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Zápis z 8. jednání Rady města Turnova 

ze dne 5. 4. 2017 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová 

 

1. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 
 

Rozprava: 

      Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 19.782 tis. Kč, v této částce je zejména navýšení 

v daňových příjmech o 2.922 tis. Kč (daň z příjmů právnických osob za město Turnov - dle daňového 

přiznání podaného k 31. 3. 2017) a navýšení v transferech – získané dotace ve výši 15.131 tis. Kč 

(jedná se především o dotaci ve výši 200 tis. Kč z GŘ HZS ČR na výdaje jednotky SDH, ve výši 565 tis. 

Kč na výdaje lesního hospodáře, ve výši 8.936 tis. Kč průtokové dotace pro naše příspěvkové organizace 

od MŠMT a MPSV, ve výši 384 tis. Kč z KÚLK a od obcí na projektovou dokumentaci na akci Greenway 

Jizera a ve výši 4 mil. Kč z MMR na regeneraci sídliště ul. Nádražní, 5. etapa).  

 

Celkové výdaje se navyšují o 19.782 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 13.750 tis. Kč a 

kapitálové výdaje se navyšují o 6.032 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především náklady na hrad 

Valdštejn - dokončení střechy kaple a most, průtokové dotace z MŠMT a MPSV ve výši 8.936 tis. Kč pro 

ZSST, MŠaZŠ Sluníčko a WMŠ, na daň z příjmů za město Turnov za rok 2016 ve výši 2.922 Kč, na 

výdaje související s akcí výstavba Nového úřadu ve výši 784 tis. Kč, na opravu zdi u kostela Narození 

Panny Marie ve výši 1.272 tis. Kč a snížení nespecifikované rezervy o částku 4,6 mil. Kč. V kapitálových 

výdajích se navyšuje kapitola odboru správy majetku – viz tabulka č. 1. Především výdaje ve výši 7 mil. 

Kč na revitalizaci sídliště U Nádraží, 5. etapa, na rekonstrukci povrchu v tělocvičnách ZŠ Žižkova ve výši 

900 tis. Kč, na projektovou dokumentaci na Greenway Jizera ve výši 538 tis. Kč, na dýchací techniku pro 

hasiče SDH ve výši 200 tis. Kč a na příspěvek na projektovou dokumentaci pro spolek Slunce Všem ve 

výši 150 tis. Kč. 

 

Financování se nemění a zůstává ve výši 19.305 tis. Kč (splátky dlouhodobých úvěrů -19450 tis. Kč a 

+38.755 zapojení zůstatku na běžných účtech minulého roku). Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven 

jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.  
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usnesení RM č. 194/2017 

RM doporučuje  

schválit ZM rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 dle návrhu. 
 

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

 

2. Nádražní, smlouva o realizaci překládky elektronických zařízení,Cetin 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací. Smlouva bude uzavřena se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. na 

přeložku zařízení v rámci rekonstrukce Nádražní ulice. Jedná se o vyvolanou přeložku z důvodu úpravy 

tvaru křižovatky Nádražní x Přepeřská. Dle zákona č. 127/2005Sb. §104 ods. 17 je povinen nést náklady 

překládky stavebník. Výše nákladů je stanovena dle cenového a technického návrhu a činí 1.532.169,-Kč.  

Přesná výše bude stanovena na základě zpracování projektu a bude nám oznámen do 5-ti měsíců od 

uzavření této smlouvy. Realizace překládky elektronických komunikací bude koordinována s realizací 

rekonstrukce Nádražní ulice. 

 
 

usnesení RM č. 195/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s Českou 

telekomunikační infrastrukturou, a.s., Praha v rámci rekonstrukce Nádražní ulice dle 

předloženého materiálu. 
 

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

 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "SM, Ohrazenice p.č.1/4, 

xxxxxxxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 

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

kabelového vedení NN.  Jedná se o stavbu:  „SM, Ohrazenice p.č. 1/4, xxxxxxxxxx-kNN" 

Projektovaná stavba bude provedena formou pokládky kabelového vedení NN v ulici Pacltova a povede 

k pozemku p. č. 1/4 k. ú. Turnov. Výstavba bude provedena pokládkou kabelovým vedením 1kV 

v travnaté části ulice, nebude dotčen asfaltový povrch komunikace na pozemku p.č.2058, k.ú.Turnov. 

Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel. č. 2093 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v rozsahu 

cca 15 běžných metrů dle přiložené situace.  

 
 

usnesení RM č. 196/2017 

RM schvaluje  

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.2093 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnov v celkové délce cca 15 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, p.č.1/4, 

xxxxxxxxxxx-kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 6.000,- 

Kč + DPH (400,-Kč/bm). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Vodovodní přípojka, 

Studentská p.č. 2600/151, xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebníci, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují 

realizaci nové vodovodní přípojky pro RD v ul. Studentská na pozemku investora parcel.č.2600/151, 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. 2600/1 v k.ú. Turnov, 

který je ve vlastnictví města Turnov v celkové délce přípojky cca 18 bm. Stavba nové vodovod. přípojky 

bude zrealizována před zahájením výstavby chodníku na pozemku p.č. 2600/1 v majetku města, tj. 

nejpozději do 15.5.2017. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodovodního a 

kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství. 

 
 

usnesení RM č. 197/2017 

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 a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na 

pozemky parcel.č.2600/1, k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 18 bm 

dotčených stavbou vodovodní přípojky k RD, ul. Studentská, parcel.č. 2600/151 k. ú Turnov, 

stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou 

úhradu 7.200,- Kč + DPH (400,-x 18bm + DPH). 
 

