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Zápis z 9. jednání Rady města Turnova 

ze dne 27. 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, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František 

Zikuda 

 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová       

 

1. Studie chodníků 2017 - rozhodnutí o dalším pokračování PD 
 

Rozprava: 

      Touto cestou předkládám radě města materiál popisující přehled zpracovaných studií chodníků v roce 

2017. Výstupem RM by mělo být, v kterých projektech pokračovat dále. Zároveň s tímto materiálem 

předkládám RM ke zvážení, zda nezahájit projekční činnost v ulici Zelená cesta, chodníku z Kamence 

k čerpací stanici Benzina podél I/35, dokončení cyklostezky údolím Stebénky, spojovací chodník mezi ZŠ 

Alešova a ul. Šlikovou. 

 

Studie chodníků 2017 

V rámci diskuzí v dopravní komisi RM bylo rozhodnuto o zpracování studií následujících chodníků: 

- Chodník z Hruštice do Bělé 

- Chodník na Károvsko 

- Chodník na Malém Rohozci (od pivovaru k bytovce) 

- Rozšíření parkování na sídlišti Výšinka (za Granátem) 

- Úprava křižovatky na Kamenci 
 
 

usnesení RM č. 234/2017 

RM projednala  

materiál Studie chodníků 2017 a ukládá OSM zpracovat další projekční stupně na akce: Chodník 

na Károvsko, chodník na Malém Rohozci včetně BUS zastávky, rozšíření parkování na sídlišti 

Výšinka.  

Dále ukládá OSM zpracovat studie na akce: Ulice Zelená cesta, Chodník z Kamence k čerpací 

stanici Benzina podél I/35, Dokončení cyklostezky údolím Stebénky, Spojovací chodník mezi ZŠ 

Alešova a ul. Šlikovou. 

Dále ukládá OSM monitorovat možné dotační výzvy na možné financování výše uvedených akcí. 
 

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



2   Zápis Rady města Turnova 27. 4. 2017 

2. Projekt regenerace sídlišť - další postup 
 

Rozprava: 

      V minulosti byla provedena regenerace sídliště Jana Patočky. V roce 2017 provedeme předposlední 

etapu regenerace sídliště U Nádraží. V roce 2018 nám zbývá poslední etapa a je nutné se rozhodnout, zda 

budeme v programu pokračovat. V rámci projednávání jiných bodů jsme se této problematiky dotknuli a 

chtěli jsme zahájit regeneraci sídliště Na Výšince. Toto sídliště však nesplňuje zásadní předpoklad a tou je 

doba výstavby sídliště v období 1945 - 1990. Převážná část sídliště byla kolaudována až po roce 1990. 

 
 

usnesení RM č. 235/2017 

RM projednala  

materiál Projekt regenerace sídlišť – další postup a vzhledem k nemožnosti čerpat dotační titul na 

sídliště Na Výšince (nízké stáří sídliště) souhlasí se zahájením studie a přípravné části projektu 

na sídlišti Přepeřská. 
 

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

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene"Vodovodní a kanalizační 

přípojky, Nudvojovice 3749/2, xxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebníci xxxxxxxxxxxx na svém pozemku připravují realizaci nové vodovodní a kanalizační 

přípojky pro novostavbu RD na pozemku parcel.č.3749/2 v k. ú Turnov v Nudvojovicích, jak je uvedeno 

v přiložené situaci. Xxxxxxxxxxx zajišťují na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků.  

 
 

usnesení RM č. 236/2017 

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.3882 v k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 6 bm 

dotčených stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD parcel.č. 3749/2 k.ú 

Turnov, stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.400,- Kč + DPH 

(cena 400,- Kč za bm + DPH). 
 

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

 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "SM, Turnov-Nudvojovice 

p.č.3749/2, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

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

Podzemního kabelového vedení NN v lokalitě Turnov-Nudvojovice p.č. 3749/2,xxxxx -kNN,  k.ú. 

Turnov. Výstavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 3882 k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnov. 

Stavba bude provedena protlakem, novým vedením nebude dotčena stávající komunikace. Pokud nebude 

protlak možný, bude stavba provedena výkopem.  
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usnesení RM č. 237/2017 

RM schvaluje  

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

stavby a následné smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon ) na pozemky parcel. číslo 3882 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce 8 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Nudvojovice 

p.č.3749/2, xxxxxxxxx-kNN“ ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Vodovodní a kanalizační 

přípojky, Vrchhůra p.č.3276/8, 3276/48, xxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxx připravuje realizaci nové vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD na 

svém pozemku parcel.č.3276/48 a 3276/8 v k.ú Turnov na Vrchhůře, jak je uvedeno v přiložené situaci. 

