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Zápis z 5. jednání rady města Turnov 

ze dne 8. 3. 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, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová,  

Ing. Miroslav Šmiraus, František Zikuda 

Nepřítomni: Eva Kordová       

 

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

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

Rozprava: 

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

v ulici K Vodárně v části Károvska na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov. Bude provedena výstavba 

nového kabelového vedení nn 1 kV a přípojkové skříně SS 101 v kompaktním pilíři v rozsahu 120,5 

běžných metrů a 0,1m2 vedoucí k rodinnému domu č.p. 2191, p.č.2915/67 k.ú.Turnov. 
 

usnesení RM č. 109/2017 

RM schvaluje  

uzavření 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 parcel. č. 2915/10 k. ú. Turnov, ve vlastnictví 

Města Turnov v celkové délce cca 121 bm + 0,1m2 dotčeného stavbou „SM, Turnov, K 

Vodárně-čp.2191, xxxxxxxx-kNN “ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve 

výši 400,- Kč/bm + DPH (celkem 49.400,- + DPH). Do podmínek je nutné zahrnout zalícování 

pilíře s hranicí pozemku. 
 

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

 

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

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov, p.č.1786/1, xxxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 

      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na přeložku 

kabelového vedení NN 1 kV. Jedná se o stavbu:  „SM, Turnov, p.č.1786/1, xxxxxx-kNN" Projektovaná 

stavba bude provedena formou pokládky kabelového vedení NN v ulici Jana Palacha k p.č. 1786/1 k.ú. 
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Turnov. Výstavba bude provedena pokládkou kabelovým vedením 1kV a přípojkovou skříní SS 101 

v rozsahu cca 2 běžných metrů. 
 

usnesení RM č. 110/2017 

RM projednala  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně 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 parcel.č.1782/1 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 2 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, p.č.1786/1, 

xxxxxxxx-kNN" a žádá o předložení stavebního záměru k uvažované stavbě. 
 

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

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu "Turnov, Hruštice-K. Drbohlava, vodovodní a kanalizační přípojka, 

xxxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebníci, manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují realizaci 

nové vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD v K. Drbohlava na pozemku parcel.č.2915/15, 

k.ú Turnov. Stavebníci zajišťují na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 2915/10 v k.ú. Turnov, 

který je ve vlastnictví města Turnov v celkové délce obou přípojek cca 10 bm. Věcné břemeno spočívá 

v oprávnění provozování stavby vodovodního a kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství. 
 

usnesení RM č. 111/2017 

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.2915/10, k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 10 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační 

přípojky k novostavbě RD, ul. K. Drbohlava parcel.č. 2915/15, k.ú Turnov, stavebníci 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za jednorázovou úhradu 4.000,- Kč + DPH (400,-x 10bm + DPH). 
 

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

 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu "Vodovodní přípojka, Turnov, Benátky p.č.2973, xxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxx na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové vodovodní přípojky pro 

stavbu tzv."výměnku", později novostavbu RD (dle vyjádření městského architekta-příl.č.4) na pozemku 

parcel.č. 2973, k.ú Turnov. Investor zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a právo provést stavbu s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude 

dotčena parcela č. 3878/1 v k.ú. Turnov, v majetku města Turnov v rozsahu cca 1 bm. Přesný rozsah 

věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický plán. Věcné břemeno spočívá v oprávnění 

provozování stavby vodovodního zařízení včetně jeho příslušenství. 
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usnesení RM č. 112/2017 

RM projednala  

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.3878/1 v k.ú. Turnov ve 

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

novostavbě RD parcel.č. 2973, k.ú Turnov, stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 

pověřuje OSM dalším jednáním o majetkových poměrech s ohledem na rozpracovanou územní 

studii Benátek (vedení kabelu NN a chodník). 
 

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

 

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene " Přeložka NTL 

plynovodní přípojky pro čp.1558, ul. Studentská, Turnov, fy Mikula" 
 

Rozprava: 

      GasNet, s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu „Přeložka NTL plynovodní přípojky 

pro čp.1558, Studentská ul., Turnov pro fy Mikula Turnov, s.r.o. Stávající NTL ocelová přípojka bude 

nahrazena novou, v kratší délce cca 10 běžných metrů, blíže ke komunikaci. Přeložka NTL plynovodní 

přípojky bude napojena na stávající plynovodní řad v komunikaci, p.č. 2600/1, k.ú.Turnov ve vlastnictví 

města Turnov. Stavba bude provedena výkopem, výkopek bude odvezen na skládku a nebude skladován 

na pozemcích ve vlastnictví města Turnov. Po dokončení stavby budou veškeré výkopy řádně zasypány a 

hutněny, tak aby nedošlo k následnému poklesu komunikace, dle přiloženého katalogového listu. Konečná 

úprava povrchu v ulici Studentská provedena z asfaltu v celé šířce komunikace a délce výkopu, chodník 

bude zpětně zadlážděn. V zelených plochách bude rýha zasypána ornicí, která bude oseta travním 

semenem. Stavba nové přípojky bude zrealizována před zahájením stavby „Regenerace panelového 

sídliště U nádraží-5.etapa“. Předpoklad realizace této stavby je období 06-10/2017, při získání finančních 

prostředků. 
 

usnesení RM č. 113/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 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. 2600/1, k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové 

délce cca 10 bm dotčených stavbou „Přeložka NTL plynovodní přípojky k čp.1558, Studentská 

ul., Turnov pro investora fy Mikula Turnov, s.r.o.“ ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou 

úhradu 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "STL plynovod a 

plynovodní přípojku pro čp. 893, ul. Jaspisová, Turnov, xxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      GasNet, s.r.o. realizuje stavbu "Prodloužení plynovodu  a  nové NTLplynové přípojky pro RD na 

pozemku p.č.3130/5, k.ú. Turnov, Jaspisová ulice, investor 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 pozemcích ve vlastnictví města Turnov, parcel.č. 

3142/1 a 3145/7 k.ú. Turnov v celkové délce cca 35 bm dle přiloženého situačního plánu. Věcné břemeno 

spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. 
 

usnesení RM č. 114/2017 

RM ruší  

usnesení RM ze dne 10. 8. 2016 č. 445/2016 z důvodu duplicity. 
 

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

usnesení RM č. 115/2017 

RM schvaluje  

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

věcného břemene v souladu s ustanovením §59 zákona 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.3142/1 a 3145/7,  k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 35 bm 

dotčených stavbou „Plynovodní přípojka k RD parcel.č. 3130/5 k.ú Turnov, investor 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ ve prospěch GasNet, s.r.o. za 

jednorázovou úhradu 14.000,- Kč + DPH (cena za bm věcného břemene činí 400,- + DPH). 
 

