové zastávky u silnice ev.č.III/27927 nacházející se v katastrálním území 

Mašov u Turnova. Stavbou bude částečně dotčen pozemek ve vlastnictví Libereckého kraje, parc.č. 

1414/1 v k.ú. Mašov u Turnova. Pro podání žádosti o stavební povolení je nezbytné uzavřít mezi 

vlastníkem pozemku a investorem stavby smlouvu o právu provést stavbu. Smlouva bude uzavřena 

bezúplatně. 
 

usnesení RM č. 95/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Libereckým krajem „Nová autobusová zastávka 

Pelešany – Rovinka, Turnov“ na pozemku parc.č. 1414/1 v k.ú. Mašov u Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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14. Hřiště Alešova ulice Turnov 
 

Rozprava: 

      Z důvodu špatného technického stavu stávajícího hřiště "hrad", které je umístěno  v sídlišti u nádraží,  

jsme poptali tři dodavatele dětských hřišť na dodávku nových herních prvků. Nové hřiště na pozemku p.č. 

2544/1 k.ú. Turnov v blízkosti ZŠ v Alešově ulici a sportovní haly TSC Turnov by mělo nahradit dožilé 

hřiště "hrad". Základním zadáním pro podání nabídky bylo: hřiště bude osazeno herními prvky pro děti ve 

věku 5-14 let. Město upřednostňuje umístění ručkovacích, balančních a šplhacích prvků nebo sestav a 

skluzavky. Nebudou navrhovány pyramidy a lanovky. Celková cena hřiště včetně dodávky, montáže, 

dopadových ploch a včetně DPH bude ve výši cca 900tis. Kč. Byly osloveny společnosti: TR Antoš s.r.o. 

Turnov, Hřiště hrou s.r.o. Turnov, Hřiště cz s.r.o. Brno. Posouzení nabídek a nabídky viz příloha. 

 
 

usnesení RM č. 96/2017 

RM schvaluje  

výsledek poptávkového řízení na dodávku herních prvků Alešova ulice Turnov společnost Hřiště 

hrou s.r.o. Turnov (prvek Draka + sestava SW2) za nabídkovou cenu 889 964 Kč vč. DPH. 

Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto společností. 
 

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

15. Dopravní terminál - stanovení výše poplatku za vjezd 
 

Rozprava: 

      Město Turnov vybudovalo v roce 2011 z podpory dotace z Regionálního operačního programu NUTS 

II Severovýchod projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov“. Provoz terminálu veřejné 

dopravy byl zahájen 6.11.2011. Tento projekt musel být po dobu udržitelnosti, která končí v květnu 2017, 

mírně ztrátový. Proto dopravci hradili 3,- Kč za vjezd podle smluv o užívání autobusových stání, které 

schválila RM v srpnu 2011. Tato částka byla však velice ztrátová a proto byly od března 2013 s dopravci 

uzavřeny nové smlouvy o užívání autobusových stání, kde byla stanovena cena za vjezd Kč 6,-. Tyto 

smlouvy máme uzavřeny do 31.5.2017. Od 1.6.2017 je tedy nutné uzavřít nové smlouvy nebo dodatky 

stávajících smluv, kde lze upravit nejen dobu trvání smlouvy, ale i částku za vjezdy, abychom nebyli ve 

ztrátě. 

Zvýšením o 3,- Kč, na celkových 9,- Kč/vjezd + DPH bychom získali, při předpokládaných 100 000 

vjezdech, příjmy 1.089 tis. Kč vč. DPH, to je o 89 tis. vč. DPH více než výdaje (příjmy v r. 2016 byly 

741.826,80 Kč vč. DPH). 

 
 

usnesení RM č. 97/2017 

RM schvaluje  

navýšení poplatku za vjezd na autobusový terminál z 6,- Kč + DPH na 9,- Kč + DPH od 1.6.2017 

a prodloužení smluv o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově s 

dopravci do 31.12.2017. 
 