Stavebník zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

s vlastníkem dotčených pozemků.  
 

 
 

usnesení RM č. 238/2017 

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.1659/1, 3276/2 a 3276/18 vše k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v 

celkové délce cca 9 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD 

parcel.č. 3276/8 a 3276/48  k.ú Turnov, stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

jednorázovou úhradu 3.600,- Kč + DPH (cena 400,- Kč za bm + DPH). 
 

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

 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu "SM, Turnov, Bytová zóna Károvsko, ul. Gen.Morávka, p.č.1004/12-

kNN" 
 

Rozprava: 

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

zemního kabelového vedení NN + pojistkové pilíře NN v lokalitě Turnov-Károvsko, ul. Gen.Václava 

Morávka p. č. 1004/12, 1004/13, 1004/23, 1007/3, 1007/56, 2870/12, 2870/14, 2870/16, 2870/33, 

2870/42, 2870/47, 2874/1,  k. ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví Města Turnov.  Stavba bude provedena 

výkopem. Stavba bude realizována v koordinaci s výstavbou ostatních sítí, před  výstavbou komunikace 

v ul. Vladimíra Krajiny, Gen.Václava Morávka a Nad Farářstvím. Předpokládaný termín výstavby sítí a 

komunikace je 07-10/2017. 
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usnesení RM č. 239/2017 

RM schvaluje  

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

stavby a následné smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon ) na pozemky parcel.číslo 1004/12, 1004/13, 

1004/23, 1007/3, 1007/56, 2870/12, 2870/14, 2870/16, 2870/33, 2870/42, 2870/47, 2874/1 k.ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 292 bm dotčeného stavbou „SM, 

Turnov, Gen.Václ.Morávka-kNN“ ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve 

výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "SM, Turnov, 

K.Drbohlava, p.č.2915/15-kNN" 
 

Rozprava: 

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

kabelového vedení NN v lokalitě Turnov-Hruštice, v ul. Karla Drbohlava na pozemcích p.č. 2915/10, 

2933/2, 2934/1,  k.ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví Města Turnov. Stavba bude provedena výkopem.  

 
 

usnesení RM č. 240/2017 

RM schvaluje  

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

stavby a následné smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon ) na pozemky parcel.číslo 2915/10, 2933/2, 2934/1 

k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 22 bm dotčeného stavbou „SM, 

Turnov-Hruštice,ul.Karla Drbohlava, 2915/15-kNN“ ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Plynovodní přípojka, 

Vrchhůra, p.č.3276/8, 3276/48, xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

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

RD na pozemku parcel.č.3276/8 a 3276/48 k.ú Turnov, část Vrchhůra. Stavebník zajišťuje na své náklady 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku.  
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usnesení RM č. 241/2017 

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. 

1659/1, 3276/2, 3276/18 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 6 bm 

dotčených stavbou plynovodní přípojky k RD parcel.č. 3276/8 a 3276/48 k.ú Turnov, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxx za jednoráz-ovou úhradu 2.400,- Kč + DPH. 
 

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

 

9. Prodloužení smlouvy o nájmu pozemku - vodárna pod Valdštejnem 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má s Lesy České republiky, s.p. uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek st. p.č. 728 o 

výměře 7 m2, k.ú. Mašov u Turnova. Na tomto pozemku je se souhlasem Lesů České republiky, s.p. 

postavená stavba technického vybavení (vodárna pod Valdštejnem) ve vlastnictví Města Turnov. Nájemní 

smlouva i dodatek byly vždy uzavřeny na dobu 5 let. Nyní končí 31.5.2017 platnost dodatku a Lesy České 

republiky, s.p. nám zaslaly návrh nové nájemní smlouvy. V původní smlouvě z r. 2007 i v dodatku z r. 

2012 bylo nájemné stanoveno na částku 9,- Kč/mě/rok + DPH. Nyní žádají Lesy České republiky s.p. o 

nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok + DPH. 

 
 

usnesení RM č. 242/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu pozemku st. p.č.  728 o výměře 7 m2, k.ú. Mašov u Turnova s Lesy České 

republiky, s.p. na dobu určitou od 1.6.2017 do 31.5.2022 za cenu 10,- Kč/m2/rok + DPH. 
 

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

 

10. Prodloužení smlouvy o poskytování informačních služeb pro terminál 
 

Rozprava: 

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

II Severovýchod projekt "Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov". Provoz terminálu veřejné 

dopravy byl zahájen 6.11.2011.  Zároveň byla mezi městem Turnov a společností BusLine, a.s. uzavřena 

smlouva o poskytování informačních služeb pro zastávku Turnov, terminál u žel. st.  