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

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "Táborová základna Krčkovice, 

vodovodní přípojka" 
 

Rozprava: 

      Město Turnov  na pozemcích obce Hrubá Skála zrealizovalo novou vodovodní přípojku pro táborovou 

základnu Krčkovice.  Město Turnov zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene s vlastníkem dotčených pozemků. Touto stavbou byla dotčena parcela č. 2104, k.ú. Hrubá Skála 

v majetku obce Hrubá Skála v rozsahu  80,38 bm, dle geometrického plánu č.839-53/206 ze dne 

11.8.2016. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodovodního zařízení včetně jeho 

příslušenství.  Uzavření smlouvy o VB bylo schváleno zastupitelstvem obce Hrubá Skála dne 2.2.2017, 

usnesením č.1/2017.  Jelikož byl pozemek p.č.2104, k.ú Hrubá skála v roce 2011 při sepsání  Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve správě Pozemkového fondu ČR, předkládá se znovu ke 

schválení do RM.  
 

usnesení RM č. 116/2017 

RM schvaluje  

uzavření 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 a podle zákona č. 89/2012Sb. 

občanský zákoník v platném znění na pozemku parcel.č.2104 v k.ú. Hrubá Skála ve vlastnictví 

obce Hrubá Skála v celkové délce 80,38 bm dotčeného stavbou vodovodní přípojka pro 
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táborovou základnu Krčkovice p.č.2104 k.ú, Hrubá Skála, ve prospěch Města Turnova za 

jednorázovou úhradu 16.076,- Kč + DPH (cena 200,- Kč za bm + DPH dle platného ceníku obce 

Hrubá Skála). 
 

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

 

8. Smlouva o právu provést stavbu, chodník Studentská ulice, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá Radě města materiál týkající se uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu. Smlouva je uzavírána na rekonstrukci chodníku v ulici Studentské (za Billou). Chodník se nachází 

částečně na pozemku parc.č. 2542/1, k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnov a částečně na 

pozemku parc.č. 2540/2, k.ú. Turnov, který je v majetku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Na tuto část chodníku se uzavírá smlouva o právu provést stavbu. 
 

usnesení RM č. 117/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na rekonstrukci 

chodníku ve Studentské ulici na pozemku parc.č. 2540/2, k.ú. Turnov. 
 

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

 

9. Nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxx a TJ Sokol 
 

Rozprava: 

      Z důvodu celkové rekonstrukce objektu čp. 466, Skálova ulice, Turnov na "Nový úřad", je nutné 

zajistit vhodné prostory pro přestěhování Městské policie a Odboru přestupkového řízení. Proběhlo 

jednání s vlastníkem objektu čp. 94, nám. Českého ráje, Turnov - budova spořitelny, ve kterém jsou volné 

nebytové prostory. xxxxxxxxxxx, vlastník objektu, nabízí prostory ve sklepě, I. nadzemním podlaží, II. 

nadzemním podlaží a ve III. nadzemním podlaží o celkové výměře 275,54 m2.  Nájemné je stanoveno 

takto: kanceláře - 120,- Kč/m2/měsíc, ostatní prostory (chodby, WC) - 80,- Kč/m2/měsíc, sklep - 50,- 

Kč/m2/měsíc. 

Dle rozpisu nájemného je celkové nájemné ve výši 27.730,60 Kč/měsíc vč. DPH a zálohy za služby 

spojené s nájmem (el. energie, voda, technická správa budovy a tuhý komunální odpad) ve výši 10.000,- 

Kč/měsíc + DPH, tj. 12.100,- Kč. Dále je nutné zajistit prostory pro parkování zaměstnanců MěÚ, kteří 

doposud parkují na pozemku p.č. 614, k.ú. Turnov vedle čp. 466. TJ Sokol Turnov nabízí část pozemku 

p.č. 598/1, k.ú. Turnov o výměře 1000 m2 za cenu 10,- Kč/m2/rok, tj. 10.000,- Kč. Tuto vyhrazenou část 

pozemku bude nezbytné oplotit z důvodu bezpečnosti.  
 

usnesení RM č. 118/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 94, nám. Českého ráje, Turnov s 

xxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou od 1.6.2017 do 31.12.2018 za cenu 27.730,60 Kč/měsíc + 

zálohy na poplatky za služby spojené s nájmem ve výši 10.000,- Kč/měsíc + DPH. 
 

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

usnesení RM č. 119/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu pozemku s TJ Sokol Turnov na část pozemku p.č. 598/1, k.ú. Turnov o výměře 

1000 m2 na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018 za cenu 10.000,- Kč/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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10. Smlouva o nájmu s Lesy ČR a následně smlouva o podnájmu 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá na Valdštejně kiosek v čp. 24 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Okolní 

pozemky jsou ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. Na podzim r. 2016 provedla firma Geodézie 

Český Ráj GP, s.r.o., Libštát vytyčení části pozemků p.č. 1249, 1248 a 1245/1, vše k.ú. Mašov u Turnova. 

Vznikl nový pozemek p.č. 1245/3, jehož součástí jsou i pozemky p.č. 1247 a 690/1, vše k.ú. Mašov u 

Turnova, který byl vyjmut z lesních pozemků do ostatní plochy, jelikož se využívá k provozování kiosku 

(posezení, gril, atd). Nyní Lesy České republiky, s.p. jako vlastník pozemku p.č. 1245/3, k.ú. Mašov u 

Turnova o výměře 963 m2 posílají návrh smlouvy o nájmu tohoto pozemku. Ve smlouvě navrhují 

nájemné ve výši 33,24 Kč/m2/rok v období od března do října a ve výši 5,54 Kč/m2/rok v období od 

listopadu do února. Celkové roční nájemné tedy činí 23.118,- Kč + DPH. Zároveň žádají o úhradu za 

bezesmluvní užívání předmětu nájmu v předchozím období od 1.4.2014 do 31.3.2017, a to v celkové 

částce 68.729,- Kč + DPH. Přílohou smlouvy je také podnájemní smlouva, kterou navrhujeme uzavřít s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. S ním máme uzavřenou smlouvu o nájmu na čp. 24, který tento prostor 

využívá k provozování kiosku. Podnájemní smlouvu navrhujeme uzavřít za cenu 25,- Kč/m2/rok, tj. 

24.075,- Kč + DPH. Výše nájmu je navržena tak, aby pokryla pronájem Lesům ČR. Zároveň požadujeme 

po Ing. Charvátovi nájemné za uplynulé 3 roky zpětně, tj. 72.225,- Kč + DPH. 
 

usnesení RM č. 120/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu s Lesy České republiky, s.p. na pozemek p.č. 1245/3 o výměře 963 m2, k.ú. 

Mašov u Turnova na dobu určitou - 1.4.2017 - 31.3.2019 za cenu 23.118,- Kč/rok + DPH a 

úhradu za bezesmluvní užívání pozemku v období 1.4.2014-31.3.2017 v celkové částce 68.729,- 

Kč + DPH. 
 

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

usnesení RM č. 121/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o podnájmu pozemku p.č. 1245/3, k.ú. Mašov u Turnova o výměře 963 m2 s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dobu určitou - od 1.4.2017 od 31.3.2019 za cenu 25,- Kč/m2/rok + 

DPH, tj. 24.075,- Kč/rok + DPH a bezesmluvní užívání pozemku v období 1.4.2014-31.3.2017 v 

částce 72.225,- Kč + DPH. 
 

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

 

11. Pacht zastávkových přístřešků MHD 
 

Rozprava: 

      Rada města na svém jednání dne 11.1.2017 schválila nákup čekáren - zastávkových přístřešků 

hromadné dopravy od firmy euroAWK spol. s r.o., Praha. Jedná se o čekárny, jejichž součástí jsou 

osvětlené reklamní panely na bokách, které má firma i nadále zájem využívat a žádá o uzavření pachtovní 

smlouvy. 