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

 

5. Žádost o prodej či pronájem pozemku p.č. 571 k.ú. Bukovina u Turnova 
 

Rozprava: 

      Na odbor správy majetku byla doručena žádost, kde xxxxxxxx žádá Město Turnov o prodej či 

pronájem pozemku parc.č. 571 o výměře 104m2 u komunikace mezi obcemi Dolánky a Loužek, která je v 

sezóně využívána také jako cyklostezka. Na tomto pozemku by chtěl xxxxxxxxxx umístit malý mobilní 

stánek o velikosti 3,5x2 m s malým občerstvením - zmrzlina, balené potraviny a nápoje. Stánek by zde 

stál pouze v období od června do srpna, po zbytek roku by jej měl xxxxxxxxx zaparkovaný u sebe doma. 

Po projednání s panem starostou se přikláníme k pronájmu požadovaného pozemku parc.č. 571 v k.ú. 

Bukovina u Turnova a to za cenu obvyklou pro tento druh pronájmu.  

OSM tedy doporučuje RM schválit žádost ve smyslu pronájmu pozemku parc.č. 571 o výměře 104m2 v k. 

ú. Bukovina u Turnova za cenu 1000,- Kč/měsíc s uzavřením pachtovní smlouvy na období od června 

2017 do srpna 2017. Podmínkou je doložení fotografie prodejního stánku, informace o způsobu nakládání 

se vzniklými odpadky, způsob jakým budou řešeny hygienické potřeby osob pracujících ve stánku, kde 

bude stánek v době mimo sezonu umístěn. 

 
 

usnesení RM č. 198/2017 

RM neschvaluje  

vyhlášení záměru o pronájmu pozemku parc. č. 571 k. ú. Bukovina u Turnova za cenu 1000,- 

Kč/měsíc vč. DPH na dobu určitou, za podmínek doložení požadovaných dokumentů a 

informací. Důvodem je obecně bezpečnost v tomto úseku (možné srocování zákazníků, velká 

rychlost cyklistů, in-line jezdců), občerstvení v této oblasti musí mít určitou kvalitativní úroveň. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Směna pozemků u domu čp. 91, k.ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

      Na základě předložené žádosti xxxxxxxxxxxx předkládáme k projednání navrhovanou směnu s 

případným doplatkem. 

Jedná se o pozemky u domu čp. 91 v obci Mašov a katastrálním území Mašov u Turnova, který sousedí s 

pěší cestou na rozhlednu Hlavatice a pozemky ve vlastnictví Města Turnov. K domu byla v minulosti 

přistavena přístavba, která zasahuje do pozemku p. č. 693/2 ve vlastnictví Města Turnov.  

Majitel domu čp. 91 a okolních pozemků z důvodu urovnání majetkových poměrů navrhuje směnu části 

svého pozemku parc. č. 693/4 s novým parcelním číslem 693/8 o výměře 109m2 za část pozemku ve 

vlastnictví Města Turnova parc. č. 693/2 s novým parcelním číslem 693/9 o výměře 114m2. Pozemky si 

na vlastní náklady nechal geometricky vyměřit geometrickým plánem č. 1135-1903/2017. 

 
 

usnesení RM č. 199/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit směnnou smlouvu na pozemky v k. ú. Mašov u Turnova, kterou xxxxxxxxxxxxx 

smění pozemek parc. č. 693/8 o výměře 109m2 za pozemek ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 

693/9 o výměře 114m2 a po dohodě se vzdává doplatku rozdílu hodnot pozemků, Město Turnov 

uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

 

7. Výpůjčka pozemků na Hruštici 
 

Rozprava: 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx má s městem uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemků p. č. 1004/12, 

1004/13, 1007/3, 2898/2, 2915/1, 2915/10, 2915/32, 2915/49, 2915/71, 2921/27, 2921/41, 2934/1, 

2934/38, 2934/39, 2940/1, 2940/2, 2940/3 a 2961/4 vše v k. ú. Turnov, která končí 11. 5. 2017. Nyní žádá 

o prodloužení smlouvy o výpůjčce. Pozemky využívá k zemědělské činnosti - k sekání a sušení trávy na 

seno. Jedná se o pozemky na Hruštici, které město udržuje. Výpůjčkou město ušetří finanční prostředky 

vynaložené na údržbu těchto pozemků. Jelikož město v této lokalitě průběžně zasíťovává a prodává 

pozemky pro stavbu rodinných domů, není možné uzavřít s nájemcem smlouvu na delší dobu, a proto 

OSM navrhuje výpůjčku těchto pozemků. Pokud dojde k prodeji některých z pozemků, bude smlouva 

upravena a dotčené pozemky budou ze smlouvy vyjmuty. 
 

usnesení RM č. 200/2017 

RM schvaluje  

výpůjčku pozemků p. č. 1004/12, 1004/13, 1007/3, 2898/2, 2915/1, 2915/10, 2915/32, 2915/49, 

2915/71, 2921/27, 2921/41, 2934/1, 2934/38, 2934/39, 2940/1, 2940/2, 2940/3 a 2961/4 vše v k. 

ú. Turnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou do 11. 5. 2018. 
 

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

 

8. Výpůjčka pozemku na předzahrádku 
 

Rozprava: 

      xxxxxxxxxxxxxx provozuje v Mašově v sokolovně restauraci a ráda by si zřídila letní sezónní 

posezení u restaurace. Požádala o pronájem části pozemku p. č. 3 o výměře 27,5 m2 a p. p. č. 1313/1 o 

výměře 12 m2, vše k. ú. Mašov u Turnova. Posezení bude na dřevěných demontovaných podestách, které 

vyrovnají nerovný terén okolo budovy, bez zásahu do dlažby či trávníku. 

 
 



5  Zápis Rady města Turnova 5. 4. 2017 

usnesení RM č. 201/2017 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemků p. č. 3 o výměře 27,5 m2 a p. p. č. 1313/1 o výměře 12 m2, vše k. ú. 

Mašov u Turnova pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem zřízení letní předzahrádky na dobu 

neurčitou. 
 