Na základě této smlouvy zajišťuje společnost BusLine a.s.:  

- vylepení aktuálních jízdních řádů příslušných autobusových linek vydávaných dopravcem na 

označnících určených pro provoz příslušné autobusové linky dopravce 

- uveřejnění odjezdu autobusů a vlaků dle aktuálního jízdního řádu na dvou elektronických informačních 

tabulích na terminálu a jedné v nádražní budově 

- zpracování statistiky průjezdu spojů jednotlivých dopravců jako podkladu pro vyúčtování výběru 

poplatků za vjezdy na terminál za každé kalendářní čtvrtletí. 

Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 1.3.2017 a celková cena za poskytování služeb je ve výši 

126.000,- Kč/rok + DPH. 

 
 

 

usnesení RM č. 243/2017 
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RM schvaluje  

schvaluje smlouvu o poskytování informačních služeb pro zastávku Turnov, terminál u žel. st. se 

společností BusLine, a.s. na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu 126.000,- 

Kč/rok + DPH. 
 

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

 

11. Pronájem pozemku p.č. 1007/3, k.ú. Turnov - skládka ornice 
 

Rozprava: 

      Xxxxxxxxxxx požádal o pronájem části pozemku p.č. 1007/3, k.ú. Turnov o výměře cca 100 m2. Na 

sousedním pozemku p.č. 1007/69, který je v jeho vlastnictví, by chtěl ještě před stavbou rodinného domu 

provést terénní úpravy pozemku. Skládku ornice by rád provedl na pozemku p.č. 1007/3 hned při hranici s 

pozemkem p.č. 1007/69 po dobu provedení hrubých terénních úprav na pozemku p.č. 1007/69. 

Odhadovaná doba pronájmu je jeden měsíc. Pronájem pozemku nebyl vyhlášen, dle zákona o obcích (§39 

odst. 3) je možno bez vyhlášení uzavřít pronájem na dobu kratší než 30 dní. Xxxxxxx žádá o pronájem od 

1.5. do 29.5.2017. Cena pronájmu je dle tabulky orientačních cen na zařízení staveniště navržena na 50,- 

Kč/m2/rok, tj. na dobu 29 dní částka 403,- Kč. 

 
 

usnesení RM č. 244/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 1007/3 o výměře cca 100 m2, k.ú. Turnov pro xxxxxx na dobu 

určitou od 1.5.2017 do 29.5.2017. 
 

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

 

12. Nájem pozemků - ostrov Dolánky a most přes náhon 
 

Rozprava: 

      Předkládáme materiál ke koncepčnímu řešení pozemků v Dolánkách. Jedná se o pozemky ostrova u 

doláneckého jezu a lávky u stavidel přes náhon, které jsou velmi hojně využívány občany pro trávení 

volného času. V r. 2003 byly smlouvy uzavírány s firmou Vodní elektrárna Emil Votrubec s.r.o. Nyní je 

právním nástupcem MVE Turnov s.r.o. Již rok jednáme s p. Škramovským o zajištění nápravy těchto 

smluv, ale k odsouhlasení nových smluv zatím nedošlo. Některé pozemky jsou v soukromém vlastnictví 

fyzických osob - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a dědiců po původním vlastníkovi xxxxxxxxxxxxxx. Se všemi 

vlastníky proběhla osobní jednání. 

 
 
 

 
 

usnesení RM č. 245/2017 

RM schvaluje  

uzavření podnájemní smlouvy s MVE Turnov s.r.o. na část pozemků p.č. 2827/2 a 3902/3, oba 

k.ú. Turnov pro lávku na dobu určitou - 5 let od 1.1.2017 za cenu 18 tis. Kč/rok a podnájemní 

smlouvy za ostrov (u doláneckého jezu) za 25 tis. Kč/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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13. Znovu zvážení prodeje části pozemku parc.č. 465 k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

      Na odbor správy majetku byla doručena žádost xxxxxxx (dále jen stavebníci) o znovu posouzení 

povinnosti odstranění a opětovného postavení betonové opěrné zdi z KB bloků, které bylo stanoveno 

rozhodnutím stavebního úřadu č.j. SÚ/16/6493/HAI ze dne 28.11.2016. 

K tomuto rozhodnutí došlo z důvodu, že stavba této zdi byla prováděna bez stavebního povolení a ještě 

byla části zdi umístěna na pozemku ve vlastnictví Města Turnov par.č. 465 k.ú. Malý Rohozec, tak, že 

zabraňuje užívání původní cesty k další nemovitosti. Situace byla, jak je výše uvedeno řešena již vícekrát 

a to jak v radě města, tak také na jednání zastupitelstva a prodej pozemku nebyl schválen. 