Čekárny jsou vybudovány v Přepeřské ulici (2 oboustranné vitríny), Na Výšince (1 oboustranná vitrína),  

v Žižkově ulici (1 oboustranná vitrína) a 2 ks světelných panelů na Nádražní ulici (jednostranné). Firma 

euroAWK s.r.o. nabízí za pronájem světelných reklamních vitrín 25% z ročního úhrnu čistého obratu z 

provozování těchto vitrín, nejméně však 10.000,- Kč/rok + DPH. I nadále bude firma provádět opravy a 

údržbu. 
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usnesení RM č. 122/2017 

RM schvaluje  

pachtovní smlouvu s euroAWK s.r.o., Praha na světelné panely v čekárnách MDH (ul. Přepeřská, 

ul. Výšinka, ul. Žižkova, ul. Nádražní) za dobu určitou - 2 roky za cenu 25% z ročního úhrnu 

čistého obratu z provozování světelných reklam, nejméně však 10.000,- Kč/rok + DPH. 
 

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

 

12. Pronájem části pozemku p.č. 1940/1, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      Rada města schválila na svém jednání dne 10.8.2016 pronájem části pozemku p.č. 1940/1, k.ú. 

Turnov společnosti Váš pekař s.r.o., zastoupenou jednatelem p. Jiřím Mikulou. Jedná se o část pozemku o 

výměře 8 m2, na němž je umístěna část prodejního stánku s vchodem z Nádražní ulice. Zbývající část 

stánku je umístěna na soukromém pozemku p.č. 1941/1.  Stánek společnost využívá na prodej pekařských 

a cukrářských výrobků. Dříve tento stánek vlastnila a provozovala společnost Pekařství Šumava group 

a.s., Jablonec nad Nisou, od které p. Mikula stánek odkoupil. Nyní nás požádal p. Mikula (společnost Váš 

pekař s.r.o.) o ukončení nájmu a převedení zpět na společnost Pekařství Šumava group a.s., která o 

pronájem požádala, stánek odkoupila zpět a provozuje jej. Na základě žádosti o tuto změnu byl pronájem 

zveřejněn na úřední desce. Podle tabulky orientačních cen je nyní cena za pronájem pozemku pro drobné 

stavby pro podnikatelské účely stanovena ve výši 100,- Kč/m2/rok. Roční nájemné tedy činí 800,- Kč. 

 
 

usnesení RM č. 123/2017 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku dohodou se společností Váš pekař s.r.o., Praha na  

pronájem části pozemku p.č. 1940/1, k.ú. Turnov o výměře 8 m2 k 10. 3. 2017. 
 

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

usnesení RM č. 124/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 1940/1, k.ú. Turnov o výměře 8 m2 pro společnost Pekařství 

Šumava group, a.s., Jablonec nad Nisou za cenu pronájmu 100,- Kč/m2/rok od 11.3.2017, za 

předpokladu opravy prodejního stánku (kultivace reklam, nátěr, nová markýza). 
 

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

 

13. Výpůjčka pozemků - xxxxxx 
 

Rozprava: 

      xxxxxxxxxxxxxxxxx, začínající soukromý zemědělec, požádal o pronájem pozemku p.č. 702/1 o 

výměře 26602 m2, část pozemku p.č. 708/12 o výměře 570 m2 a část pozemku p.č. 950/4 o výměře 170 

m2, vše k.ú. Daliměřice za účelem pravidelného udržování - sekání a sklizeň trávy a úklidu pozemků - 

nejméně 2x ročně. V současné době zajišťuje údržbu těchto pozemků odbor životního prostředí. Pokud 

uzavřeme pachtovní smlouvu, nebude muset hradit údržbu pozemků město. S ohledem na plánovanou 

základnu HZS a záchranky na vedlejším pozemku navrhujeme uzavřít výpůjčku pozemku na 1 rok s 

možností prodloužení. Pokud dojde k plánované výstavbě, není výpůjčitel účastníkem řízení a nemá žádná 

práva na podání připomínek. Pouze mu bude sdělena informace o stavbě. 
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usnesení RM č. 125/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 702/1, část pozemků p.č. 708/12 a 950/4, vše k.ú. Daliměřice 

o celkové výměře 27342 m2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou do 28. 2. 2018. 
 

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

 

14. Prodej pozemků v ulici Pod Stránkou, Turnov 
 

Rozprava: 

      Na odbor správy majetku byl doručen návrh na odkup pozemků v ulici Pod stránkou, z vlastnictví 

Města Turnov do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která vlastní sousední pozemek. Jedná se o pozemky 

parc.č. 1725/1 o výměře 137m2, 1725/2 o výměře 103m2 a  parc.č. 1773/2 o výměře 120m2, vše v k.ú. 

Turnov. Město Turnov nyní tyto pozemky pronajímá někomu jinému než je zájemce o koupi. Za pozemky 

parc.č. 1725/1 a parc.č. 1725/2 o celkové výměře 240m2, v územním plánu do bydlení smíšeného, nabízí 

navrhovatelka xxxxxxxxxxxxxxxxx kupní cenu 400-500,- Kč/m2 a za pozemek 1773/2 o výměře 120m2, v 

územním plánu zeleň, nabízí 30,-Kč/m2. Tabulkové ceny bydlení smíšené rozmezí 1500-2500,- Kč/m2 a 

zeleň přírodního charakteru 30-80,- Kč/m2. 
 

usnesení RM č. 126/2017 

RM neschvaluje  

žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o odkup pozemku ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 1725/1 o 

výměře 137m2, parc.č. 1725/2 o výměře 103m2 a parc.č.1773/2 o výměře 120m2 vše v k.ú. 

Turnov. 
 

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

 

15. Zadávací podmínky "Rekonstrukce čp. 466 Skálova Turnov" 
 

Rozprava: 

      Zastupitelstvo města na zasedání  dne 24.11.2016 usnesení č. 391/2016 schválilo realizaci projektu 

nový úřad - Rekonstrukce čp. 466 Skálova Turnov. Následně po tomto jednání byly zahájeny přípravné 

práce na kontrole a upřesnění projektové dokumentace a na přemístění stávajících kanceláří užívaných 

úředníky města. Zároveň byla zahájena příprava na zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. 

Jedná se o stavební práce v předpokládané hodnotě 45 mil. Kč bez DPH. Pro vypsání výběrového řízeny 

dle zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů bylo zvoleno zjednodušené podlimitní řízení.  

Do tohoto řízení může podat nabídku neomezený počet uchazečů, kteří splňují požadované podmínky. 

Zadávací podmínky a návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto podkladu pro jednání RM. Přípravou a 

zajištěním zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení byla pověřena společnost Compet Consult 

s.r.o. Liberec. 