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

 

9. Ukončení smlouvy o nájmu v čp. 2031, Turnov - Konfederace politických vězňů 
 

Rozprava: 

      Konfederace politických vězňů, pobočka 55, Turnov má od města pronajaté nebytové prostory v čp. 

2031, ul. Žižkova, Turnov za nájemné 1,- Kč/rok. Nyní požádali o ukončení nájmu k 30. 4. 2017. 

Občanská poradna Déčko Liberec z. s. má ve výpůjčce místnost č. 100 v I. nadzemním podlaží v čp. 466, 

Skálova ul., Turnov. Uvedený prostor užívá jako pracoviště pro poradenství pro občany v nouzi. Smlouva 

o výpůjčce končí 13. 5. 2017. Jelikož dojde k celkové rekonstrukci objektu čp. 466, nelze s poradnou 

uzavřít prodloužení smlouvy. Rádi by využili právě uvolněný prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 202/2017 

RM schvaluje  

dohodu o ukončení nájmu v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov s Konfederací politických vězňů, 

pobočka 55, Turnov k 30. 4. 2017. 
 

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

10. Nádražní ulice, dodatek č. 4 smlouvy o dílo 
 

Rozprava: 

      V srpnu 2016 rada města projednávala materiál týkající se projektové přípravy rekonstrukce Nádražní 

ulice a schválila prodloužení termínu dokončení projektové přípravy pro stavební povolení do 20. 9. 2016. 

V té době stále probíhalo územní řízení (byly projednávány námitky účastníků) a nebyl jasný termín 

vydání územního rozhodnutí. Připomínky z územního rozhodnutí musí být zapracovány do projektové 

dokumentace pro stavební povolení. Z tohoto důvodu nebyl dodatek smlouvy č. 4 uzavřen. Územní 

rozhodnutí bylo nakonec vydáno 31. 10. 2016 a 2. 12. 2016 nabylo právní moci. 

Po několika koordinačních schůzkách se zástupci Libereckého kraje, Krajské správy silnic a projektanty 

obou částí byl stanoven časový harmonogram projektové přípravy tak, aby byl v koordinaci s podáním 

žádosti do IROPU. V březnu proběhla na krajském úřadě kontrola členění projektu a rozpočtu dle 

podmínek dotačního titulu a projektová dokumentace byla rozeslána k vyjádření dotčeným orgánům. 

Předpokládáme, že žádost o stavební povolení bude podána v průběhu května. Poté bude probíhat 

stavební řízení a předpokládáme, že v srpnu - září budeme mít stavební povolení. Následně se bude 

dopracovávat projektová dokumentace pro provedení stavby.  

Radě města předkládáme ke schválení dodatek č. 4 smlouvy o dílo na akci "Projektová příprava pro 

realizaci rekonstrukce ulice Nádražní, Turnov". Předmětem dodatku je termín dokončení projektové 

dokumentace pro stavební povolení do 15. 4. 2017 a pro provedení stavby do 31. 10. 2017. Vzhledem k 

tomu, že koordinace a členění projektů z pohledu podání žádosti do dotačního titulu IROP je složitější než 

jsme předpokládali při vypsání výběrového řízení (označení jednotlivých částí stavby dle budoucích 

stavebníků, rozčlenění rozpočtu na hlavní náklady, vedlejší náklady, neuznatelné náklady a dále dle 

stavebníka - město, Liberecký kraj, ostatní), žádá Pudis, a.s., o navýšení ceny za zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení o 55.200,-Kč (původní cena 115.100,-Kč) Celková cena díla po 

uzavření dodatku č. 4 bude 1.044.289,-Kč bez DPH, 1.263.589,69 vč. DPH.   
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usnesení RM č. 203/2017 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo na akci "Projektová příprava pro realizaci rekonstrukce 

ulice Nádražní, Turnov" s firmou PUDIS, a.s., Praha dle předloženého návrhu. 
 

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

 

11. Vykoupení pozemku v Nádražní ulici od společnosti GasNet, s.r.o. 
 

Rozprava: 

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

odkupu pozemková parcela č. 2042 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.  

V souvislosti se stavbou komunikace a plánovanou rekonstrukcí Nádražní ulice je společnost GasNet 

nucena provést přeložku plynárenského zařízení NTL plynovodu PE dn160 a STL plynovodu PE dn110. 

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. Dále je v souvislosti s rekonstrukcí Nádražní 

ulice v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí upraven právní vztah mezi Libereckým krajem a Krajskou 

správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, který upravuje podmínky již zmíněné stavby 

silnice II/610 Turnov a přeložky PZ na pozemku parc. č. 2042 v k. ú. Turnov, přehled záborů je upraven v 

příloze č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí. 

Na základě usnesení RM ze dne 16. 2. 2017 objednal OSM znalecký posudek u společnosti STATIKUM 

s.r.o., která byla pro spol. GasNet přijatelná, zpracování znaleckého posudku. V posudku je stanovena 

nová cena obvyklá a to ve výši 138.400,- Kč. 

OSM doporučuje RM schválit výkup nabízeného pozemku p. č. 2042 k. ú. Turnov za obvyklou cenu 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 138.400,- Kč, s upozorněním, že v případě přistoupení k tomuto 

způsobu určení ceny bude tento způsob společnost GasNet vyžadovat již při každém nákupu či prodeji 

pozemků. 
 

usnesení RM č. 204/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit nákup pozemkové parcely č. 2042 o výměře 299m2 v k. ú. Turnov, v Nádražní ulici, 

za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 138.400,- Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 205/2017 

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 138.400,- Kč a cenu věcného břemene 500,- 

Kč bez DPH za celek. 
 

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

 

12. Pronájem nebytových prostor v čp. 2047, ul. Žižkova - ordinace praktického 

lékaře 
 

Rozprava: 

      Rada města na svém jednání dne 26. 1. 2017 schválila výpověď MUDr. Hakenové z nájmu 

nebytových prostor v čp. 2047, ul. Žižkova, Turnov, kde provozovala ordinaci praktického lékaře. 