 
 

 
 

usnesení RM č. 246/2017 

RM neschvaluje  

prodej části pozemku parc.č. 465 o velikosti 17m2 v k.ú. Malý Rohozec z majetku Města 

Turnova do vlastnictví xxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

14. Žádost o pronájem pozemku p.č. 698/1 a 698/33, k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 

      Společnost Koťátko s.r.o., Loukovec zastoupená panem Jiřím Koťátkem má zájem o pozemky p.č. 

698/1 a 698/33, k.ú. Daliměřice o celkové výměře cca 3360 m2. Jedná se o pozemky v průmyslové zóně 

Vesecko, které by chtěla společnost využívat ke skladování a následnému prodeji kameniva, písků a 

kůrového mulče. Prostor by si oplotili a povrch zpevnili drobným kamenivem s možností jednoduchého 

odstranění a uvedení do původního stavu. Na okraji pozemku plánují postavit stavební buňku využívanou 

jako kancelář, sociální zařízení bude mobilní. Celý prostor bude zabezpečen kamerovým systémem 

napojeným na bezpečnostní agenturu. Pan Koťátko žádá o prodej, případně dlouhodobý pronájem 

pozemků. Jelikož je tento pozemek zatížen kauzou Walderode, nemůžeme jej prodat, pouze pronajmout.  

 

 
 

usnesení RM č. 247/2017 

RM neschvaluje  

záměr pronájmu pozemků p.č. 698/1 a 698/33, k.ú. Daliměřice o výměře cca 3360 m2 pro firmu 

Koťátko s.r.o. za účelem skladování a následnému prodeji kameniva, písků a kůrového mulče. 

Důvodem je obava z prachu, odvodnění dešťových vod a dopravního zatížení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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15. Výpůjčka prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov 
 

Rozprava: 

      Rada města na svém jednání dne 5.4.2017 schválila ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v 

č. 2031, ul. Žižkova, Turnov s Konfederací politických vězňů ke dni 30.4.2017 za nájemné ve výši 1,- 

Kč/rok. 

Jedná se o nebytové prostory v přízemí objektu: kancelář - 17,9 m2; předsíň - 3,0 m2 a příslušenství - 5,7 

m2. Celková plocha prostor je tedy 26,6 m2. Nyní nás Občanská poradna Déčko požádala o využití 

uvolněných prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov. Smlouvu by rádi uzavřeli za stejných podmínek jak 

smlouvu předchozí - tedy výpůjčku na dobu jednoho roku, tj. od 1.5.2017 do 30.4.2017. Zároveň žádají o 

povolení podnájmu výše uvedených prostor pro organizace ADVIATA, z.ú a Jekhetani - Luma - Společný 

svět o.s., které s nimi sdílely i kancelář v objektu čp. 466, Skálova ul., Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 248/2017 

RM schvaluje  

výpůjčku nebytových prostor (kancelář - 17,9 m2, předsíň - 3 m2, příslušenství - 5,7 m2) v čp. 

2031, ul. Žižkova, Turnov s Občanskou poradnou Déčko Liberec, z.s. na dobu určitou - od 

1.5.2017 do 30.4.2018. 
 

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

usnesení RM č. 249/2017 

RM schvaluje  

podnájem nebytových prostor (kancelář - 17,9 m2, předsíň - 3 m2, příslušenství - 5,7 m2) v čp. 

2031, ul. Žižkova, Turnov pro organizaci Jekhetani - Luma - Společný Svět, o.s. po dobu trvání 

výpůjčky pro  Občanskou poradnu Déčko Liberec, z.s., tj. od 1.5.2017 do 30.4.2018. 
 

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

usnesení RM č. 250/2017 

RM schvaluje  

podnájem nebytových prostor (kancelář - 17,9 m2, předsíň - 3 m2, příslušenství - 5,7 m2) v čp. 

2031, ul. Žižkova, Turnov pro organizaci ADVAITA, z.ú. po dobu trvání výpůjčky pro  

Občanskou poradnu Déčko Liberec, z.s., tj. od 1.5.2017 do 30.4.2018. 
 

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

 

16. Smlouvy o příspěvku, bytová zóna Hruštice 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o poskytnutí příspěvku na 

výstavbu sítí v bytové zóně Hruštice - Károvsko. Jedná se o zasíťování 5 soukromých pozemků v rámci 

výstavby sítí a komunikace v etapě IV., část "C", kterou bude město Turnov realizovat v letošním roce. V 

této lokalitě bude zasíťováno celkem 17 pozemků (5 soukromých, 9 městských - které budou prodány a 

na 3 pozemcích není dokončena směna pozemků). Soukromí vlastníci přispějí na výstavbu sítí a 

komunikace částkou 300 tis. Kč za 1 pozemek, tak jak to bylo v minulých etapách.  
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usnesení RM č. 251/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zasíťování pozemku parc.č. 1004/44, k.ú. Turnov s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 300.000,-Kč. 
 