Počet dnů pro zpracování nabídky účastníky řízení je stanoven na 25 kalendářních dnů. 
 

usnesení RM č. 127/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na stavbu 

"Rekonstrukce čp. 466 Skálova Turnov" a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš 

Hocke, Ing. Miloslav Chrumko, Rudolf Hördler, Mgr. Michal Loukota, Ing. Michal Kříž, Karel 

Jiránek, Ludmila Těhníková. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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16. Modernizace ZŠ v Turnově-informace k žádosti o dotaci 
 

Rozprava: 

      Na konci června 2016 Vám byl předložen záměr na modernizaci škol v Turnově k realizaci za 

finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, který jste schválili k dalšímu 

postupu. Materiál k podání žádosti o dotaci byl předložen ke schválení na zastupitelstvu města dne 

22.9.2016 a byl rovněž schválen. Žádost o dotaci byla podána 9.2.2017 a nyní Vám předkládáme základní 

informace o průběhu a obsahu žádosti. 

 

Obsah projektu: 

ZŠ Turnov, Skálova 600 

 modernizace jazykové učebny 

 modernizace učebny přírodních věd 

 nákup nábytku do dvou počítačových učeben 

 nákup počítačů do dvou počítačových učeben 

 vybudování 2 bezbariérových WC 

 modernizace konektivity  

ZŠ Turnov, 28. října 18 

 bezbariérový přístup do budovy a jednotlivých podlaží 

 stavební práce v počítačové učebně 

 nákup nábytku do počítačové učebny 

 nákup počítačů do počítačové učebny 

 modernizace konektivity 

 realizace zeleně včetně mobiliáře před školou 

ZŠ Turnov, Žižkova518 

 bezbariérový přístup do budovy a jednotlivých podlaží vč. 2 bezbariérových WC 

 modernizace jazykové učebny 

 modernizace učebny přírodních věd 

 modernizace konektivity 

Vedlejší aktivity 

 výběrová řízení na stavební práce a dodávky techniky a nábytku 

 zajištění TDI, AD a BOZP 

 zajištění publicity (tiskové zprávy, články v místních tiskovinách) 

 

Harmonogram projektu: 

 3-9/2017 – vyhodnocení žádostí o dotaci, vzhledem k počtu žádostí bylo avizováno 

pravděpodobně delší období na hodnocení žádosti 

 9 – 12//2017 – realizace výběrových řízení na dodavatele  

 1/2018 – 3/2019 – realizace všech akcí 

 4/2019 – závěrečné vyúčtování 

 3 etapy projektu  

Náklady na projekt v žádosti (včetně DPH):  

- Celkové náklady 22.735.355,36 Kč 

- Celkové způsobilé náklady 22.189.575,86 (nezpůsobilé – sanace v ZŠ Turnov 28.října) 

- Investiční způsobilé náklady – 13.473.221,86 

- Neinvestiční způsobilé náklady – 8.716.354,00 Kč 

- Kofinancování – 10% celkových způsobilých nákladů + 545.779,50 Kč 

 

Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 15.2.2019 

Ve výzvě č. 46 „Infrastruktura základních škol“ bylo předloženo 183 projektů ve finančním objemu 2,2 

mld. Kč. Objem předložených žádostí přesáhl alokaci výzvy o více než 1,6 mld. Kč, jedná se tedy o téměř 

čtyřnásobný převis alokace výzvy. 
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usnesení RM č. 128/2017 

RM bere na vědomí  

informace o průběhu podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace učeben a konektivity tří 

základních škol v Turnově“ do 46. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. 
 

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

 

17. Žádost o dar pro Myslivecké sdružení Klokočské skály 
 

Rozprava: 

      Myslivecké sdružení žádá o dar ve výši 5 tis. Kč na částečné krytí nákladů na vybudování a údržbu 

tzv. pachového ohradníku. Tuto biologickou ochranu okolo pozemních komunikací provádí již několik let 

a mohou se pochlubit dobrými výsledky. Na ošetřených komunikacích se snížily střety zvěře s 

motorovými vozidly až o 75%. 
 

usnesení RM č. 129/2017 

RM neschvaluje  

poskytnutí daru pro Myslivecký spolek Klokočské skály, Klokočí 71, Turnov 51101 ve výši 5. 

000Kč. RM doporučuje žádat přes dotační program pro Obecně prospěšnou činnost, kde jsou 

finanční prostředky na obdobnou činnost připraveny. 
 

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

 

18. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2017 byla z rozpočtu města vyčleněna na režii odboru OŠKS a příspěvek Dítě v tísni celková 

částka 50.000,- Kč, z čehož příspěvek Dítě v tísni činí 25.000,- Kč. Tato částka byla rozdělována 

v předchozích letech mezi jednotlivé základní školy, a to na základě informací o potřebnosti těchto 

finančních prostředků pro jejich žáky. Prostředky byly použity k zaplacení obědů v rámci školního 

stravování pro sociálně slabší žáky, kteří díky tomuto příspěvku Města Turnov mohli docházet na obědy 

s ostatními spolužáky. V letošním roce byli opět osloveni ředitelé základních škol v Turnově, aby uvedli, 

kolik mají žáků ze sociálně slabších rodin, kteří docházejí na obědy nepravidelně či nedocházejí na obědy 

vůbec, a u nichž by mohly být zaplaceny obědy alespoň částečně touto formou. Na základě údajů 

získaných ze základních škol v Turnově, navrhujeme celkovou částku 25.000,- Kč rozdělit mezi pěti 

turnovských základních škol, a to dle přiložených smluv. Celkově se jedná o podporu cca 35 dětí. 
 

usnesení RM č. 130/2017 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace na 

celkovou částku 6.000,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 131/2017 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace na 

celkovou částku 5.000,- Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 132/2017 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na 

celkovou částku 6.000,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 133/2017 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

na celkovou částku 5.500,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 134/2017 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov - Mašov, příspěvková organizace na 

celkovou částku 2.500,- Kč. 
 

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

 

19. Rozšíření městské památkové zóny Turnov 
 

Rozprava: 

      Materiál byl stažen z programu. Je platné usnesení ZM. 

 

20. Schválení účetních závěrek, rozpočtů a další finanční záležitosti příspěvkových 

organizací 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám souhrnný materiál o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Turnovem v roce 2016 a návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací a obchodních společností 

na rok 2017. 
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usnesení RM č. 135/2017 

RM schvaluje  

účetní závěrku za rok 2016 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

 Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

 

 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 



14  Zápis Rady Města Turnov 8. 3. 2017 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

usnesení RM č. 136/2017 

RM schvaluje  

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvkových organizací zřizovaných Městem 

Turnov takto: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 

296.657,85 Kč. 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 

195.186,27 Kč a převod do fondu odměn ve výši 80.000 Kč. 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 

výši 64.171,30 Kč. 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 

145.413,11 Kč. 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 

výši 53.802,11 a převod do fondu odměn ve výši 30.000 Kč. 

 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 

výši 70.223,08 Kč. 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 

výši 53.191,29 Kč. 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 

výši 20.323,81 Kč. 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 

68.860,35 Kč. 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 

výši 216.136,17 Kč. 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace převod do rezervního fondu 

ve výši 10.341,94 Kč. 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 

47.628,36 Kč. 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního 

fondu ve výši 239.842,80 Kč. 

 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 

162.443,25 Kč a převod do fondu odměn ve výši 30.000 Kč. 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního 

fondu ve výši 5.000 Kč a převod do fondu odměn ve výši 4.785,33 Kč. 

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu 

ve vý-ši 102.305,42 Kč. 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 

zhoršeného výsledku hospodaření - 30.766,72 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 137/2017 

RM bere na vědomí  

plán čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací v příštích letech. 
 