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

16. Zadání projektové dokumentace Obnova pasáže u radnice 
 

Rozprava: 

      Bod stažen z jednání RM budou doplněny další informace. RM se bude obnově pasáže u radnice 

věnovat na dalším jednání. 
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17. Omezení tranzitní dopravy na silnici II/283 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení RM č. 219/2016 ze dne 13. 4. 2016 zadal odbor dopravy za samosprávu Návrh 

dopravně inženýrských opatření Omezení vjezdu některých vozidel podle § 24a zákona č.68/2015 Sb, na 

silnici II/283 Turnov – Loktuše – Háje – Slaná - Košťálov v Turnově. Projekt je přílohou projednávaného 

bodu. Pakliže RM projeví nadále souhlas, podám žádost na odbor dopravy MÚ Turnov. Ten v rámci státní 

správy projedná záměr s dotčenými orgány, což DI Policie ČR, Krajský úřad, Město Železný Brod a 

Město Semily. Dopravní komise přistoupila k hlasování bez diskuze o alternativních trasách této dopravy. 

Zákon říká, že musí existovat jiná vhodná trasa. Máme za to (odbor dopravní MěÚ), že tato trasa by 

neměla být výrazně delší než je stávající, mělo by se jednat o komunikaci stejné třídy a podobného 

dopravně technického stavu. Pokud bychom uvažovali o těchto trasách, máme 3 možnosti alternativních 

tras:  

1. Lomnice – Jičín - Turnov  

2. Semily – Železný Brod - Turnov  

3. Radostná pod Kozákovem – Rovensko pod Troskami – Ktová – Turnov  

 

Z hlediska vzdálenosti by byla vhodná pouze trasa přes Rovensko pod Troskami, kde je ovšem silnice 

mezi Lestkovem a Rovenskem úzká a nevhodná pro míjení těžkých vozidel. Ostatní trasy nejsou 

porovnatelné vzdáleností. Pokud by tato vozidla musela jet např. z Lomnice do Liberce přes Jičín nebo 

Železný Brod, došlo by ke značnému zvýšení nákladů na tuto dopravu. Navíc by omezení dopravy v 

Turnově zatížilo dopravou komunikace v jiných obcích, které by měly mít srovnatelnou míru ochrany 

jako komunikace v Turnově. Obce Jičín, Semily a Železný Brod navíc nespadají pod naši rozhodovací 

působnost. V případě, že by i zde obce s rozšířenou působností přistoupily na podobný návrh řešení, 

doprava by se dostala do neřešitelné situace. 

 
 

usnesení RM č. 98/2017 

RM odkládá  

podání žádosti k omezením tranzitní dopravy o celkové hmotnosti nad 12 tun centrem města 

Turnova (podle § 24a zákona č.68/2015 Sb, na silnici II/283 Turnov – Loktuše – Háje – Slaná - 

Košťálov v Turnově) na září 2017. 
 

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

18. Schválení parkovacího řádu parkoviště U Raka 
 

Rozprava: 

      Po předání parkoviště U Raka z Kulturního centra Turnov, s.r.o. na město Turnov je třeba upravit 

pravidla pro parkování na této ploše. 

Město Turnov má zájem tuto plochu zařadit do kategorie místních komunikací ve smyslu zákona 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Místní komunikace požívají ze zákona větší ochranu 

než veřejně přístupné účelové komunikace a město Turnov může za účelem organizování dopravy na 

území obce v nařízení obce vymezit oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky 

užít za cenu sjednanou, která se stanoví v nařízení (v současné době máme přijato nařízení č. 1/2015) 

Nařízení lze vydat až po nabytí právní moci rozhodnutí silničního správního úřadu o zařazení této plochy 

do kategorie místní komunikace. Správní řízení v současné době probíhá. Jelikož se pohybujeme v režimu 

veřejné vyhlášky a z toho vyplývajících lhůt pro oznámení na úřední desce, lze očekávat právní moc 

někdy na konci března 2017. Poté musí aktualizovaný text příslušného nařízení schválit rada města a musí 

se zveřejnit na 15 dnů, než nabyde účinnosti.  

Do doby účinnosti výše uvedeného, doporučujeme upravit právní poměry na veřejně přístupné účelové 

komunikaci schválením vnitřního předpisu města – provozního řádu parkoviště U raka. Po schválení ho 

lze vyvěsit na parkovišti a vymáhat jeho plnění. 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích se zde vztahuje na dodržovaní dopravního značení, tedy 

orgány policie mohou oznámit správní delikty provozovatelů spočívající v porušení pravidel stání na této 
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ploše. Dle našeho názoru však nelze použít botičku. Vlastník parkovací plochy může vymáhat zaplacení 

parkovného formou občanskoprávní u soudu. Vlastník komunikace může v souladu s provozním řádem 

odstranit vozidlo z parkoviště, pokud nemá zaplacený poplatek. 

