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Zápis ze 14 jednání rady města Turnova 

ze dne 12. 7. 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:             

 

Tajemník  

úřadu:  Ing. Miroslav Šmiraus 

 

POZVÁNKA  a  PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 
Záležitosti odboru správy majetku 8:00 – 10:00 

1. Zvýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou  

Turnov 

Ludmila Těhníková       

2. Prodej pozemku parc.č. 2297/16 k.ú. Turnov        

3. Prodej zbytkového pozemku p.č. 855/20 (u bývalé 

kotelny) Žižkova ulice, Turnov 

       

4. Vzájemný pronájem pozemků        

5. Změna nájemce pozemku p.č. 1448/2, k.ú. Turnov - 

xxxxxxxxxxx 

       

6. Dohoda o stavební úpravě bytu č.4/2NP        

7. Předzahrádka u bývalé restaurace U slunce, nyní Life 

food 

       

8. Schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele 

stavby "Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební 

úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov", 

       

9. Udělení výjimky -parkovací stání pro čp. 686 Antonína 

Dvořáka Turnov 

       

10. Dohoda o realizace přeložky a smlouva o právu 

provést stavu, Přemyslova ulice, GasNet 

       

11. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací“ se společností CETIN 
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12. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS 

SM 0424 Turnov, Studentská (za BILLOU) 

       

13. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS 

SM 558 Turnov, Alešova ul.(u školy)" 

       

14. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS 

SM 0850 Turnov, Husova (ve dvoře byt.komplexu)" 

       

15. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS 

SM 0597 Turnov, Studentská (u teplárny)" 

       

16. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS 

SM 414 Turnov, Studentská (u Mikuly) 

       

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti "Optická trasa Turnov, 

Palackého" 

       

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene "Přeložka STL plynovodní přípojky pro 

č.p.56 - ZŠ Mašov, Turnov" 

       

19. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věc.břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu "SM, Turnov, Budovcova 1224, p.Hlavatý-

kNN" 

       

20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

"SM, Turnov, Pekařova-uložení chrániček" 

       

21. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věc.břemene-služebnosti a smlouva o právu provést 

stavbu "SM, Mašov, úprava DTS 5-tilet.voda" 

       

22. Smlouva o právu provést stavby, VHS Turnov, ulice 

Sobotecká, Boženy Němcové 

       

23. Smlouva o právu provést stavbu s organizací Kulturní 

centrum Turnov s.r.o. 

       

24. Smlouva o právu provést stavbu, Cetin, Palackého 

ulice 

       

25. Smlouva o právu provést stavbu, Liberecký kraj, 

zastávka Mašov 

       

26. Smlouva o dílo "Provizorní parkovací plocha Skálova 

ulice Turnov" 

       

Záležitosti správního odboru  10:00 – 10:10 

27. Vypsání výběrového řízení na nákup dýchací techniky 

pro jednotku SDH 

Mgr. Jana Svobodová 

Zdeněk Hovorka 

      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 10:10 – 11:00 

28. Jmenování člena kulturní komise rady města Turnov Mgr. Martina Marková       

29. Úprava provozní doby organizace Mateřská škola 

Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

       

30. Změny v rozpočtech příspěvkových organizací, čerpání 

rezervního fondu 

Mgr. Petra Houšková  

31. Vyjmutí bytu v budově Mateřské školy Turnov, 

Zborovská 914, příspěvková organizace z bytového 

fondu 

Mgr. Martina Marková       

32. Jmenování člena v komisi pro výchovu a vzdělávání        

33. Výjimka z počtu dětí na třídu pro školní rok 2017/2018 

- Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková 

organizace a Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, 

příspěvková organizace 
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Přestávka 11:00 – 11:30 

Záležitosti oboru životního prostředí  11:30 – 11:45 

34. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích 

Města Turnov 

Mgr. Jana Svobodová       

Ostatní           11:45 – 15:00 

35. Organizační změna na Měú Ing. Miroslav Šmiraus       

36. Změna směrnice č.22 Pravidla pro přidělování ročních 

odměn vedoucím pracovníkům 

  

37. Kulturní centrum Turnov, s.r.o - aktuální informace    Mgr. Petra Houšková         

 

 

1. Zvýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou Turnov 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s projednáváním využití bytů zvláštního určení a bytů s pečovatelkou službou, které jsou 

využívány občany v důchodovém věku, navrhuje komise sociální bytová zvýšení nájemného v domech 

s pečovatelkou službou Žižkova 2030, 2031, 2032, 2047 a čp. 1897 Granátová Turnov s tou podmínkou, 

že vybrané finanční prostředky budou trvale vraceny do bytového fondu a použity na modernizaci a 

obnovu bytového fondu v DPS Výšinka a penzionech pro důchodce Žižkova ulice Turnov. Pro zvyšování 

nájemného u smluv na dobu neurčitou můžeme využít § 2249 odst 1 a odst. 3 Občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb.  Nájemné lze po vzájemné dohodě zvýšit max o 20% v období tří let. V případě, že v domě 

došlo ke stavebním úpravám splňujícím podmínky §2250, můžeme i toto ustanovení využít pro zvýšení 

nájemného. 

