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Zápis z 11. jednání Rady města Turnov 

ze dne 25. 5. 2017 
 

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

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

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Hosté:  

            

Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

POZVÁNKA  a  PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

které se uskuteční dne 25.5.2017 v 13:00 hodin 

v č. 215 

(11. schůze v roce) 

Záležitosti finančního odboru 

1. Nabídka integrace platebních karet pro platební 

automat a pokladny 

Ing. Tomáš Hocke      13:00 – 13:30 

2. Škodní a likvidační komise - vyřazení majetku        

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Směna pozemků na Výšince, Turnov Ludmila Těhníková      13:30 – 14:15 

4. Smlouva o právu provést stavbu, parkoviště 

Havlíčkovo náměstí II, Smrkovská, Smrkovský, Richtr 

       

5. Smlouva o právu provést stavbu, VHS Turnov, 

Pekařova ulice 

       

6. Smlouva o právu provést stavbu výpustě srážkových 

vod z areálu připravované výstavby a rekonstrukce ZŠ 

Mašov 
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7. Smlouva o dílo, bytová zóna Hruštice, projektová 

dokumentace pro provedení stavby 

       

8. Smlouva o dílo, Technické služby Turnov, Prouskova 

ulice 

       

9. Výběr nejvhodnější nabídky " Regenerace panelového 

sídliště U nádraží, Turnov - 5. etapa" 

Ing. Tomáš Hocke       

10. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 

pro akci „DD Pohoda – rekonstrukce komunikačního 

systému 

Ludmila Těhníková       

11. Předzahrádka a parkovací stání v ul. Jiráskova, Turnov 

pro Hotel Korunní princ 

       

12. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 

pro akci: ZŠ Žižkova - výměna povrchu ve dvou 

tělocvičnách 

       

13. Schválení dodatku č. 3 na akci: Hrad Valdštejn, kaple 

sv. Jana Nepomuckého – obnova střešní krytiny 

       

14. Předzahrádka pro cukrárnu Dorty z ráje        

Ostatní 

15. Kritéria hodnocení jednatele Turnovských odpadových 

služeb za rok 2017 

Mgr. Jana Svobodová     14:15 – 15:00  

16. Dětské hřiště v Dolánkách - žádost o dotaci        

17. Smlouva o právu provést stavbu, Liberecký kraj, 

rekonstrukce komunikace II/610 

Ludmila Těhníková       

 

 

 

 

 

 

        

        Ing. Tomáš Hocke 

                      starosta 
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1. Nabídka integrace platebních karet pro platební automat a pokladny 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám k projednání materiál o možnosti integrace platebních karet na Městském úřadě 

Turnov – pro platební automat v budově čp. 72 a 3 pokladny – FO, OSM, OVV podatelna.  

 

Celkem jednorázové náklady při pořízení platebních karet pro pokladnu platební automat a 3 ks pokladen 

na radnici jsou ve výši 127.880 Kč, roční poplatky celkem jsou ve výši 3.630 Kč/rok. 

Náklady za bankovní provizi bance - nabídnutá výše provize od ČSOB je v průměrné výši 0,96% pro 

pokladny a 0,65% pro platební automat = při obratu 13.078 tis. Kč u všech 4 pokladen a předpokladu, že 

by 50% občanů platilo kartou, je provize bance ve výši 59.404 Kč. 

Termín dodání – do dvanácti týdnů od data objednání.  

Rada města vidí přínosnější instalaci více terminálů napojených na jednu pokladnu na jednotlivých 

odborech.  

 
 

usnesení RM č. 329/2017 

RM bere na vědomí  

materiál možnost používání platebních karet v pokladnách Městského úřadu Turnov a přiklání se k řešení 

platebních terminálů s vyloučením platby kartou u platebního automatu (vysoká cena za implementaci) a 

pověřuje finanční odbor opětovným předložením materiálu na RM. 
 

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

 

2. Škodní a likvidační komise - vyřazení majetku 
 

Rozprava: 

      1) Vyřazení majetku na základě fyzické inventury veškerých odborů MÚ  

Jednotlivé odbory žádají o vyřazení drobného majetku, důvody k vyřazení jsou v návrzích od odborů, 

fyzická likvidace majetku bude provedena odvozem do sběrného dvora v TS Turnov. Celkem 71 797 Kč. 