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

usnesení RM č. 138/2017 

RM bere na vědomí  

rozbory hospodaření příspěvkových organizací s provozním příspěvkem v roce 2016. 
 

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

usnesení RM č. 139/2017 

RM schvaluje  

rozpočty na rok 2017 níže uvedených příspěvkových organizací: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

usnesení RM č. 140/2017 

RM schvaluje  

finanční plány na rok 2017 níže uvedených obchodních společností: 

Technické služby Turnov, s. r. o. 

Turnovské odpadové služby, s. r. o. 

Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 141/2017 

RM schvaluje  

organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace navýšení limitu pracovníků o 1 celý 

úvazek na zajištění služeb fyzioterapie pro klienty. Celkový počet pracovníků financovaných z 

provozního rozpočtu je po tomto navýšení 7,5 úvazků. 
 

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

usnesení RM č. 142/2017 

RM schvaluje  

plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Turnovem pro rok 2017 takto: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

usnesení RM č. 143/2017 

RM schvaluje  

odpisové plány na rok 2017 těmto organizacím: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve výši 1422 tis. Kč 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve výši 2010 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace ve výši 114 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace ve výši 27 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace ve výši 4 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 35 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace ve výši 243 tis. Kč 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 287 tis. Kč 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve výši 354 tis. Kč 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 216 tis. Kč 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve výši 171 tis. Kč 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 144/2017 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace převod z rezervního 

fondu do investičního fondu ve výši 285 tis. Kč na pořízení herních prvků včetně dopadových 

ploch na zahradu v Alešově ulici. 
 

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

usnesení RM č. 145/2017 

RM schvaluje  

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

fondu do výše 285 tis. Kč na pořízení herních prvků včetně dopadových ploch na zahradu v 

Alešově ulici. 
 

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

 

21. Rozdělení dotací z kulturního fondu 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2017 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 660.000 Kč.  

V rámci vypsané první výzvy pro podávání žádostí o dotaci z kulturního fondu bylo doručeno celkem 29 

žádostí. Z celkového uvedeného počtu žádostí byly ovšem 2 podány po termínu, který byl stanoven 

vyhlášením programu k předkládání žádostí.  Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 27. 2. 

2017 posoudila došlé žádosti a navrhla vyhovět 27 žadatelům, kteří doručili své žádosti v souladu 

s výzvou a platnými pravidly. Dále rozhodla vyloučit z této výzvy 2 žádosti podané po termínu, neboť 

pozdní podání žádosti o dotaci je v rozporu s Dotačním statutem a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov a z tohoto důvodu se správní rada rozhodla žadatelům 

nevyhovět.  Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 
 

usnesení RM č. 146/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z kulturního fondu dle předloženého 

návrhu. 
 

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

 

22. Rozdělení dotace sportovním spolkům a organizacím pro rok 2017 – dotace na 

pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 
 

Rozprava: 

      Správci dotace bylo v návaznosti na jednání Rady města Turnov doručeno doplnění žádosti spolku TJ 

Turnov, v němž je navrhováno (pokud nebudou podporovány akce mimo katastr Turnova) rozdělení 

dotací takto: z částky k rozdělení schválené sportovní komisí 250.000 Kč bude použito 200.000 Kč na dvě 

mobilní šatny na hřišti v Daliměřicích, 20.000 Kč na výmalbu haly TJ ve Skálové ul. a 30.000 Kč na 

dokončení objektu loděnice. Přesto je stále jako prioritní vnímán spolkem TJ Turnov původní záměr ze 

žádosti, který byl projednán na sportovní komisi a který navrhuje opravu střechy turistické chaty v 

Kořenově. 
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usnesení RM č. 147/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo 

opravu dlouhodobého majetku, která je součástí dotace na činnost sportovních spolků a 

organizací, pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., IČ 15045528 ve výši 115.000 Kč. 

Dotace bude využita na dokončení objektu loděnice, na výmalbu haly ve Skálově ulici, oprava 

střechy haly ve Skálově ulici, výmalba Daliměřic, výmalba interiéru a nátěr střechy areálu 

volejbalu. 
 

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

usnesení RM č. 148/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo 

opravu dlouhodobého majetku, která je součástí dotace na činnost sportovních spolků a 

organizací, pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s., IČ 15045544 ve výši 88.000 

Kč. Dotace bude využita na rekonstrukci stropů a svítidel ve vstupním vestibulu a malé 

tělocvičně v I. poschodí – dle žádosti. 
 

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

usnesení RM č. 149/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo 

opravu dlouhodobého majetku, která je součástí dotace na činnost sportovních spolků a 

organizací, pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 ve výši 100.000 Kč. 

Dotace bude využita na projektovou dokumentaci stropu tělocvičny sokolovny. 
 

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

 

23. Rozdělení dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2017 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny Turnov částka 300.000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 6 žádostí. Komise pro MPZ Turnov (městskou 

památkovou zónu) na svém jednání dne 1.3.2017 posoudila žádosti o poskytnutí dotace. Materiál bude 

projednáván na zastupitelstvu města. 
 

usnesení RM č. 150/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se na 

území městské památkové zóny města Turnov z rozpočtu města pro rok 2017 dle předloženého 

návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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24. Individuální dotace na projekční práce - SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek 
 

Rozprava: 

      Na jednání Zastupitelstva města Turnov dne 30. 6. 2016 byl schválen záměr spolku SLUNCE VŠEM, 

zapsaný spolek na vybudování odlehčovací služby. V rámci tohoto záměru se jednalo i o předfinancování 

projektu nástavby odlehčovací služby, který by měl stát 5,6 mil. Kč a financování by bylo možné z dotace 

z evropských fondů - IROP. Po projednání záměru spolku bylo zastupitelstvem přijato usnesení č. 

305/2016. Součástí materiálu byla i žádost o příspěvek na projektovou dokumentaci přístavby patra pro 

odlehčovací služby. Za kompletní projektovou dokumentaci pro projekt má spolek uhradit částku 211.750 

Kč, přičemž část celkových nákladů byla spolkem již uhrazena a nyní zbývá doplatit částku 150.000 Kč. 

Spolek tedy se žádostí o schválení záměru a o předfinancování projektu podal žádost i o poskytnutí 

příspěvku ve výši 150.000 Kč, který má být použit na doplatek dokumentace a uvedená částka má být 

vrácena do rozpočtu města Turnov v případě, že žádost v programu IROP bude úspěšná a platba za 

projektovou dokumentaci bude zahrnuta do uznatelných položek stavby. 

 
 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč spolku SLUNCE 

VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468 na úhradu doplatku projektové dokumentace pro přístavbu 

patra pro odlehčovací služby spolku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [3/1/4] – nebylo přijato 

 

25. Mzdové limity městského úřadu a městské policie a limit na občerstvení a dary 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám návrh na limity na rok 2017. Mzdové limity vychází ze schváleného rozpočtu na rok 

2017. Rada města schvaluje každoročně limity počtu zaměstnanců a mzdové limity.  
 

usnesení RM č. 151/2017 

RM schvaluje  

mzdové limity pro rok 2017 městského úřadu a městské policie takto: 

Městský úřad ve výši 38076 tis. Kč a 

Městská policie ve výši 6090 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 152/2017 

RM schvaluje  

pro město Turnov na rok 2017 limit na občerstvení ve výši 130 tis. Kč a dary ve výši 50 tis. Kč. 
 