 

Granátová 1897 Turnov -  95 bytových jednotek 

Pokud zvýšíme nájemné ve všech bytech v Granátové ulici na 70 Kč/m2/měs bude toto zvýšení znamenat 

příjem ve výši cca 80 tis Kč/měs. 

 

Žižkova 2030,2031,2032,2047 – 124 bytových jednotek 

Pokud zvýšíme nájemné ve všech bytech v Žižkově na 70 Kč/m2/měs bude toto zvýšení znamenat příjem 

ve výši cca 84 tis Kč/měs. 

 

OSM navrhuje zvýšení nájemného ve všech bytech v domech s pečovatelskou službou na 70 Kč/m2/měs  

od 1. 9. 2017. Při uzavření opakované nájemní smlouvy na dobu určitou po 1. 9. 2017 se navýší nájemné 

na 70,- Kč/m2/ měsíc. Mnohé investice v minulých letech snížili energetickou náročnost objektů a snížili 

nájemníkům bytů výdaje za elektřinu a topení. Pro pokrytí zvýšených nákladů na nájemné mohou 

nájemníci žádat o příspěvek na bydlení na Úřadu práce. Tuto dávku již někteří nájemníci pobírají. 

 
 

usnesení RM č. 418/2017 

RM schvaluje  

zvýšení nájemného ve všech bytech v domech s pečovatelskou službou čp. 1897, čp. 2030, 2031, 2032, 

2047 na 70 Kč/m2/měs  od 1. 9. 2017. Při uzavření opakované nájemní smlouvy na dobu určitou po 1. 9. 

2017 se navýší nájemné na 70,- Kč/m2/ měsíc. 
 

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

 

2. Prodej pozemku parc.č. 2297/16 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      Dne 24. 5. 2017 byla na odbor správy majetku doručena žádost o prodej pozemku parc.č. 2297/16 

výměra 31m2, k. ú. Turnov, Máchova ulice. Žadatel xxxxxxxxxxxx (dále jen "žadatel") je zároveň 

vlastníkem navazujícího pozemku parc.č. 2297/15, který má včetně požadovaného již několik let, tak jako 
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ostatní sousedé, oplocený a udržuje jej. Nyní zjistil, že část pozemku, který je oplocen, je právě pozemek 

ve vlastnictví Města Turnov a rád by tuto situaci vyřešil jeho odkoupením. Přes tento pozemek má také 

žadatel jediný přístup na svou parcelu. S cenou ve výši 600,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem 

(zároveň korespondující s tabulkou orientačních ceny pozemků dle funkčního využití Města Turnova) 

žadatel souhlasí a je ochoten si pozemek parč. 2297/16 o výměře 31m2 odkoupit. 

 
 

usnesení RM č. 419/2017 

RM schvaluje  

záměr prodeje pozemkové parcely č. 2297/16 výměra 31m2, k.ú. Turnov v Máchově ulici za kupní cenu 

18.600,- Kč, která je v daném místě a čase obvyklou a doporučuje ZM schválit prodej a převod tohoto 

pozemku z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví pana xxxxxxxx. Nabyvatel uhradí správní poplatek za 

vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

3. Prodej zbytkového pozemku p.č. 855/20 (u bývalé kotelny) Žižkova ulice, Turnov 
 

Rozprava: 

      Na základě doručené žádosti společnosti MN Autohit s.r.o. (dále jen „žadatel“) předkládáme radě 

města ke schválení prodej pozemkové parcely č. 855/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 173m2 v k. 

ú. Turnov, ve vlastnictví Města Turnov. Výměra tohoto pozemku byla stanovena geometrickým plánem č. 

4217/139/2016 ze dne 22. 2. 2016. V žádosti o prodej pozemku žadatelé navrhují kupní cenu 500,- 

Kč/m2. Jako účel využití uvádí rozšíření prostoru na parkování. Dle územního plánu se jedná o pozemek 

určený pro bydlení individuální a jeho hodnota stanovená tabulkou orientačních cen je 1000,- Kč/m2 

(nezasíťovaný a nepřístupný). S ohledem na umístění a velikost pozemku, je zde nemožné cokoli postavit 

nebo se sem nějak dostat. Údržba pozemku je pro Město velice náročná a nákladná. Pozemek spíše tvoří 

vhodný celek se sousední parcelou č. 855/13. Z výše uvedených důvodů navrhujeme snížení tabulkové 

hodnoty o 50% na 500,- Kč/m2. Pro stanovení ceny obvyklé byl objednán znalecký posudek, který uvádí 

celkovou hodnotu pozemku 855/20 o výměře 173m2 ve výši 35.000,- Kč - cena v daném místě a čase 

obvyklá. 
 