 

2) Vyřazení kancelářských židlí a křesel  

Odbor VV předkládá návrh na vyřazení kancelářských židlí a křesel, které jsou poškozené a 

neopravitelné. 

Po fyzické inventuře veškerých kanceláří, odbor VV provedl ještě jednou kontrolu stavu židlí, a to i na 

chodbách, skladech a různých odkládacích prostorech a prověřil funkčnost všech židlí a křesel. Celkem 

163 757 Kč. 

Začátkem roku 2017 byly do obřadní síně zakoupeny nové židle a křesla. Původní židle v počtu 20 ks 

byly odvezeny do SUPŠ a 5 ks židlí do Městské knihovny. Židle budou prodány za Kč 50,-/1 ks. Celkem 

120 775 Kč. 
 

3) Ostatní majetek Odbor správy majetku navrhuje vyřadit urbanistickou studii, most přes Vazovecký 

potok u Dolánek a 2 ks kontejnerů, důvody jsou uvedeny v příloze. Odbor životního prostředí navrhuje 

vyřadit studii obnovy parku u letního kina, důvod je uveden v příloze. Odbor vnitřních věcí navrhuje 

vyřadit velký 

oválný stůl, důvod je také uveden v příloze. Celkem 416 981Kč. 

 

4) Vyřazení výpočetní a kancelářské techniky  

Odbor VV předkládá návrh na vyřazení výpočetní a kancelářské techniky, kde je uveden důvod 

vyřazení majetku. Fyzická likvidace bude provedena odvozem do sběrného dvora v TS, část majetku 

je určená k prodeji. Celkem 273 479Kč. 
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usnesení RM č. 330/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (nábytek a kancelářské potřeby) z důvodu 

nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 

3.5.2017. 
 

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

usnesení RM č. 331/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářské židle a křesla) z důvodu nefunkčnosti, 

mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.5.2017. 
 

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

usnesení RM č. 332/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (židle z obřadní síně) a odprodej 20 ks Střední 

uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace a 5 ks 

Městské knihovně Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace za 50 Kč/ 1 kus z důvodu, že již 

nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.5.2017. 
 

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

usnesení RM č. 333/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

(studie, movité věci - kontejner a stůl velký oválný, stavby - mostek) z důvodu neaktuálnosti, demolice a 

poškození na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.5.2017. 
 

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

usnesení RM č. 334/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní a kancelářská technika) z důvodu 

nefunkčního a morálního zastarání na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.5.2017. 
 

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

usnesení RM č. 335/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (použitelný notebook) a odprodej zájemci z důvodu, 

že již není pro potřeby úřadu využitelný na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.5.2017. 
 

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

 

3. Směna pozemků na Výšince, Turnov 
 

Rozprava: 

Materiál byl stažen z programu jednání. 
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4. Smlouva o právu provést stavbu, parkoviště Havlíčkovo náměstí II, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s přípravou projektové dokumentace na stavbu "Parkoviště Havlíčkovo náměstí II, 

Turnov", je třeba provést směny pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které jsou již 

projednány. Vzhledem k tomu, že mají výše uvedení vlastníci na pozemku bankovní zástavu a banka musí 

dát ke směně pozemků souhlas, předkládáme nyní radě města ke schválení smlouvu o právu provést 

stavbu, aby mohla být podána žádost o územní rozhodnutí a následně stavební povolení.  

 
 

usnesení RM č. 336/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na stavbu "Parkoviště 

Havlíčkovo náměstí II, Turnov na pozemcích parc. č. 1427/8 a 1465/1, oba k. ú. Turnov. 
 

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

 

5. Smlouva o právu provést stavbu, VHS Turnov, Pekařova ulice 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s rekonstrukcí ulice Pekařova připravuje Vodohospodářské sdružení Turnov 

rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Předmětem projektové dokumentace je oprava stávající kanalizační 

stoky BE 400 a BE 300, vč. přepojení a opravy domovních přípojek a oprava stávajícího vodovodu LT 

80, PE90 a PE110, včetně přepojení domovních přípojek. Aby na tuto stavbu mohlo být vydáno stavební 

povolení, je nezbytné uzavřít s Vodohospodářským sdružením Turnov smlouvu o právu provést stavbu na 

pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Turnov a budou stavbou dotčené. 