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

usnesení RM č. 252/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zasíťování pozemku parc.č. 2870/53, k.ú. Turnov s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 300.000,-Kč ve splátkách dle předloženého 

návrhu. 
 

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

 
  

usnesení RM č. 253/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zasíťování 3 pozemků, které budou odměřeny z 

pozemku parc.č. parc.č. 1004/11, k.ú. Turnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 

900.000,-Kč ve splátkách dle předloženého návrhu. 
 

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

 

17. Turnov - rozšíření městského kamerového systému - 4. etapa 
 

Rozprava: 

      Dle usnesení zastupitelstva č. 11/2017 ze dne 26.1.2017 byla dne 31.1.2017 podána žádost o dotaci na 

zakoupení mobilního kamerového systému v hodnotě cca Kč 350 000,- na Ministerstvo vnitra ČR. 

V žádosti jsme požadovali dotaci Kč 311 000,-, spoluúčast Města Turnova by tedy činila Kč 39 000,-, tj. 

10%. Dne 30. března 2017 Republikový výbor pro prevenci kriminality naší žádost podpořil, ale je nám 

přislíbena dotace pouze Kč 248 000,-. Z důvodu velkého převisu žádostí, byly požadované částky dotace 

kráceny o 20%. V tomto případě tedy spoluúčast Města Turnova činí cca Kč 102 000 Kč., tj. 30%.  

 
 

usnesení RM č. 254/2017 

RM schvaluje  

30% finanční spoluúčast z rozpočtu města na pořízení mobilního kamerového systému, 70% 

bude hrazeno z dotace Ministerstva vnitra ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni 

2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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18. Výběr nejvhodnější nabídky „ Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – 

Károvsko, část C“ 
 

Rozprava: 

      Stahujeme z programu, je potřeba zodpovědět dotaz. 

 
 

 

19. Výběr nejvhodnější nabídky „ Veřejné osvětlení Budovcova, Šlikova, Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Veřejné osvětlení Budovcova, Šlikova, 

Turnov“, který provedla hodnotící komise, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o 

dílo s vybraným dodavatelem. Rozpočtovaná cena byla 518 tis. Kč vč. DPH, termín realizace 15.5.-

30.8.2017. 

 
 
 

usnesení RM č. 255/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Rydval elektro na 

realizaci stavby“ Veřejné osvětlení Budovcova, Šlikova, Turnov“ za cenu 300 939Kč vč. DPH a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

20. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce čp. 

466 Skálova Turnov" 
 

Rozprava: 

      Na základě rozhodnutí ZM č. 391/2016 ze dne 24.11.2016 schválila  rada města  dne 8.3.2017 vypsání 

výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce čp. 466 Skálova Turnov". Bylo vypsáno 

zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů s předpokládanou 

hodnotou stavebních prací ve výši 45 mil. Kč bez DPH. Ve stanoveném termínu nebyla podána žádná 

nabídka. Úprava realizace v novém řízení bude od 1.8.2017 do 31.10.2018. 
 
 
 

usnesení RM č. 256/2017 

RM ruší  

zadávací řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu čp. 466 Skálova Turnov" zadanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána 

žádná nabídka. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 257/2017 

RM schvaluje  

vypsání nového výběrového řízení na dodavatele stavebních prací "Rekonstrukce čp. 466 

Skálova Turnov" v otevřením podlimitním řízení. 
 

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

usnesení RM č. 258/2017 

RM jmenuje  

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na "Rekonstrukci čp. 466 Skálova Turnov" ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Michal Kříž, Karel Jiránek, Mgr. Michal Loukota, Rudolf 

Hördler, Ing. Miloslav Chrumko, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

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

 

21. Domov důchodců Pohoda + ubytovna nemocnice - schválení varianty změny 

vytápění 
 

Rozprava: 

      V areálu nemocnice v Turnově je kotelna, kterou provozuje NEMPRA, spol. s r.o. Kotelna zásobuje 

teplem a teplou vodou celý areál nemocnice. Společným podzemním kanálem zásobuje také Střední 

zdravotnickou školu, její ubytovnu (domov mládeže), ubytovnu nemocnice a domov důchodců Pohoda 

(DD Pohoda). Ubytovna nemocnice (ul.28.října č.p. 1335) a DD Pohoda (ul. 28.října č.p. 812) jsou 

objekty v majetku Města Turnova. Koncem minulého roku zástupci společnosti NEMPRA oznámili, že 

podzemní rozvody jsou na konci životnosti a dávají na zváženou, zda je nákladně opravovat nebo zřídit 

v jednotlivých objektech samostatné kotelny. Koncem března letošního roku předložili zpracovanou studii 

s propočty nákladů. Z této studie vyplývá, že cesta decentralizace vytápění se jeví jako nejvýhodnější. 