Hlavním důvodem výpovědi byla častá pracovní neschopnost paní doktorky. OSM zveřejnil na úřední 

desce v termínu 8. 2. - 3. 4. 2017 pronájem nebytových prostor v čp. 2047 za účelem provozování 

ordinace praktického lékaře. Termín podání nabídek byl do 31. 3. 2017. Na výzvu se přihlásili 2 zájemci -  

MUDr. Martin Malík (Medimal s.r.o.), Libštát a MUDr. Dobroslava Hakenová. Oba splňují námi 

navržené požadavky. 

Pan MUDr. Martin Malík nad rámec vyhlášených podmínek nabízí: zajištění komplexní zdravotní péči 

v rozsahu 6 hodin týdně s plánovaným rozšířením v budoucnosti dle počtu klientů a nutnosti, mimo 

základní přístrojové vybavení EKG s výhledovým rozšířením o tonoport. 

 
 

usnesení RM č. 206/2017 

RM schvaluje  

pronájem nebytových prostor v čp. 2047, ul. Žižkova, Turnov na ordinaci praktického lékaře o 

výměře 43,66 m2 se společností Medimal s.r.o. - MUDr. Martinem Malíkem, Libštát za cenu 

800,- Kč/m2/rok od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou. 
 

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

 

13. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxx, zpevněná plocha 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města opakovaně ke schválení smlouvu o právu provést stavbu 

na realizaci zpevněné plochy před garáží na pozemku parc. č. 2584/1, k. ú. Turnov. Jedná se o realizaci 

zpevněné plochy o výměře 87m2 od hranice pozemku žadatelky ke stávající přístupové cestě a chodníku 

(š.1m, délka cca 14m od hranice pozemku 2584/1 ke stávající zpevněné cestě), vše na pozemku parc. č. 

2599/1, k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnov. Zpevněná plocha i chodník budou provedeny z 

vegetačních tvárnic, plně na náklady investora stavby. Žádost xxxxxxxx byla projednána s odborem 

životního prostředí s ohledem na celkové řešení daného prostoru.  Odbor správy majetku doporučuje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s podmínkou, že zpevněná plocha a chodník budou v případě 

potřeby z pozemku města investorem do 2 měsíců od zaslané výzvy odstraněny plně na jeho náklady. 

xxxxxxxxxxxxx se rovněž zavázal uhradit výsadbu dvou stromů v blízkosti a zkultivovat veřejný prostor 

okolo budovaného nájezdu a chodníku. 
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usnesení RM č. 207/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxxxxx na zpevnění části pozemku parc. č. 

2599/1, k. ú. Turnov o celkové výměře 101m2 vegetačními tvárnicemi. 
 

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

 

14. Informace ke stavu prodeje objektu Kino Bio Ráj, Žižkova ulice, Turnov 
 

Rozprava: 

      Prodej bývalého kina Bio Ráj v Žižkově ulici je Městem Turnov řešen již několik let. Posledním 

pokusem o prodej kina bylo vyhlášení záměru prodeje na základě usnesení ZM č. 377/2016 dne 31. 10. 

2016, byl zveřejněném na úřední desce do 18. 11. 2016. 

K vyhlášenému prodeji přišla jediná nabídka. Společnosti FOBOS s.r.o., v nabídce uvádí, že před koupi 

nemovitosti založí novou společnost s názvem "Dům Turnov, s.r.o.", která bude vlastníkem objektu. 

 

usnesením č. 396/2016 ze dne 24. 11. 2016 byla nově vznikající společnost „Dům Turnov s.r.o.“ 

schválena jako kupující, dle podmínek vyhlášeného záměru., s tím, že ZM ukládá OSM zajistit zpracování 

kupní smlouvy. To jsme do termínů vyhlášených v záměru prodeje nestihli, nebylo možné se s kupujícím 

dohodnout na znění kupní smlouvy.  

 

Kupující požadovali: 

- po Městě Turnov požadovali doklad o kolaudaci objektu bývalého kina, ale ten se bohužel nedochoval, 

protože se jednalo o objekt vojenské správy. Z tohoto důvodu Město Turnov zajistilo náhradní doklad o 

existenci stavby 

- dále požadují nový znalecký posudek a pasport stávajícího stavu budovy 

- s úhradou kupní ceny jednorázově kupující nemá problém, peníze jsou prý již připraveny na účtu 

advokátní úschovy  

- zájem o koupi objektu kina a přilehlých pozemků ze strany společnosti FOBOS s.r.o. resp. nově 

vznikající společnost Dům Turnov s.r.o., stále trvá. 

 

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a jeho pozdějších předpisů, který obci ukládá zveřejnění záměru 

prodeje nemovitostí včetně stanovení podmínek, který musí být schválen zastupitelstvem města a tyto 

podmínky musí být dodrženy, jinak je právní jednání neplatné. Tzn. uzavření kupní smlouvy dle záměru 

vyhlášeného usnesením č. 377/2016 a výběr kupujícího na základě usnesení č. 396/2016 by bylo po 

právní stránce neplatné. Z výše uvedeného důvodu je nutno vyhlásit záměr nový a původní záměr zrušit. 

Nový záměr prodej kina v Žižkově ulici vyhlášeného za nových podmínek se může ozvat i více zájemců. 