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

 

26. Inventarizace 2016 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám Inventarizační zprávu za rok 2016 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

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

o inventarizaci majetku a závazků města Turnova, z řádně provedené inventarizace majetku a závazků 

města Turnova za rok 2016. Okamžik zahájení inventur byl k 01. 01. 2017 a okamžik ukončení inventur k 

31. 01. 2017. Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku 

v účetnictví města, byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, bylo ověřeno, že zjištěný stav 

skutečně odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného ocenění. Stav majetku byl zjišťován fyzickou 

nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací obou metod v závislosti na druhu a závazků tak, aby 

byla možnost zjištěné stavy porovnat s účetním stavem. 
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usnesení RM č. 153/2017 

RM schvaluje  

Inventarizační zprávu za rok 2016 o výsledcích inventarizace majetku k 31. 12. 2016, včetně 

veškerých návrhů na opatření ke zjištěným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 

2016, jak je popsáno v Inventarizační zprávě za rok 2016 a bere na vědomí srovnávací tabulku 

účetní evidence a inventurních soupisů. 
 

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

 

27. Vyřazení dopravního automobilu 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s pořízením nového hasičského vozu DA – L1T, který byl dodán JSDH Turnov v závěru 

roku 2016, vyvstává potřeba řešit vyřazení stávajícího DA - 12 Avia. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

hmotný investiční majetek, byl vypracován znalecký posudek na stanovení technického stavu a ceny 

vyřazovaného majetku. Cena vozu bez požárního vybavení byla stanovena na 15.700,00 Kč bez DPH. 

Výše uvedený hasičský vůz byl jednak nabídnut k prodeji obcím ORP Turnov, které zřizují jednotku 

požární ochrany, a dále prostřednictvím Okresního sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska dalším 

obcím, které mají zřízenou jednotku požární ochrany. Požární technika DA-12 je vybavena výstražným 

zařízením a nástavbou umožňující požární zásah v operačním řízení. Teprve v případě nezájmu obcí ORP 

Turnov o tuto techniku, bude odstraněno výstražné zařízení z vozu a nabídnuta spolkům dobrovolných 

hasičů k užívání v organizačním řízení. O tuto požární techniku projevila zájem Obec Levínská Olešnice, 

která má zřízenou jednotku požární ochrany. Cena navržená Obcí Levínská Olešnice činí 10.000,-Kč bez 

DPH bez požárního vybavení, které bylo použito v novém dopravním automobilu. 
 

usnesení RM č. 154/2017 

RM schvaluje  

Vyhlášení prodeje veřejnosti požárního automobilu-dopravního automobilu na podvozku 

AVIA30 za minimální cenu 15 tis.Kč. 
 

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

 

28. Výsledek výběrového řízení - dodavatel projektu pro územní řízení  Greenway 

Jizera v úseku Turnov – Svijany 
 

Rozprava: 

      Město Turnov (zadavatel) vypsalo 23.1.2017 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu výběrové 

řízení dodavatele projektových prací pro územní řízení - Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany“. 
Zadavatel obdržel ve stanoveném termínu do 10.2.2017 do 12 hodin, kdy končila lhůta pro podání 

nabídek, 3 uzavřené obálky s nabídkami od níže uvedených firem. Dne 10.2.2017 ve 13:00 hodin se 

v kanceláři starosty města Turnova sešla komise na otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš 

Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Ludmila Těhníková, Mgr. Pavel Vaňátko. 

 

Nabídky byly v tomto cenovém pořadí:  

SUDOP Praha - 199.650 Kč vč. DPH 

NÝDRLE – projektová kancelář - 538.450 Kč vč. DPH 

HBH Projekt- 1.664.053 Kč vč. DPH 

Dotace od Libereckého kraje je ve výši 280 tis.Kč. 
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usnesení RM č. 155/2017 

RM schvaluje  

vítěze výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro územní řízení "Greenway Jizera v 

úseku Turnov – Svijany" společnost NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o., Nad 

Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, IČ 28474961 za cenu 538.450 Kč včetně DPH a ukládá 

starostovi města podepsat smlouvu o dílo. 
 

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

 

29. Plán sítě sociálních služeb Turnovska na rok 2018 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám tímto k projednání plán sítě sociálních služeb Turnovska na r. 2018 spolu 

s určením nepříznivé sociální situace, která není řešena sociálními službami a jeví se jako potřebná. 

Krajský úřad Libereckého kraje tvoří v souladu se zákonem o sociálních službách Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a Základní síť sociálních služeb pro rok 2018 – 2020 a žádá 

obce III. stupně o součinnost a uvedení podkladů k analytické části plánu. Sociální služby zahrnuté 

v Základní síti budou mít vazbu na financování služeb. 
 

usnesení RM č. 156/2017 

RM schvaluje  

Plán sítě sociálních služeb regionu Turnovska na rok 2018 a nepříznivé sociální situace dle 

návrhu, které by měly být řešeny na celokrajské úrovni. 
 

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

 

30. Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci serverového prostředí 
 

Rozprava: 

      Tato akce je plánována a připravována na letošní rok v rámci obnovy serverového prostředí úřadu, 

které technologicky dosluhuje. Předpokládaný objem zakázky je cca 650 000,- Kč vč. DPH a je zahrnuta 

v kapitálových výdajích OVV rozpočtu 2017. 
 

usnesení RM č. 157/2017 

RM schvaluje  

vyhlášení výběrového řízení na nákup nových serverů dle předložené zadávací dokumentace (s 

úpravou termínu na podání nabídky na 30 dní a možností podat nabídku elektronicky v rámci 

prostředí EZAK), předpokládaný objem zakázky je cca 625 000,- Kč vč. DPH. 
 

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

usnesení RM č. 158/2017 

RM schvaluje  

složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Jan Zárybnický, Mgr. 

Jana Svobodová, Bc. Martin Kořínek, Richard Mochal. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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31. Schválení výběrového řízení na zpracování Územní studie krajiny správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Turnov 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM  - usnesením č. 48/2017 ze den 26.01.2017 bylo vypsáno výběrové řízení  na 

zhotovitele „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov“. Jako 

hodnotící kritérium byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky. Byla zvolena dvě dílčí kritéria, obě 

s váhami 50 %:  

1. Kritérium - Výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH 

2. Kritérium - Metoda zpracování díla 

 

Poř. 
číslo 

Účastníci  

 
Kritérium č. 1 Kritérium č. 2 

Konečný 
počet bodů   

1. Ing. arch. Ladislav Komrska 37,5 50 bodů 87,50 

2. Ing. Eduard ŽALUDA, projektová 
kancelář 

30,41 50 bodů 80,41 

3. PROCES-Centrum pro rozvoj obcí 
a regionů, s.r.o 

50 30 bodů 80,00 

4. 4D Prostor s.r.o. 46,39  33,13 bodů 79,52 

 

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal Ing. arch. Ladislav Komrska, IČ 10194894, proto komise 

doporučuje Radě města schválit jako vítěze soutěže tohoto účastníka. Smlouva o dílo s vybraným 

uchazečem bude přílohou žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Žádost o tuto dotaci je potřeba 

podat do 31.03.2017. 