Tuto variantu také doporučuje energetický audit z prosince roku 2015, který zpracovával pro DD Pohoda 

nezávislý auditor. 

Z výše uvedeného vyplývají tři možnosti dalšího postupu: 

1. Využít nabídku společnosti NEMPRA, že zainvestuje novou kotelnu a bude ji i provozovat. Výhodou 

této varianty je, že město nebude nic platit, projekční a přípravné práce si zajistí NEMPRA sama. 

Nevýhodou této varianty je omezený vliv na provoz kotelny a provozní náklady (výběr kotle, cena služeb, 

cena plynu…). 

2. Další možností je financování přestavby metodou EPC (Energy Performance Contracting = energetické 

služby se zaručeným výsledkem). Poskytovatel EPC uhradí cenu PD a realizaci vlastními prostředky. 

Město nebude platit nic. Náklady na přestavbu se budou splácet z úspor, která poskytovatel EPC bude 

garantovat. Pokud nebudou garantované úspory dosaženy, jde to na vrub poskytovatele EPC. Smlouva se 

uzavírá na dobu určitou dle spočtené návratnosti (cca 6 -10 let), po té kotelna přejde do majetku města. 

Výhody a nevýhody jsou obdobné jako u předešlé varianty. Další nevýhodou je, že v době předání 

kotelny budou kotle již na konci své životnosti. 

3. Třetí variantou je, že celou přestavbu si zajistí Město Turnov samo na své náklady. Tj. zajištění 

projektové dokumentace včetně samotné realizace (plynová přípojka, vestavba kotelny, komín, přepojení 

rozvodů). Předpoklad je v letošním roce zajištění projektové dokumentace včetně příslušných vyjádření a 

povolení, vlastní realizace v příštím roce. Předpokládané náklady na přepojení u DD Pohoda jsou cca 2,5 

mil Kč vč. DPH, u ubytovny cca 1,2 mil. Kč vč. DPH. 
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usnesení RM č. 259/2017 

RM schvaluje  

variantu č. 3 decentralizace vytápění a zřízení samostatných kotelen v objektech DD Pohoda, ul. 

28. října čp.812 a ubytovny ul. 28.října čp.1335 a pověřuje odbor správy majetku zajištěním 

nezbytné projektové dokumentace a prověřením možnosti investice kotelen ze strany Městské 

teplárenské Turnov, s.r.o. 
 

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

 

22. Dohoda o stavební úpravě bytu č. 28/2 NP, čp. 1897, Granátová ul., Turnov 
 

Rozprava: 

      Nájemník bytu č.28/2NP čp. 1897 Granátová ulice, Turnov - domu s pečovatelskou službou, si 

zažádal o souhlas vlastníka objektu s instalací a provozem stropního zvedacího zařízení Roomer. 

Žadatel tento souhlas vlastníka bude předkládat jako součást žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku 

podle zákona č. 329/2011 Sb, jako žadatel s těžkou vadou pohybového ústrojí. Nájemce je odkázán zcela 

na služby pečovatelek, rodiny a přátel. V případě změny bydlení do jiného zařízení – např. Jedličkův 

ústav Liberec, si nájemce dle této dohody zajistí sám demontáž zařízení Roomer a uvedení nájemního 

bytu do původního stavu v jakém byt původně převzal. Veškeré náklady s instalací a provozem zvedacího 

zařízení si bude hradit nájemce sám a v plné výši bez finančních nároků vůči pronajímateli. Podpisem této 

dohody prohlašuje, že nebude požadovat náhradu jím vynaložených nákladů na stavební úpravy bytu při 

skončení nájmu a vrácení bytu zpět městu Turnov z jakýchkoliv důvodů a v kterémkoliv čase. 

 
 

usnesení RM č. 260/2017 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o stavebních úpravách bytu č. 28/2NP v DPS Granátová ulice čp.1897, Turnov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

23. Darovací smlouva, SFS intec s.r.o., Turnov 
 

Rozprava: 

      Radě města je předkládán materiál týkající se uzavření darovací smlouvu s firmou SFS intec,s.r.o., 

Turnov na částku 181 tis. Kč.  Tento finanční dar bude použit na úhradu náhradní výsadby, která bude 

provedena za pokácené stromy na Vesecku - v rámci výstavby nové přístupové komunikace k nového 

závodu SFS intec. s.r.o. Náhradní výsadba bude zrealizována odborem životního prostředí v ulicích Josefa 

Štrégla a Alej legií dle zpracovaných projektů, které byly schváleny k realizaci v roce 2017. Náhradní 

výsadba bude provedena v podzimních měsících. 