 

usnesení RM č. 420/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej zbytkového pozemku parc. č. 85 5/20 - ostatní a jiná plocha o výměře 173m2 za kupní 

cenu za celek 86,500,- Kč (tj. 500,-/m2). Cena je osvobozena od DPH. Kupující uhradí správní poplatek 

za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/2/1] 
  

4. Vzájemný pronájem pozemků 
 

Rozprava: 

      Město Turnov po demolici objektu čp. 4, ul. Markova, Turnov, využívá vzniklou plochu (pozemek p. 

č. 53, k. ú. Turnov) jako parkoviště pro zaměstnance MÚ. Jediný příjezd zde je přes pozemek p. č. 55/2, 

k. ú. Turnov ve vlastnictví společnosti Profes projekt spol. s r.o., Turnov. Firma Profes projekt spol. s r.o., 

Turnov by chtěla využívat část pozemku p. č. 53, k. ú. Turnov sousedící s pozemkem p. č. 55/2, k. ú. 

Turnov. Z tohoto důvodu požádala společnost Profes projekt spol. s r.o. o vzájemný pronájem pozemků o 

výměře 17,9 m2. 

 

Tomáš Hocke nahlásil střet zájmů. 
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usnesení RM č. 421/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p. č. 53, k. ú. Turnov společnosti Profes projekt spol. s r.o. a části pozemku p. č. 

55/2, k. ú. Turnov Městu Turnov, vždy o výměře 17,9 m2 na dobu neurčitou od 1. 8. 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

 

5. Změna nájemce pozemku p.č. 1448/2, k.ú. Turnov - xxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      RM na svém jednání dne 11. 1. 2017 schválila pronájem pozemku pod garáží na pozemku p. č. 

1448/2, k. ú. Turnov pro xxxxxxxxxxxxx, Turnov. Garáž stojící na tomto pozemku je ve vlastnictví 

manželů xxxxxxxxx. Bylo domluveno, že uzavřeme smlouvu pouze s xxxxxxx. Nyní nás požádali o 

přepsání smlouvy na xxxxxxxxxxxx.  

 
 

usnesení RM č. 422/2017 

RM schvaluje  

pronájem pozemku p. č. 1448/2, k. ú. Turnov o výměře 38 m2 pod garáží a příjezdovou plochu před 

garáží  za cenu 3000 Kč/rok + DPH xxxxxxxx, Turnov na dobu neurčitou. 
 

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

 

6. Dohoda o stavební úpravě bytu č.4/2NP 
 

Rozprava: 

      Nájemník bytu č.4/2NP, čp. 184 Palackého ulice, Turnov, si zažádal o souhlas vlastníka objektu se 

stavební úpravou koupelny nájemního bytu. Nájemce, xxxxxxxxx, má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu 

neurčitou. Veškeré náklady se stavebními úpravou si bude zajišťovat a hradit nájemce sám a v plné výši 

bez finančních nároků vůči pronajímateli. Nájemce 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. 423/2017 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o stavebních úpravách bytu č.4/2NP v čp. 184 Palackého ulice, Turnov s nájemcem 

xxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

7. Předzahrádka u bývalé restaurace U slunce, nyní Life food 
 

Rozprava: 

      xxxxxxxxxxxxxxxxx požádali o předzahrádku před restaurací na pozemku p. č. 201/3, k. ú. Turnov o 

výměře 10 m2. Rádi by zde umístili šest malých stolků po dvou židlích. Chodník je před restaurací v šíři 

2,9 m, v místě dopravní značky pouze 2 m, proto navrhujeme prostor zmenšit a předzahrádku ukončit 

před dopravní značkou pro zajištění bezproblémového průchodu. OSM doporučuje využít prostor o 

výměře 9 m2 pro umístění max. 5 stolků, pro bezproblémový průchod i v okolí dopravní značky. 
 

usnesení RM č. 424/2017 
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RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p. č. 201/3, k. ú. Turnov o výměře 9 m2 pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem 

zřízení letní předzahrádky na dobu určitou do 31. 12. 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/1/0] 
  

 

8. Schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Zvyšování bezpečnosti 

chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov", 
 

Rozprava: 

      V prosinci 2016 byla podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na akci 

"Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov". Jedná se o 

zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu v ulici Husova (silnice III/2831) výstavbou nového 

chodníku, přechodů pro chodce a vytvoření plnohodnotných nástupních hran autobusové dopravy. Místo 

je velice frekventované z hlediska pohybu dětí z blízkých škol - Žlutá ponorka, ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova, 

SUPŠ, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, ZŠ Zborovská. 