Cílem Územní studie krajiny 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 – sesuvy, zadržování vody, protipovodňová opatření, cestní síť, 

krajinný ráz. 
 

usnesení RM č. 159/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise na akci zpracování Územní studie krajiny správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Turnov jako nejvhodnější nabídku uchazeče Ing. arch. 

Ladislav Komrska, IČ 10194894, Mladenovova 3234/9, 143 00 Praha – Modřany za částku 1 452 

000Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje 

starostu jejím podpisem. 
 

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

 

32. Informace k záměru vzniku soukromých škol  a alternativních tříd v Turnově 
 

Rozprava: 

      V lednu 2017 obdržel OŠKS žádost O souhlasné stanovisko k působení Základní školy V Oboře na 

území města Turnov. S žadatelem bylo domluveno projednání žádosti na komisi pro výchovu a 

vzdělávání v únoru 2017.  

14.2.2017 jsme obdrželi žádost o vydání stanoviska ke vzniku soukromé Scioškoly. V České republice 

jsou nyní otevřeny 4 školy – 2 Praha, Brno, Olomouc. Žadatel prezentoval svůj záměr na jednání komise 

15.2.2017, výstup je uveden v příloze č.3. Zástupce Scioškoly byl poté vyzván k doplnění informací. 

Proběhla další schůzka dne 27.2.2017. Na jednání byl domluven i následný postup jednání – škola se 



23  Zápis Rady Města Turnov 8. 3. 2017 

nebude otvírat v září 2017, reálné je září 2018. Domluvena byla návštěva Scio školy v Praze, vydání 

našeho stanoviska postačí do konce školního roku, žadatel dodá aktuální žádost. Ze strany Scio byly 

doručeny další dokumenty – personální politika, finanční rozvaha, nejčastější otázky na Scio školy, 

projekt Scio školám. 

 

Základní výchozí informace: 

acitou míst ve škole, kapacita k 1.9.2016 - 2040 žáků, naplněnost 1806 

žáků, v případě podpory aktuálních žádostí dojde k navýšení cca o 200 míst 

– 3 763 žáků, naplněnost 2 946 žáků 

evuje v žádném strategickém dokumentu v oblasti 

školství – Strategie rozvoje základního vzdělávání ORP Turnov – 2015, Strategický rámec MAP pro ORP 

Turnov do roku 2023 – dokumenty specifikují potřebu dalšího vzdělávání pedagogů, zvyšování kvality 

vzdělávání, doposud nebyla předmětem diskuse komise pro výchovu a vzdělávání ani školských rad na 

našich školách, nemáme informaci ani o této potřebě ze strany SRPŠ na našich školách. 

 

V okolí Turnova existují tyto soukromé školy nebo školy s alternativní výukou: 

Waldorfská škola Semily – zřizovatel město – MŠ, ZŠ, SŠ 

Základní škola Všeň – 1. stupeň, zřizovatel obec 

Liberec – od září zahajuje výuku waldorfská škola v rámci běžné ZŠ 

Liberec – soukromá škola Doctrina – MŠ, ZŠ, gymnázium 

Jablonec nad Nisou Svobodná základní škola – 1. stupeň - soukromá škola 

 

Výuka na našich školách: 

Všechny naše školy poskytují kvalitní vzdělání, snaží se o moderní, soudobé pojetí výuky, rozvíjet 

potenciál každého žáka, probíhá projektové vyučování, učitelé se dále vzdělávají v oblasti pedagogických 

kompetencí, zařazují nové metody a formy práce, na našich školách máme učitele, kteří mají 

vystudovanou waldorfskou pedagogiku, zážitkovou pedagogiku apod. Na našich školách pracují 

psychologové a speciální pedagogové. Výraznou překážkou, která školám komplikuje zásadnější změnu 

pojetí výuky, je počet žáků ve třídě (stanoven na 30 žáků) a nedostatek finančních prostředků na zajištění 

větší individualizace výuky. Opakovaně řešíme nedostatek peněz pro asistenty pedagoga, omezené 

možnosti podpory pro nadané žáky, pro větší dělení tříd. Velké očekávání mají ředitelé od reformy 

financování regionálního školství, které začne v roce 2019. Zda změna ale konkrétně školám pomůže, 

zatím nikdo netuší. Finance mají jít ne na počet žáků, ale na počet odučených hodin. Otázkou ale je, zda 

bude významně navýšena částka, která jde na financování škol. Dlouhodobě o změnu přístupu výuky 

usiluje ZŠ Skálova, která již dávno není jen školou se sportovními třídami. Škola nabízí moderní výuky 

matematiky (Hejného metoda), českého jazyka a prvouky (učebnice nakladatelství FRAUS), škola je 

zaměřená na vzdělávání cizinců, vize a poslání školy jsou si v mnohém podobné myšlenkám Scioškoly a 

zařazovány jsou prvky i alternativní výuky. Odloučená budova 1. stupně v Alešově ulici dává již nyní 

škole velkou možnost, být školou více komunitní. Škola chce v tomto trendu dále pokračovat, probíhá 

další vzdělávání učitelů. Ředitel školy společně s týmem učitelů připravují koncept školy směrem k 

dalšímu rozvoji alternativního vzdělání na škole. Koncept bude zpracován do konce března. 
 

usnesení RM č. 160/2017 

RM souhlasí  

morálně s myšlenkou založení soukromých základních škol na území Města Turnova. Zastupitelé 

mohou využít nabídek k exkurzím ve školách, dalšímu sběru informací. RM pověřuje 

místostarostku Mgr. Petru Houškovou a odbor školství, kultury a sportu dalším jednáním 

směřujícím k založení soukromých základních škol a alternativních tříd v rámci stávajících 

základních škol v Turnově. RM vyčká podání aktualizovaných žádostí o stanovisko se zřízením 

soukromých základních škol. 
 

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

 



24  Zápis Rady Města Turnov 8. 3. 2017 

33. Výročí Jana Patočky 
 

Rozprava: 

      V letošním roce si připomínáme výročí narození i úmrtí jednoho z nejvýznamnějších turnovských 

rodáků -  prof. Jana Patočky (1. června 1907 Turnov – 13. března 1977 Praha). Domníváme se, že toto 

výročí je třeba si náležitě připomenout a zařadit mezi významné kulturní akce v roce 2017.  
 

usnesení RM č. 161/2017 

RM projednala  

akce k výročí profesora Jana Patočky a doporučuje ZM schválit finanční prostředky na realizaci těchto 

akcí. 
 

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

 

34. VH Městské sportovní Turnov, s.r.o.- koupaliště v sezóně 2017, plavecká učebna, 

reklamy na zimním stadionu 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám několik bodů týkajících se letošní sezony na koupališti v Maškově zahradě, 

přístavby občerstvení na koupališti, možného rozvoje bazénu na Výšince. 

Po diskuzi RM konstatuje, že snížení procent za reklamy, dle žádosti HC Turnov 1931 je v kompetenci 

jednatele. 

 

 
 
 

usnesení RM č. 162/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

schvaluje předložený návrh ceníku letního koupaliště v Maškově zahradě pro sezonu 2017. 
 