Materiál se bude projednávat na zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 208/2017 

RM doporučuje  

ZM zrušit původní záměr prodeje a vyhlásit záměr prodeje za nových podmínek dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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15. K projednání - parkování vozidel na pozemku č. 2758/17 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      K projednání předkládáme informativní stanovisko xxxxxxxxx, který se vyjádřil k situaci parkování 

na pozemku p.č. 2758/17 k.ú. Turnov, který je v podílovém spoluvlastnictví SJM xxxxxxxxxxxx a 

společnosti PNEU Šafránek s.r.o., ve výši 1/2 z celku. Pozemek je v současné době využíván pro veřejné 

parkování, což znemožňuje parkování vozidel zaměstnanců společnosti xxxxxxxxx. K lepší využitelnosti 

parkování xxxxxxxxx navrhuje narovnání hranic obou pozemků, tedy pozemku ve vlastnictví Města 

Turnov parc.č. 2758/66 a pozemku parc.č. 2758/17 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx a 

společnosti PNEU Šafránek, které by v případě souhlasu nechal xxxxxxxx geometricky zaměřit. Tuto 

situaci, jak uvádí v dopise, projednal xxxxxx s panem starostou Ing. Tomášem Hockem. OSM pro lepší 

využitelnost parkování a urovnání majetkových poměrů navrhuje narovnání hranic, vyčkat na cenu 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem a získání názoru na věc od společnosti PNEU Šafránek s.r.o.  

 
 

usnesení RM č. 209/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit narovnání hranic a majetkoprávních vztahů na pozemcích parc. č. 2758/17 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxx a PNEU Šafránek s.r.o.) a parc. č. 2758/66 (vlastnictví Města Turnov) 

vše k. ú. Turnov a doporučuje další jednání se spoluvlastníky. 
 

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

 

16. Nařízení obce o placeném parkování na vymezených místech 
 

Rozprava: 

      Po projednání v RM, dopravní komisi a ZM předkládáme text nařízení města 2/2017, kterým se 

zpoplatňují úseky místních komunikací pro odstavení silničních vozidel se čtyřmi koly na určených 

místech označených příslušnou dopravní značkou. 

Hlavní změny: 

- Zařazení parkoviště U Raka do systémů zpoplatněného parkování 

- Zpoplatnění Nádražní ulice v úseku od Kudrnáčových hodin po prodejnu potravin Mlýn včetně 

vjezdu k terminálu (u Drahstavu) 

- Sjednocení tarifů Nádražní a Studentské 

- Obecné zúžení časového rozsahu zpoplatnění na pondělí až pátek 7-16 hodin, v sobotu 8-11 hodin 

- Zlevnění parkovací karty z 12 tis. Kč na 3 tis. Kč a rozšíření její platnosti na 3 vozidla 

- Zavedení plateb za parkovné pomocí SMS 

 

Předpoklad účinnosti nového nařízení je 1. 6. 2017. Od tohoto data bude možné zavést do praxe dílčí 

změny týkající se parkoviště U Raka a prodeje zvýhodněných parkovacích karet. Časová poloha ostatních 

změn bude záviset na uzavření smlouvy o placení SMS s vybraným dodavatelem, nákupu a osazení 

automatů a instalaci nového dopravního značení v Nádražní ulici. Ke zpoplatnění Nádražní ulice tedy 

nedojde datem 1. 6. 2017, nýbrž datem pozdějším, až fyzickou instalací automatů a dopravního značení. 

 

 

Předpoklad účinnosti nového nařízení je 1.5.2017. Od tohoto data bude možné zavést do praxe dílčí 

změny týkající se parkoviště U raka a prodeje zvýhodněných parkovacích karet. Časová poloha ostatních 

změn bude záviset na uzavření smlouvy o placení SMS s vybraným dodavatelem, nákupu a osazení 

automatů a instalaci nového dopravního značení v Nádražní ulici. Ke zpoplatnění nádražní ulice tedy 

nedojde datem 1.5.2017, nýbrž datem pozdějším, až fyzickou instalací automatů a dopravního značení. 
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usnesení RM č. 210/2017 

RM schvaluje  

text nového nařízení města 2/2017 s úpravou dle diskuze (parkovací karty včetně Krajířova a 

Trávnice, podoba parkovací karty), kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu s účinností od 

1. 6. 2017. 
 

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

 

17. Rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
 

Rozprava: 

      Návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. Město 

Turnov zřídilo s účinností od 1. 5. 2009 Fond na podporu sociální oblasti města Turnova (usnesení ZM z 

28. 4. 2009). V rozpočtu města Turnova pro rok 2017 je schválena částka 1.500.000,- Kč, z toho na 

sociální služby 1.000.000,- Kč a na sociální oblast 500.000,- Kč, zůstatek z minulého období je 564.573,- 

Kč, celkem je tedy pro rok 2017 k dispozici 2.064,573,- Kč. Správní rada se sešla k projednání a 

hodnocení žádostí dne 22. 3. 2017, posoudila došlé žádosti, obodovala dle stanových schválených kritérií 

a navrhla vyhovět 14 žadatelům, kteří doručili žádosti v souladu s výzvou a platnými pravidly. Na sociální 

oblast bylo podáno 6 žádostí a na sociální služby bylo podáno 10 žádostí poskytovatelů sociálních služeb 

na 13 druhů registrovaných sociálních služeb. Správní rada rozhodla vyloučit z této výzvy jednu 

organizaci, která podala žádost v rozporu s platnými pravidly a nevyhovět jednomu žadateli, který 

nedosáhl potřebného počtu bodů hodnocení dle daných kritérií. Alokované částky k rozdělení nebyly tedy 

plně využity (u sociální oblasti zbývá 22.000,- Kč a u sociálních služeb 139.000,- Kč). Požadované částky 

byly kráceny z důvodu nesplnění potřebného počtu bodů. Materiál bude projednáván na zastupitelstvu 

města. 

 
 

usnesení RM č. 211/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova dle předloženého návrhu. 
 