Provozní řád nabyde účinnosti 17.2.2017 a cena parkovného zatím zůstává 10 Kč za 24 hodin stání. 

 
 

usnesení RM č. 99/2017 

RM schvaluje  

provozní řád Parkoviště U Raka s účinností od 17. 2. 2017. 
 

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

 

19. Odměny medailistům z Mistroství světa a Mistroství Evropy za rok 2016 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám návrh odměn medailistům z mistrovství světa a mistrovství Evropy za rok 2016.  

Odměny budou vyplaceny z řádku rozpočtu č. 278 – Reprezentace města – odměny za výjimečné výkony. 

 
 

usnesení RM č. 100/2017 

RM schvaluje  

odměny medailistům z mistrovství světa a mistrovství Evropy za jejich významnou reprezentaci 

města na těchto vrcholných akcích v celkové výši 22.000,- Kč. Odměny budou vyplaceny: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

20. Rozšíření partnerské smlouvy Greenway Jizera 
 

Rozprava: 

      Jedná se o upravenou verzi smlouvy z loňského roku, po tom, co se na zastupitelstvu vloni v květnu 

řešilo případné trasování Greenway Jizera přes obec Všeň. Nyní Vám předkládám ke schválení téměř 

totožnou smlouvu jako vloni, jen rozšířenou o obec Všeň a následně upravené trasování viz mapa 

Greenway Jizera jako příloha smlouvy a upravený systém financování dle stejného klíče ovšem 

rozšířeného o obec Všeň.  

 
 

usnesení RM č. 101/2017 

RM doporučuje  

ZM zrušit usnesení ZM č. 235/2016 ve znění: ZM schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné 

spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany mezi partnery: Město Turnov, 

Obec Modřišice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, Obec Svijany a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 102/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku 

Turnov – Svijany mezi partnery: Město Turnov, Obec Modřišice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, 

Obec Svijany a Obec Všeň a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této 

smlouvy. 
 

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

21. Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny Marie, Turnov - I.etapa - část A, 

D, E 
 

Rozprava: 

      Město Turnov si požádalo o dotaci z programu regenerace městské památkové zóny na opravu 

hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov. Součástí oprav zdi je očištění zdi, vyčištění spár a 

jejich doplnění vápennou maltou, očištění a oprava krycích desek zdi, výměna vstupní brány. Pro rok 

2017 byla z tohoto programu městu Turnov přidělena částka 1.400 tis. Kč na opravy budov v památkové 

zóně. Na opravu zdi budeme moci čerpat uznatelné náklady ve výši 514 tis. Kč bez DPH. Součástí 

dokladů nezbytných pro přidělení dotace je i smlouva o dílo uzavřená s dodavatelem stavby. 

 
 

usnesení RM č. 103/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození Panny 

Marie Turnov" a schvaluje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Tomáš Hocke, 

Ing. Miloslav Chrumko, Ludmila Těhníková, Jiří Vele, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

22. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

       

1.  Žádost Města Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, o pokácení  dřevin v rámci projektu  

„Obnova parku Metelkovy sady – Turnov, Etapa 2 - vstupní část“, pozemek p. č. 2807 v k. ú. Turnov.  

Jedná se o následující dřeviny: 

- topol bílý (Populus alba) – 2 ks, obvod kmene 182 cm a 185 cm ve výšce 130 cm nad zemí – 

stromy brání  výstavbě přístupové cesty a zároveň nejsou dlouhodobě perspektivní.  

2.  Žádost Města Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, o pokácení  dřevin v rámci projektu 

„Rekonstrukce ulice Nádražní, III. etapa, Turnov“. Důvod kácení stromů: rekonstrukce ulice Nádražní. 

V rámci přípravy projektu rekonstrukce silnice II/610 od viaduktu na Přepeřské ulici až na hranici 

Libereckého kraje a rekonstrukce ulice Nádražní od ulice Prouskova na hranici katastru města Turnov.  