 
 

usnesení RM č. 337/2017 

RM schvaluje  

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

opravy VH sítí v ul. Pekařova" na pozemcích parc. č. 2552/10, 2667/13, 2670/1, 2667/1, 2667/5, 2667/4, 

2667/17, 2667/15, 2667/16, 2667/9, 2667/6 a 2667/7, vše k. ú. Turnov. 
 

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

 

6. Smlouva o právu provést stavbu výpustě srážkových vod z areálu připravované 

výstavby a rekonstrukce ZŠ Mašov 
 

Rozprava: 

      Projektant ZŠ Mašov obdržel záporné stanovisko SčVAK Turnov ohledně vypouštění srážkových vod 

do splaškové kanalizace v Mašově.  OSM předběžně projednal jako nejvýhodnější řešení zaústění 

srážkových vod do umělé vodní nádrže soukromého vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx p. č. 301/6 v k. ú. 

Mašov u Turnova a navrhuje uzavřít Smlouvu o právu provést drobnou stavbu výpustě srážkových vod na 

břehu nádrže. 

 

 

 
 

usnesení RM č. 338/2017 



6                                                                                        Zápis Rady města Turnova 25. 05. 2017 
 

RM schvaluje  

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu výpustě srážkových vod z areálu připravované 

výstavby a rekonstrukce ZŠ Mašov do vodní nádrže soukromého vlastníka xxxxxxxxxxxxx p. č. 301/6 v 

k. ú Mašov u Turnova. 
 

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

 

7. Smlouva o dílo, bytová zóna Hruštice, projektová dokumentace pro provedení 

stavby 
 

Rozprava: 

Materiál byl stažen z programu. 

 
 

 

8. Smlouva o dílo, Technické služby Turnov, Prouskova ulice 
 

Rozprava: 

      Jedná se smlouvu o dílo na provedení opravy chodníku v ulici Prouskova, Turnov (v prioritách 

zastupitelů na 1. místě s 204 hlasy). Bylo osloveno 7 uchazečů, nabídku ve stanoveném termínu odevzdali 

3 uchazeči. Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy Street, s.r.o., Praha, provozovna 

Turnov za částku 629 057Kč vč. DPH. Smlouva s Technickými službami Turnov, s.r.o. bude zavřena na 

částku 641 157,-Kč vč. DPH (po započtení částky 10.000,-Kč na režii). Termín realizace je od 1.6.2017 

do 31.7.2017. Rozpočtovaná cena projektu byla 950 tis.Kč vč. DPH. 

 

 
 
 

usnesení RM č. 339/2017 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o. na stavbu "Oprava chodníku Prouskova 

ulice, Turnov" ve výši 641 157 Kč vč. DPH. 
 

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

 

9. Výběr nejvhodnější nabídky " Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov - 

5. etapa" 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Regenerace panelového sídliště U 

nádraží, Turnov - 5. etapa“, který provedla hodnotící komise, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a 

podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SaM silnice a mosty, a.s., IČ: 25018094, Máchova 1123, 

470 01 Česká Lípa za nabídkovou cenu 7 139 477,59 Kč s DPH. Předpokládaná hodnota zakázky dle 

rozpočtu z projektu byla Kč 8 470 000 s DPH. Termín realizace od 17. 7. 2017 do 15. 9. 2017 (zpevněné 

plochy a osvětlení), do 15.11.2017 (regenerace zeleně). 
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Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 
 

   Pořadí Název společnosti Cena bez DPH v Kč 

 

1. SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094 5 900 394,70 

2. STRABAG a.s., IČ 60838744 6 427 591,81 

3. Mizera-stavby a.s., IČ 28762070  6 689 312,60,  

4. EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924ý                           7 654 300,- 

5. COLAS CZ, a.s., IČ 26177005 8 030 215,20 

 

 
 

usnesení RM č. 340/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele SaM silnice a mosty, a.s., IČ 

25018094, Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa na realizaci stavby“ Regenerace panelového sídliště U 

nádraží, Turnov – 5. etapa“ za cenu Kč 7 139 477,59 včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

 

10. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „DD Pohoda – 

rekonstrukce komunikačního systému 
 

Rozprava: 

      V současné době je v Domově důchodců Pohoda analogový systém dorozumívání mezi sesternou a 

jednotlivými pokoji. Tento systém je již na hranici své životnosti a v současné době vykazuje vysokou 

poruchovost. Z technického hlediska se již na tento systém nevyrábí žádné náhradní díly. Výpadky 

systému jsou z nouze nahrazovány mobilními telefony. Z hlediska bezpečnosti uživatelů domu proto musí 

být tento systém co nejrychleji nahrazen novým spolehlivým systémem. Odbor správy majetku ve 

spolupráci s DD Pohoda zpracoval základní technické požadavky na nový komunikační systém s 

maximálním využitím stávajících kabelových rozvodů. Předpokládaná cena rekonstrukce je 950 tis. Kč 

vč. DPH a bude financována zapojením rezervního fondu DD Pohoda. 