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

 

18. Žádost o vydání stanoviska pro působení soukromé Základní školy V Oboře na 

území města Turnova 
 

Rozprava: 

      V návaznosti na jednání Rady města dne 8.3.2017, předkládáme k opětovnému projednání 

aktualizovanou žádost (upřesnění žádosti) zřizovatele Základní školy V Oboře, U Borku 506, 293 06  

Bradlec, IČ: 047 43 920  – Ing. Pavla Janečka o vydání souhlasného stanoviska k záměru vybudovat na 

území města Turnova soukromou základní školu. Pro zápis školy do školského rejstříku, byly ze strany 

zřizovatele Základní školy V Oboře – Ing. Pavla Janečka provedeny následující potřebné administrativní 

kroky: 

 Podání žádosti o souhlasné stanovisko k působení Základní školy V Oboře na 

území města Turnova (žádost ze dne 1.1.2017) 

Pan Janeček byl vyzván k písemnému doplnění žádosti o aktuální údaje k otevření školy a místu působení 

školy. Bohužel žádost nebyl schopen písemně v námi požadovaném termínu dodat. Žádost s ním byla 
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konzultována ústně – školu má zájem otevřít až od 1.9.2018 a její  otevření plánuje v soukromém domě na 

Daliměřicích. Žádal o posunutí termínu projednávání.  
 

RM očekává dodání aktualizované žádosti v souladu s usnesením RM a následně tuto 

žádost projedná. 

 

19. Žádost o vydání stanoviska pro působení soukromé základní Scioškoly na území 

města Turnova 
 

Rozprava: 

      V návaznosti na jednání Rady města dne 8. 3. 2017, předkládáme k opětovnému projednání 

aktualizovanou žádost (upřesnění žádosti) jednatele společnosti www.scio.cz, s.r.o., Praha 8, Pobřežní 34, 

PSČ 180 00, IČ: 271 56 125  - RNDr. Jana Krtičky – o vydání souhlasného stanoviska k záměru 

vybudovat na území města Turnova soukromou základní Scioškolu. 

Pro zápis školy do školského rejstříku, byly ze strany společnosti www.scio.cz, s.r.o. provedeny 

následující potřebné administrativní kroky: 

1) Dne 15. 2. 2017 byla doručena na odbor školství, kultury a sportu žádost o vydání stanoviska dle 

§147, odst. 1, písm. p), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

 

2) Dne 28. 3. 2017 bylo doručeno na odbor školství, kultury a sportu upřesnění žádosti o vydání 

stanoviska dle §147, odst. 1, písm. p), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

 
 

usnesení RM č. 212/2017 

RM vydává  

souhlasné stanovisko dle §147, odst. 1, písm. p), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro působení 

soukromé základní školy od 1. 9. 2018 na území města Turnova, jejímž zřizovatelem bude 

společnost www.scio.cz, s.r.o., Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 180 00, IČ 271 56 125. 

Souhlasným stanoviskem se město Turnov nezavazuje k finanční podpoře ani jiné věcné podpoře 

této soukromé základní školy na území města Turnova. 

RM respektuje právo rodičů na svobodnou volbu škol a schvaluje předložený podnikatelský 

záměr v oblasti školství na území města Turnova. 
 

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

20. Záměry ZŠ v Turnově 
 

Rozprava: 

      Předkládám záměry našich základních škol 1. – 9. ročník směrující k zlepšení vzdělávacích podmínek 

na školách zřizovaných městem či představující rozvojové záměry. Jedná se o financování asistentů, 

učitelů cizích jazyků se záměrem snížení počtu dětí ve třídách, inovativní vzdělávání na ZŠ Skálova. 
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usnesení RM č. 213/2017 

RM bere na vědomí  

rozvojové záměry ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova, které jsou v souladu se strategickými 

dokumenty města, a doporučuje odboru školství, kultury a sportu rozpracovat návrhy 

jednotlivých škol včetně výstupů (měřitelnost) i do rozpočtu a tyto návrhy předložit na jednání 

RM. 
 

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

21. Občanská vybavenost Turnov 2 - aktuální informace, vznik pobočky knihovny 
 

Rozprava: 

      Schválené konkrétní kroky a jejich průběžné plnění: 

- 02/2017 - vyhodnocení ankety a následně další projednávání v RM – proběhla anketa na webu města, 

výsledky viz příloha, anketa, která proběhla ve Žluté ponorce k volnočasovým aktivitám, měla velmi malý 

počet respondentů a její data nejsou relevantní 

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

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

parkování 

- 2017 – realizace nového dětského hřiště jako náhrada za Hrad – na jednání RM byla na základě 

poptávkového řízení vybrána firma Hřiště hrou, s. r. o, která v tuto chvíli připravuje realizaci nové herní 

plochy za Hrad, v prostoru před halou TSC bude vybudován nový herní prvek pro starší děti Drak a 

workoutové prvky. Řešeny byly komplikace kolem vedení kabelů ČEZ pod pozemkem, jejich chybné 

zakreslení od ČEZu v mapách a zahájení prací se posunulo. Dětské hřiště na zahradě školy je však před 

dokončením. 

- 2017 – realizace úpravy atletického oválu 

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

projednání s veřejností proběhlo v 21. března 2017 v ZŠ Alešově ulici – veřejnosti představena vize úprav 

nevyužívaného betonového bazénku za přítomnosti zástupců z architektonického ateliéru AND, kteří 

koncept architektonické studie nového místa bazénku navrhli. Připravujeme anketu pro veřejnost. Návrh 

je uveden v příloze. 

- 2017 – projekční příprava na obnovu Hřiště Duhové energie 

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

- 2017 - studie na přístavbu Denního stacionáře a objektu občanské vybavenosti – máme za sebou první 

jednání v MŠ a ZŠ Sluníčko, kde byly zmapovány p. starostou možnosti budovy pro přístavbu či 

nástavbu, činíme další kroky pro zadání studie. U objektu občanské vybavenosti máme zpracovaný 

základní stavební program pro zadání studie, který vychází z požadavků ředitelů (specifikovány již při 

projednávání na ZM v lednu). 