 
 

usnesení RM č. 261/2017 

RM schvaluje  

přijetí finančního daru ve výši 181.000,-Kč od firmy SFS intec s.r.o., Turnov, IČ64827593 a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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24. Změna  člena v komisi pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM  - usnesením č. 653/2014 ze den 26.11.2014 a usnesením č. 706/2014 ze dne 

18.12.2014  schválila  RM složení odborných komisí rady města. Ke 28.2.2017 ukončil Ing. arch. Boris 

Šonský činnost městského architekta. Usnesením č. 165/2017 ze dne 8.3.2017 jmenovala RM novým 

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

 
 

usnesení RM č. 262/2017 

RM odvolává  

Ing. arch. Borise Šonského z komise rozvoje města, správu majetku a stavební otázky. 
 

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

usnesení RM č. 263/2017 

RM jmenuje  

Ing. arch. Vladimíra Kučeru za člena komise rozvoje města, správu majetku a stavební otázky. 
 

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

 

25. Výsledek výběrového řízení na servery 
 

Rozprava: 

      Prosím o schválení výsledku výběrového řízení na dodávku nových serverů. Osloveno bylo celkem 8 

dodavatelů. Jediná nabídka přišla od firmy Autocont CZ, a.s.  

 
 

usnesení RM č. 264/2017 

RM schvaluje  

jako vítěze výběrového na dodávku nových serverů firmu Autocont CZ, a.s. za nabízenou cenu 

614 196,- Kč vč. DPH. 
 

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

 

26. Hodnocení jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. za rok 2016 
 

Rozprava: 

      Hodnocení jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. – p. Libora Preislera. Složení komise: Ing. 

Hocke, Mgr. Svobodová, Mgr. Špetlík, p. Červinková, p. Jiránek. 

 
 

usnesení RM č. 265/2017 

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

schvaluje odměnu za rok 2016 pro jednatele pana Libora Preislera dle návrhu. Odměna bude 

vyplacena z prostředků organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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27. Změny v obsazení dozorčích rad Městské teplárenské Turnov, s. r. o. a 

Kulturního centra Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

      Na post člena dozorčích rad dvou obchodních společností Města Turnova rezignovali pan Ing. Michal 

Kříž a pan Ing. Miloslav Šorejs. Ing. Michal Kříž zastává post předsedy dozorčí rady Kulturního centra 

Turnov, s. r. o. a pan Ing. Miloslav Šorejs je členem dozorčí rady Městské teplárenské Turnov, s. r. o. Po 

komunálních volbách v roce 2014 jednotlivé strany či uskupení nominovaly členy do dozorčích rad 

obchodních společností. Pan Ing. Miloslav Šorejs byl nominován do dozorčí rady Městské teplárenské 

Turnov, s. r. o. za Nezávislý blok a nyní Nezávislý blok nominuje paní PhDr. Hanu Maierovou, která se 

svou nominací souhlasí. Pan Michal Kříž byl do dozorčí rady Kulturního centra Turnov, s. r. o. 

nominován za ANO a nyní ANO nominuje pan Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže, který se svou nominací 

rovněž souhlasí. 

 
 

 

 

usnesení RM č. 266/2017 

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

bere na vědomí rezignaci člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Miloslava Šorejse. 
 

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

usnesení RM č. 267/2017 

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

jmenuje od 27. 4. 2017 členkou dozorčí rady společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. 

paní PhDr. Hanu Maierovou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

usnesení RM č. 268/2017 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí rezignaci člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Michala Kříže. 
 

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

usnesení RM č. 269/2017 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

jmenuje od 27. 4. 2017 člena dozorčí rady společnosti Kulturní centrum Turnov pana Mgr. & 

Mgr. Jaroslava Kříže, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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28. Výběr nejvhodnější nabídky " Výměna oken - BD Palackého č.p. 184, Turnov" 
 

Rozprava: 

      V souladu s usnesením RM č. 176/2017 ze dne 30.3.2017 byla dne 31.3.2017 vypsána veřejná 

zakázka na dodavatele stavby „Výměna oken – BD Palackého č.p. 184, Turnov“. Termín pro podání 

nabídek byl stanoven na 19.4.2017 do 10 hodin na podatelnu Městského úřadu v Turnově, kde ve 

stanoveném termínu bylo podáno 8 nabídek. Rozpočtovaná cena 805 tis. Kč s DPH , termín realizace 

10.5.-31.7.2017. 