 
 

usnesení RM č. 341/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: DD Pohoda – rekonstrukce komunikačního 

systému a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Ladislav 

Osička, Jiří Vele, Bc Jaroslav Cimbál. 
 

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

 

11. Předzahrádka a parkovací stání v ul. Jiráskova, Turnov pro Hotel Korunní princ 
 

Rozprava: 

      Hotel Korunní princ, Turnov změnil od 1. 5. 2017 provozovatele. Původní provozoval xxxxxxxxxxx 

měl s městem uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemků p.č. 476/1 a 477/1, k.ú. Turnov na zřízení letní 

předzahrádky před restaurací a smlouvu o podnájmu části pozemku p.č. 481/1, k.ú. Turnov na parkovací 

stání v ul. Jiráskova, Turnov. Nyní nás nový provozovatel MT Catering s.r.o., Praha 7 zastoupený Ing. 

Tomášem Lebedou požádal o uzavření nových smluv. 
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usnesení RM č. 342/2017 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemků p. č. 476/1 a 477/1, k. ú. Turnov o výměře 20 m2 pro MT Catering s.r.o., Praha 7 

za účelem zřízení letní předzahrádky na dobu určitou - 1 rok od 1. 6. 2017. 
 

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

usnesení RM č. 343/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p. č. 481/1, k. ú. Turnov na parkovací stání č. 10, 11, 13, 14, 15,16 v ul. 

Jiráskova, Turnov pro MT Catering s.r.o., Praha 7 na dobu neurčitou za cenu 1000,- Kč/parkovací 

místo/měsíc + DPH. 
 

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

 

12. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci: ZŠ Žižkova - 

výměna povrchu ve dvou tělocvičnách 
 

Rozprava: 

Materiál byl stažen z programu. 

RM požaduje porovnání dalších typů povrchů s důrazem na tlumení rázů - klasická dřevěná palubovka, 

PVC pásy, další alternativy. 

 
 

 

13. Schválení dodatku č. 3 na akci: Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – 

obnova střešní krytiny 
 

Rozprava: 

      Během postupu prací v letošním roce došlo k některým změnám v rozsahu prací. Předmětem dodatku 

č. 3 je úprava výměr podle skutečnosti: 

1. Méněpráce - odpočty: 

Na stavbě bylo použito méně svorníků, nebylo potřeba měnit všechny dešťové žlaby 

včetně háků a kotlíků. 

 

2. Vícepráce - přípočty: 

V rozpočtu byla oprava jenom 10 m2 římsy, ale byla potřeba opravit celá, navíc se zde dodávala síťka 

proti ptákům a hmyzu. V souvislosti s výměnou 2 ks dveří bylo potřeba opravit i kamenné portály okolo 

těchto dveří (původně plánováno až s fasádou). Z důvodu úpravy konstrukce římsy bylo potřeba dodělat 

nové oplechování nad i pod římsou a také upravit hromosvody. V souvislosti s dodatečnými úpravami 

(hlavně se zvednutím krovu) došlo také k navýšení přesunu hmot. 

 

Rekapitulace vč. DPH: 

Původní cena díla (dod.č.2):  2 736 227,- 

Méněpráce - odpočty:   146 095,76 

Více práce – přípočty:   146 095,76 

Nová cena:  2 736 227,- 

 

Celková cena se nemění, dochází jenom k upřesnění výměr několika položek podle skutečnosti. Všechny 

tyto změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech (projektantem i TDI). Termín 

dokončení se také nemění (31. 5. 2017). 
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usnesení RM č. 344/2017 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, Liberec na realizaci 

stavby Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešní krytiny. 
 