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

- 2018 – realizace veřejného prostoru v místě betonového bazénku 

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

objektu občanské vybavenosti 

- 2019 – realizace vybraných projektů na základě rozhodnutí nového ZM 

 

V průběhu února a března probíhala jednání za účelem dočasného umístění objektu občanské vybavenosti 

v budově nádraží. Proběhla jednání s ředitelem SŽDC p. Špínou, byla odeslána oficiální žádost o 

pronájem prostor na SŽDC. Jde o prostor, který bude přístupný z rekonstruované chodby, původně zde 

měla být umístěna lékárna. Prostor má 118 m2, kde by si pan ředitel uměl představit pořádnou knihovní 

pobočku, kde by se jen nepůjčovalo dětem a dospělým, ale docházelo by zde k pořádání akcí kulturního a 

vzdělávacího charakteru, mohli by se zde setkávat občané, zejména senioři z Turnova II. Děti, které by 

čekaly na autobus či vlak, by zde mohly trávit volný čas. Prostor chce společně využívat knihovna ve 

spolupráci se Žlutou ponorkou, která by zde ráda zpřístupnila odpolední volnočasový klub pro děti. Oba 

páni ředitelé zpracovali požadavky na vybavení prostoru, se kterým chceme radu města seznámit. Daný 

prostor chtějí maximálně využít a navrhují vytvoření patra, které by soužilo pro potřeby volnočasových 
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aktivit pro děti. Očekávaná výše nájemného je 500Kč/m2/rok (dána stanoveným ceníkem SŽDC).  

Rekonstrukce je plánována do konce roku 2017. Smlouvu s námi uzavřou na dobu neurčitou. 

 
 

usnesení RM č. 214/2017 

RM byla  

seznámena s postupnými kroky při naplňování harmonogramu záměru Občanské vybavenosti na 

Turnově 2. 
 

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

usnesení RM č. 215/2017 

RM souhlasí  

s předloženým návrhem na úpravy a vybavení prostor v plánované pobočce Městské knihovny A. 

Marka v nádražní budově, které bude využívat pro své volnočasové aktivity i Středisko volného 

času Žlutá ponorka a doporučujeme ZM schválit finanční prostředky na realizaci této akce. 
 

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

 

22. Výročí Jana Patočky - aktualizace materiálu 
 

Rozprava: 

      Na minulé radě městě jsme projednali výčet plánovaných akcí v připomenutí výročí narození i úmrtí 

jednoho z nejvýznamnějších turnovských rodáků -  prof. Jana Patočky (1. června 1907 Turnov – 13. 

března 1977 Praha). Zásadní je propagace celé akce ve veřejnosti. 

 
 

usnesení RM č. 216/2017 

RM bere na vědomí  

informace o aktuálním návrhu programu k výročí Jana Patočky. 
 

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

 

23. Technické služby Turnov s. r. o. - výroční zpráva, hospodářský výsledek 
 

Rozprava: 

      Řádná valná hromada společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. 

1) Výroční zpráva - Výroční zpráva byla projednání na jednání dozorčí rady společnosti dne 27. 3. 2017 

2) Audit společnosti byl projednán v dozorčí radě dne 27. 3. 2017. Originál auditorské zprávy byl předán 

paní místostarostce Mgr. Janě Svobodové. 

3) Návrh na rozdělení zisku společnosti: výsledek hospodaření po zdanění 1.688.718,8 Kč, min. 5% 

převod do rezervního fondu 84.000 Kč, převod do sociálního fondu 310.000 Kč, zbytek ponechat 

nerozdělen 1.294.718,80 Kč. Dále navrhujeme vypořádat jiný výsledek hospodaření minulých let v částce 

150.905,00 Kč na vrub nerozděleného zisku minulých let. Jedná se o dodatečný odpis dlouhodobého 

majetku (cisterny), u nějž byly v minulosti stanoveny chybně odpisy. 

4) Zpráva o ovládané a ovládající osobě za rok 2016 
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usnesení RM č. 217/2017 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. 

za rok 2016. 
 

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

usnesení RM č. 218/2017 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje rozdělení zisku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2016 dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 219/2017 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2016. 
 

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

usnesení RM č. 220/2017 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2016. 
 

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

usnesení RM č. 221/2017 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

rozhodla o vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let společnosti Technické služby 

Turnov, s. r. o. na vrub účtu nerozděleného zisku minulých let. 
 

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

24. Turnovské odpadové služby s. r. o. - výroční zpráva, hospodářský výsledek 
 

Rozprava: 

      Řádná valná hromada společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. 

1) Schválení účetní závěrky za rok 2016 

Vypořádání ztráty za rok 2016 ve výši 12.619,35 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let. 

2) Zpráva o ovládané a ovládající osobě za rok 2016 

 
 

usnesení RM č. 222/2017 

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

schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření společnosti za rok 2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 223/2017 

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

schvaluje vypořádání ztráty za rok 2016 ve výši 12.619,35 Kč převodem na účet neuhrazené 

ztráty minulých let. 
 

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

usnesení RM č. 224/2017 

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

bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2016. 
 

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

 

25. Městská sportovní Turnov s. r. o. - výběrové řízení na přístavbu občerstvení 
 

Rozprava: 

      Schválení VŘ na dodavatele rozšíření občerstvení na koupališti v Maškově zahradě. Zahájení prací by 

mělo být 17. 4., konec  30. 6. 2017.  

 

 
 
 

usnesení RM č. 225/2017 

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

neschvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele přístavby občerstvení na koupališti v 

Maškově zahradě. Jako dodavatele stavby vybírá druhého v pořadí firmu MB Quality, s.r.o. za 

cenu 1 899 204,78,-Kč bez DPH. S vítěznou firmou Liebcher a Pohl, spol. s r.o. nebyla RM 

spokojena při plnění zakázky na Rekonstrukci MŠ Zborovská především s průběhem prací, 

kvalitou provedené práce a s koordinací činností v průběhu stavby. 
 