Jedná se celkem o 74 ks stromů – viz.  dendrologický průzkum. Jako náhrada za pokácené stromy bude 

v Nádražní ulici v rámci její rekonstrukce vysazeno 28 ks stromů nových, které budou tvořit alej – přesný 

druh není ještě určen.  

Jedná se o následující dřeviny:  

Pozemek p. č.   3881/5 v k. ú Turnov: 

- javor mléč (Acer platanoides ‘Globosum‘) - obvod kmene 88 cm, 90 cm, 85 cm,80 cm, 81 cm, 88 

cm, 91 cm. 

Pozemek p. č. 3881/3 v k.ú. Turnov: 

- javor mléč (Acer platanoides ‘Globosum‘ ) – obvod kmene 83 cm. 

 Pozemek p. č. 3881/2 v k. ú. Turnov: 

- javor mléč (Acer platanoides ‘Globosum‘) – obvod kmene 88 cm. 
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Pozemek p. č. 3881/6 v k. ú. Turnov: 

- javor mléč (Acer platanoides ‘Globosum‘) – obvod kmene 94 cm, 89 cm, 82 cm, 100 cm 86 cm, 

84 cm, 81 cm, 83 cm. 

- Javor jasanolistý (Acer negundo) – obvod kmene  80 cm. 

3.  Žádost Města Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, podaná na základě e-mailové žádosti  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  o pokácení břízy rostoucí na pozemku p. č. 3276/1 v k. ú. Turnov, 

který je ve vlastnictví Města Turnov.  

Jedná se o pokácení  břízy bělokoré (Betula pendula), která tvoří dvojkmen o obvodu kmenů  92 cm a 76 

cm, z následujících důvodů: 

1. Znečištění tepelného čerpadla – jeho venkovní části, která nasává vzduch a zajišťuje cirkulaci 

vzduchu do části čerpadla v domě. – čerpadlo na fotce za domem. 

2. Téměř celkové zastínění zadní části pozemku a domu. 

3. Každoroční znečištění pozemku a domu velkým množstvím spadaného listí a větví. 

4. Žádost Města Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, o pokácení 3 ks stromů  rostoucí na 

pozemku p. č. 1702/3 v k. ú. Turnov. Jedná se o třešeň o obvodu kmene  130 cm ve výšce 130 cm nad 

zemí, švestky  o obvodu kmene 66 cm a ryngle o obvodu kmene 60 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 

z důvodu, že na pozemku bude zřízena otáčecí úvrať  pro otáčení složek záchranného systém a 

technických služeb.  

5. Žádost Města Turnov, odboru správy majetku, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov   

o pokácení  dřevin v rámci projektu  „Městský park Turnov (park u letního kina), Etapa 1 – Sportovní 

část“, pozemek p. č. 623/1 v k. ú. Turnov.  

Jedná se o následující dřeviny: 

- smrk pichlavý  (Picea pungens) – 3 ks, obvod kmene 94 cm, 185 cm  a 163 cm ve výšce 130 cm 

nad zemí  a 1 ks břízy bradavičnaté (Betula verrucosa)  o obvodu kmene 204 cm ve výšce 130 cm 

nad zemí.  Důvod kácení: výstavba  dětského hřiště. 

 
 

usnesení RM č. 104/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 ks topolu bílého (Populus alba), které rostou na pozemku p. č. 

2807 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 105/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 17 ks javoru mléč (Acer platanoides ´Globosum´) a javoru 

jasanolistého (Acer negundo), které rostou na pozemku p. č.  3881/2, 3881/3, 3881/5 a 3881/6  v 

k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 106/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení třešně, která roste na pozemku p. č.  1702/3 v k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 107/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 3 ks smrku pichlavého (Picea pungens) a 1 ks břízy 

bradavičnaté (Betula verrucosa), které rostou na pozemku p. č. 623/1 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 108/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bradavičnaté (Betula verrucosa) - dvojkmen, které 

rostou na pozemku p. č. 3276/1 v k. ú. Turnov. 
 

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

V Turnově dne 22. února 2017 

 

 

 

Mgr. Petra Houšková      Mgr. Jana Svobodová 

      místostarostka             místostarostka 