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

 

14. Předzahrádka pro cukrárnu Dorty z ráje 
 

Rozprava: 

      xxxxxxxxxxxxxxx - Cukrárna Dorty z ráje, která doposud sídlí v čp. 466, Skálova ul., se stěhuje do 

nových prostor v čp. 246, ul. Sobotecká, Turnov (po bývalém Mléčném baru vedle Bajo grilu). Nyní nás 

xxxxxxxx požádala o povolení umístění sezónního venkovního posezení. Ráda by před provozovnou 

umístila 2 lavičky, stolek a dekoraci (květinu a lampu) o celkové výměře 10 m2. Chodník je před 

cukrárnou v šíři 2,7 - 3 m, což je i při umístění laviček dostatečná šířka pro bezproblémové projití.  

 
 

usnesení RM č. 345/2017 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p.č. 201/1, k.ú. Turnov o výměře 10 m2 xxxxxxxxx. - Dorty z ráje, Turnov za 

účelem zřízení letní předzahrádky na dobu určitou - 1 rok od 1. 6. 2017. 
 

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

 

15. Kritéria hodnocení jednatele Turnovských odpadových služeb za rok 2017 
 

Rozprava: 
       
 
 

usnesení RM č. 346/2017 

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

schvaluje kritéria hodnocení pana jednatele na rok 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
  

 

16. Dětské hřiště v Dolánkách - žádost o dotaci 
 

Rozprava: 

      Dovoluji si Vám předložit žádost společnosti Sundisk, s. r. o. o příspěvek na realizaci přiložené studie 

na úpravy areálu v Dolánkách. Konkrétně by příspěvek měl být poskytnut na veřejné dětské hřiště, které 

je ve studii zakresleno. Společnost Sundisk, s. r. o. na základě dlouhodobých nájemních smluv s Muzeem 

Českého ráje xxxxx provozuje a spravuje pozemky v Dolánkách, na kterých je umístěn kiosek 

s informačním centrem a půjčovnou lodí, koloběžek, inline bruslí, zpevněná parkovací plocha, volně 

přístupné toalety a příjezdová komunikace k doláneckému jezu, udržovaná louka se sportovišti a 

tábořištěm a kempem s možností přenocování. Firma Sundisk za parkování na parkovišti vybírá poplatek 

50,- Kč za den, také v areálu provozuje kemp. 

Sundisk, s. r. o. vypracoval studii postupných úprav celého areálu pro zkvalitnění služeb návštěvníkům 

Dolánek, kterých dnes přibývá kombinací nabídky Dlaskova statku, cyklostezky Greenway Jizera a 

rozvoje vodní turistiky nově také Domu přírody Českého ráje i rekreujících se místních obyvatel. Celkový 
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prostor Dolánek je velmi využíván širokou veřejností. Vlastníkem pozemku je xxxxxxxxx, která 

s realizací přiložené studie souhlasí, viz přiložené souhlasy xxxxxxxxxxx a muzea.  V roce 2014 byla 

firmě Sundisk již poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč na vybudování sociálního zařízení (za podmínky 

bezplatného provozování do konce roku 2019). 

 
 

usnesení RM č. 347/2017 

RM nedoporučuje  

ZM rozhodnout o poskytnutí dotace pro firmu Sundisk, s. r. o. na realizaci veřejného dětského hřiště v 

Dolánkách ve výši 100.000,- Kč dle předložené studie úprav celého areálu pro zkvalitnění služeb 

návštěvníkům Dolánek. 
 

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

 

17. Smlouva o právu provést stavbu, Liberecký kraj, rekonstrukce komunikace II/610 
 

Rozprava: 

      Projektanti z firmy AF-CITYPLAN, s.r.o., kteří zpracovávají projektovou dokumentaci na stavbu 

II/610 pro Liberecký kraj provedli revizi celého projektu, včetně záborového elaborátu a zjistili, že 

stavbou jsou dotčeny ještě jiné pozemky ve vlastnictví Města Turnov, než které byly uvedeny v první 

smlouvě a žádají Město Turnov o uzavření ještě jedné smlouvy o právu provést stavbu. 

 
 

usnesení RM č. 348/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbu "Rekonstrukce silnice II/610" s Libereckým krajem na 

pozemky parc. č. 2037/8, 1981/89, 1983/10, 1981/2, 1983/12, 2513/2, vše k. ú. Turnov. 
 

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

 
  

V Turnově dne 2. června 2017 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

       starosta             místostarostka 