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

 

26. Městská sportovní Turnov s. r. o. - rozvrh hodin na zimním stadionu v sezóně 

2017 - 2018 
 

Rozprava: 

      Byl předložen návrh na rozdělení hodin zimního stadionu v sezóně 2017-2018.           
 
 

usnesení RM č. 226/2017 

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

schvaluje rozpis hodin na zimním stadionu v Maškově zahradě v sezoně 2017/2018 s 

následujícími připomínkami:  
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-je požadován pravidelný blok pro veřejnost ve všedních dnech po 17 hodině 

-je požadován pravidelný blok pro veřejnost v neděli po obědě  

 -požaduje zachování pravidelného pátečního odpoledního bloku, pravidelného sobotního bloku a 

pravidelného středečního dopoledního bloku pro veřejnost 

-požaduje alespoň zachování minimální hodinové týdenní dotace jako v sezóně 2016/2017 
 

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

 

27. Informace o konání Světového poháru v orientačním běhu v Turnově v roce 2018 
 

Rozprava: 

      Byly podány informace o světovém poháru v orientačním běhu v okolí hradu Valdštejna 5. října 2018. 

 
 

usnesení RM č. 227/2017 

RM bere na vědomí  

informaci o plánovaném Světovém poháru v orientačním běhu v roce 2018. 
 

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

 

28. Záštita starosty - Český pohár mužů v hokejbale 2017 - zimní stadion L. Koška 
 

Rozprava: 

      Starosta Města převzal záštitu nad Českým pohárem v 2017 v hokejbalu mužů, který se bude konat ve 

dnech 26. a 27. června 2017 v prostorách zimního stadionu Ludvíka Koška v Maškově zahradě a také 

v Jičíně. Poskytnutí záštity starosty s finančním darem ve výši 3.000,- Kč určenou na pronájem zimního 

stadionu. Akci vnímám jako propagaci našeho nového areálu Maškova zahrada, navíc ukazuje možnost 

využití zimního stadionu i mimo jeho hlavní sezonu. 

 
 

usnesení RM č. 228/2017 

RM schvaluje  

poskytnutí daru pro Českomoravský svaz hokejbalu, Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 

Praha 6, IČ: 49626485 ve výši 3 000 Kč. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a 

pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

 

29. Návštěvnické centrum 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám studii na vytvoření návštěvnického centra v prostorách dnešní samoobslužné 

restaurace vedle informačního centra a v samotném infocentru (dále IC). Hlavním pozitivem současného 

IC je vzhledem k jeho náplni, strategická a velmi výhodná poloha. Je nutné si uvědomit, že prostory a 

služby IC využívají nejen turisté a návštěvníci města či regionu, ale i místní obyvatelé. Stávající prostory 

již nevyhovují současnému provozu a chybí zde odpovídající zázemí pro obsluhu a práce, které jsou se 

současným provozem IC spojené. Na infocentrum je možné získat dotaci z MMR. Materiál bude 

projednáván na květnovém ZM. 
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usnesení RM č. 229/2017 

RM projednala  

předloženou studii vybudování návštěvnického centra města Turnova a Českého ráje v čp. 26 na 

náměstí a doporučuje ZM schválení a zahájení dalších projekčních kroků. 
 

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

 

30. Roční odměny ředitelů PO, vedoucích odborů a kritéria na 2017 
 

Rozprava: 

      Dle pravidel pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a 

obchodních společností zřizovaných Městem Turnov, vedoucím odborů Městského úřadu Turnov a 

tajemníkovi, platných od 13. 05. 2015 na základě zprávy o činnosti za daný rok a splnění specifických 

kritérií a konkrétních úkolů pro daný rok Vám předkládám ke schválení návrh komise. 

 
 

usnesení RM č. 230/2017 

RM schvaluje  

výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov za rok 2016 dle 

předloženého návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 231/2017 

RM schvaluje  

výši odměn vedoucích odborů a tajemníka za rok 2016 dle předloženého návrhu s úpravou. 
 

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

usnesení RM č. 232/2017 

RM schvaluje  

kritéria pro ředitele příspěvkových organizací na rok 2017 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

31. Dopravní obslužnost 
 

Rozprava: 

      Vláda ČR odsouhlasila minimální mzdu řidičů MHD svým nařízením od 1. 1. 2017. Naše město má 

na základě soutěže uzavřenou smlouvu  s firmou BUS line na období od 1. 1. 2016 do 31.12.2020 za cenu 

1980 tis. Kč/rok. Placení je ve smlouvě ujednáno měsíčně což činí 165 000Kč/měsíc. Po jednání u pana 

starosty dne 30. 3. 2017 bylo ujednáno, že bude tato částka zvýšena o 10% což je maximální výše, kterou 

nám dovoluje zákon o veřejných zakázkách a to až do konce platnosti smlouvy tj. do 31. 12. 2020.  Obě 

strany (firma i starosta) s touto výší souhlasily. V případě vašeho souhlasu pan starosta podepíše dodatek 

ke smlouvě v tomto duchu. Podobně postupují i ostatní města, kde je provozována MHD.  Materiál bude 

projednáván na dubnovém ZM. 
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usnesení RM č. 233/2017 

RM schvaluje  

navýšení finanční částky ze smlouvy o dopravní obslužnosti MHD a to o 10% a ukládá starostovi 

města podepsat dodatek ke smlouvě v tomto rámci po schválení rozpočtové změny v ZM. 
 

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

 

32. Studie chodníků 2017 - rozhodnutí o dalším pokračování PD 
 

Rozprava: 

      Materiál bude projednáván na další RM. 

 
 

 

33. Projekt regenerace sídlišť - další postup 
 

Rozprava: 

      Materiál bude projednáván na další RM. 

 
 

 

V Turnově dne 10. dubna 2017 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       Starosta                 místostarostka 