 
 

 

 
 

usnesení RM č. 270/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Grand System s.r.o., 

Humpolecká č.p.254, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 2884750 na realizaci stavby „Výměna oken – 

BD Palackého, č.p. 184, Turnov“ za nabídkovou cenu Kč 327 403,- včetně DPH a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

 

29. Technické služby Turnov, smlouva o dílo „Opravy místních komunikací“, 

„Oprava chodníků v Turnově“ 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města na vědomí 2 smlouvy o dílo, které budou dle směrnice 

města č. 49.15 - Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov uzavřeny s Technickými službami 

Turnov, s.r.o.. 

1/ Smlouva o dílo na provedení oprav místních komunikací dle RM usnesení č. 174/2017 ze dne 

30.30.2017. Jedná se o opravy komunikací Hruboskalská, slepá Jana Palacha, Jana Zajíce, u kompostárny 

a cesta kolem škvárového hřiště. Technické služby Turnov, s.r.o. provedly výběrové řízení. Bylo osloveno 

5 uchazečů, nabídku ve stanoveném termínu odevzdalo 5 uchazečů. Jako nejvýhodnější nabídka byla 

vybrána nabídky firmy Strabag, a.s., Liberec za částku 1.753.955,50Kč vč. DPH. Smlouva s Technickými 

službami Turnov, s.r.o. bude zavřena na částku 1.766.056,.Kč vč. DPH (po započtení částky 10.000,-Kč 

na režii). Termín realizace je od 2.5.2017 do 30.6.2017.  

2/ Smlouva o dílo na provedení oprav chodníků. Jedná se o chodník na Výšince (od zámečnictví Mansfeld 

k ulici Luční a přístupový chodník z odsekové dlažby k nové lávce na Šetřilovsku). Technické služby 

Turnov, s.r.o. provedly výběrové řízení. Bylo osloveno 6 uchazečů, nabídku ve stanoveném termínu 

odevzdali 4 uchazeči. Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídky firmy Street, s.r.o., Praha za 

částku 813.667,-Kč bez DPH, 984.537,-Kč vč. DPH. Smlouva s Technickými službami Turnov, s.r.o. 
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bude zavřena na částku 996.637,-Kč vč. DPH (po započtení částky 10.000,-Kč na režii). Termín realizace 

je od 2.5.2017 do 30.6.2017.  
 
Výsledky VŘ k plnoplošným opravám komunikací (ceny bez DPH): 

 
Výsledky VŘ k opravám chodníků (ceny bez DPH): 
 

 
 

 

usnesení RM č. 271/2017 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci 

akce „Oprava místních komunikací“ ve výši 1.766.056,-Kč vč. DPH. 
 

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

usnesení RM č. 272/2017 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci 

akce „Oprava chodníků“ ve výši 996.637,-Kč vč. DPH. 
 

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

 

30. Zpracování projektové dokumentace „chodník Přepeřská“ 
 

Rozprava: 

      Liberecký kraj ve spolupráci s městem Turnov a okolními obcemi připravuje projekt rekonstrukce 

silnice II/610 a rekonstrukce Nádražní ulice. Vzhledem k tomu, že podhloubením viaduktu musí dojít 

k jinému řešení pohybu chodců v křižovatce Nudvojovická x Přepeřská x Za viaduktem, bude zde muset 

být postaven nový chodník, který bude navazovat na již vybudovaný chodník u stavebnin a bude 

pokračovat směrem k Nudvojovické ulici. Odbor správy majetku oslovil pro urychlení celé záležitosti a 

v domnění, že projektant, který projektuje rekonstrukci komunikace II/610 pro Krajskou správu silnic a 

má již všechny podklady firmu AF CITYPLAN, a.s. Liberec. Po mnoha urgencích nám byla podána 

nabídka na zpracování projektové dokumentace ve výši 350 tis. Kč bez DPH. Správa majetku žádala 

projektanta o revizi podané nabídky, ale projektant na to nereagoval. Proto byla osloveny 2 další projekční 

firmy Profes projekt, s.r.o., Turnov a  M-projekce, s.r.o., Liberec. M - projekce na poptávku nereagovala, 

nabídku podala pouze firma Profes projekt za částku 164.560,-Kč vč. DPH. Odbor správy majetku 

doporučuje RM schválit jako zpracovatele projektové dokumentace „Chodník Přepeřská ulice“ firmu 

Profes projekt, s.ro., Turnov. 
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usnesení RM č. 273/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Chodník Přepeřská ulice“ 

s firmou Profes projekt, s.r.o., Turnov za částku 164.560,-Kč vč. DPH. 
 

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

 

 

V Turnově dne 4. května 2017 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková  

       Starosta               místostarostka  
  

 