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

usnesení RM č. 163/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

jmenuje hodnotící komisi pro posouzení nabídek na dodavatele stavby rozšíření občerstvení na 

koupališti v Maškově zahradě ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. 

Jaromír Frič, p. Ludmila Těhníková, p. Pavel Mikeš, náhradníci: Ing. Tomáš Špinka. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 164/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

bere na vědomí předloženou studii rozšíření plaveckého bazénu na Výšince a výsledky diskuze o 

budoucnosti Maškovy zahrady a konstatuje, že do konce volebního období se této problematice nebude 

věnovat. Své úsilí soustředí na opravy stávajících sportovišť a další vybavenosti města. Vedení města 

provede průzkum směřující k zjištění rámcového zájmu o případnou stavbu hotelu v Maškově zahradě. 

Potřebnost aquaparku v Maškově zahradě či rozšíření plavecké učebny bude zařazeno pro prověření do 

priorit dalšího volebního období. 
 

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

 

35. Modernizace informačního centra v Turnově a jeho rozšíření, vytvoření 

návštěvnického centra 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k času přeložen na další jednání RM. 

 

36. Městská policie Turnov - činnost na území obce Malá Skála 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k času přeložen na další jednání RM. 

 

37. Zadání projektové dokumentace Obnova pasáže u radnice 
 

Rozprava: 

      Byla vyslechnuta komplexní informace k materiálu Turnovské dílo od Mgr. Davida Peška. Další 

diskuze bude o tomto bodu vedena na další RM. 

 

38. Výsledek výběrového řízení na městského architekta 
 

Rozprava: 

      Dne 1. března 2017 se uskutečnilo výběrové řízení na nového městského architekta. Výběrové řízení 

bylo uveřejněno na webových stránkách města, inzerce proběhla v místním tisku. Bylo osloveno 7 

architektů z niž se přihlásil pouze jeden. Do výběrového řízení se celkem přihlásili 3 uchazeči, z toho 

výběrového řízení se účastnili dva z nich. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se 

ze zdravotních důvodů omluvila z účasti. Komise ve složení Ing. Tomáš Hocke, Ing. Eva Zakouřilová - 

vedoucí stavebního úřadu, RNDr. Miroslav Varga - vedoucí odboru rozvoje města, Ing. arch. Boris 

Šonský - stávající městský architekt, Ing. arch. Václav Hájek - předseda komise pro Městskou 

památkovou zónu, Tomáš Kesner - Národní památkový ústav, s uchazeči pohovořila o architektuře města 

Turnov, o jejich představách a jednomyslně se shodla, že pozici městského architekta by měl obsadit pan 

Ing. arch. Vladimír Kučera.  

 
 

usnesení RM č. 165/2017 

RM jmenuje  

novým městským architektem pana Ing. arch. Vladimíra Kučeru s účinností od 1. dubna 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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39. Výběr nejvhodnější nabídky„ Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova, č.p. 

600“ 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, 

Skálova, č.p. 600“ , který provedla hodnotící komise se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Výměna oken bude probíhat v několika etapách cca 3-5 let. 

 

 
 

usnesení RM č. 166/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele SAVA spol. s r.o. na 

realizaci stavby „ Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova, č.p. 600“ za cenu 6 890 314,- 

Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem. 
 

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

 

40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky„ Městský park Turnov – etapa 1. – 

sportovní část“ 
 

Rozprava: 

      Staženo z programu, komise neuzavřela výběrové řízení. 

 

41. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro etapu Hrad Valdštejn – 

obnova vstupního mostu 
 

Rozprava: 

      V letošním roce je plánované dokončení obnovy střechy na kapli sv. Jana Nepomuckého (do konce 

května). Na tuto akci je v rozpočtu města pro letošní rok plánovaná položka 1,6 mil. Kč. Z Libereckého 

kraje je převedena nevyčerpaná část dotace z loňského roku ve výši 150 tis. Kč. Na dokončení střechy, 

obnovu fasády a opravu mostu bylo zažádáno o dotaci na Ministerstvo kultury z programu záchrany 

architektonického dědictví. V minulých dnech jsme obdrželi písemné oznámení o předběžném přiznání 

příspěvku ve výši 1,15 mil. Kč, ale pouze na opravu fasády a opravu mostu. Abychom tuto dotaci získali, 

musíme do 28.4.2017 předložit žádost o poskytnutí finančního příspěvku a přílohou musí být i podepsaná 

smlouva o dílo. Do konce března se podává ještě žádost o dotaci na Liberecký kraj na opravu fasády. 

Výběrové řízení na opravu fasády probíhá a končí toto pondělí (13.3.2017). Na opravu mostu bychom 

museli vypsat výběrové řízení co nejdříve. 

Z výše uvedeného vyplývají následující možnosti a nutnost dalších kroků (týká se hlavně opravy mostu): 

1. Urychleně vypsat výběrové řízení na opravu celého mostu. Letošní rozpočet by se musel doplnit o 

4,149 mil. Kč (0,901 mil. Kč na fasádu a 3,248 mil. Kč na most). Ale je předpoklad, že po 

výběrovém řízení by byla částka nižší (odhad 3,5 mil. Kč). Je možné také vypsat výběrové řízení 

na celý most s tím, že v letošním roce by se realizovala jenom taková část, abychom nepřišli o 

dotaci a zbytek by se dodělal v příštím roce. Potřebná částka do rozpočtu pro letošní rok by se tak 
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snížila o cca 1,4 mil. Kč. Tuto částku by pak město muselo dofinancovat v r. 2018 z vlastních 

prostředků. 

2. Urychleně vypsat výběrové řízení na opravu jenom části mostu, která by se stihla realizovat do 

konce roku. Jednalo by se hlavně o opravu mostovky, parapetů a chrličů. Zbylá část opravy mostu 

by se dala realizovat kdykoliv v budoucnu jako samostatná akce, ale již bez dotace. Jednalo by se 

o stabilizaci prasklin, lokální přezdívky, obnovu spárování a opravu spodního líce kleneb. Náklad 

této budoucí opravy by byl cca 1,4 mil. Kč. Tato varianta by znamenala doplnit letošní rozpočet o 

2,701 mil Kč (0,901 mil. Kč na fasádu a 1,8 mil. Kč na most). 

3. Z důvodu velkých nákladů a tím i spoluúčasti města Turnova dokončit v letošním roce jenom 

opravu střechy (pokryto rozpočtem). Opravu mostu vůbec nedělat – tím přijdeme o dotaci z Min. 

kultury ve výši 1 150 tis. Kč. O realizaci fasády by se rozhodlo až dle výše poskytnuté dotace 

z Libereckého kraje. Poskytovaná částka je max. 300 tis. Kč. Letošní rozpočet by pak bylo 

potřeba doplnit o cca 600 tis. Kč. 
 

usnesení RM č. 167/2017 

RM schvaluje  

variantu č. 1 (oprava kompletního mostu s etapizací: v roce 2017 mostovka, v roce 2018 

spárování mostu a další práce) a vypsání výběrového řízení na akci: „Hrad Valdštejn – částečná 

obnova přístupového mostu“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, 

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

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

V Turnově dne 13. března 2017 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta              místostarostka 