Na konci června byly zveřejněny výsledky žádostí o dotaci a Město Turnov získalo 764 tis Kč 

z požadovaných 788 tis Kč. Celkové předpokládané náklady činí 927 tis Kč vč. DPH. Maximální dotace 

může činit 85% skutečných uznatelných nákladů. Termín zveřejnění výzvy je plánován po schválení 

vypsání výběrového řízení v radě města, cca 12. července 2017 s termínem předložení nabídek do 

poloviny srpna kvůli období dovolených. Realizace stavby od 09/2017 do 15. 11. 2017. 

 
 

usnesení RM č. 425/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební 

úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov“ a hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, 

Ludmila Těhníková, Ing. Miloslav Chrumko, Marcela Pilská a Jiří Vele. 
 

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

 

9. Udělení výjimky -parkovací stání pro čp. 686 Antonína Dvořáka Turnov 
 

Rozprava: 

      Stavební úřad dne 22. 6. 2017 zahájil řízení o udělení výjimky s tím, že na pozemku u domu čp. 686 

Antonína Dvořáka nelze zřídit příslušný počet parkovacích míst. Dům je v řadové zástavbě, nemá vjezd 

na pozemek za domem. Po konzultaci s vedením města OSM zaslal stavebnímu úřadu sdělení, že s 

udělením výjimky nesouhlasí. xxxxxxxxxxx se se zdůvodněním svého záměru obrací na radu města, aby 

bylo její žádosti vyhověno. V domě bude umístěna ordinace stomatologa. Možností jak tuto situaci řešit je 

udělení výjimky nebo nabídnout pronájem parkovacího stání na stávajícím parkovišti U Raka. OSM vidí 

pronájem parkovacích stání jako nevhodně řešení. S tímto požadavkem by se mohli na město obracet i 

další stavebníci a parkoviště by pak byla vyhrazena pouze pro jejich účely. Z důvodu, že ve městě je 

nedostatek zubních lékařů navrhujeme vyhovět žádosti xxxxxxxxx a souhlasit s udělení výjimky. 
 

usnesení RM č. 426/2017 

RM souhlasí  

s udělením výjimky pro dům čp. 686 Antonína Dvořáka Turnov ohledně počtu parkovacích stání pro 

osobní vozidlo. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/1/0] 

 

 



7 
  Zápis Rady města Turnova 12. 07. 2017 

 10. Dohoda o realizace přeložky a smlouva o právu provést stavu, Přemyslova ulice, 

GasNet 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení dohodu o realizaci přeložky plynovodní 

přípojky a o právu provést stavbu, která bude uzavřena s GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem,  týkající se nové 

plynové přípojky pro č.p. 447, Mariánské náměstí ( domek na hřbitově). Přeložka plynové přípojky 

proběhne v rámci rekonstrukce plynu v celé Přemyslově ulici v roce 2018. Nová STL přípojka bude 

přivedena k objektu a v Přemyslově ulici bude osazen nový zemní modul ME4 s HUP. Investor stavby byl 

upozorněn, že dojde k minimálnímu zásahu do stávající pískovcové zdi domu č.p. 447, z důvodu 

provedení nového propoje na stávající rozvod plynu v objektu. 

 
 

usnesení RM č. 427/2017 

RM schvaluje  

uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a o právu provést stavbu s GasNet, s.r.o., Ústí 

nad Labem pro dům č.p. 447 Turnov, Mariánské náměstí. 
 

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

 

11. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností 

CETIN 
 

Rozprava: 

      Předložená „Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se spol CETIN je 

vyvolána potřebou přeložky při realizaci stavby: “ Rekonstrukce Markovy ulice, Turnov“. Jedná se o 

návrh smlouvy na realizaci přeložky. OSM předkládá doplňující informace k tomuto bodu, který nebyl 

přijat z důvodu níže uvedených chybějících podkladů: 

1) Byl prověřen zásah do povrchů /živice/ v ulici Mariánské náměstí dotazem u projektanta a 

pracovníka Cetinu. V ulici Mariánské náměstí půjde přeložka kabelovými komorami a zásah do 

finálních povrchů nebude. Zároveň projektant zaslal upřesňující přílohu – situační výkresy 

kabelových komor v ulici Mariánské náměstí /napojení pro přeložku je z kabelové komory č.4/ 

2) Finančně je v nabídce zahrnuta jenom vlastní překládka související s rekonstrukcí Markovy ulice. 

Vlastní investice firmy Cetin v nabídce zahrnuty nejsou. 

 
 

usnesení RM č. 428/2017 

RM schvaluje  

schvaluje uzavření „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ pro stavbu 

„Rekonstrukce Markovy ulice, Turnov“. 
 

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

 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS SM 0424 Turnov, 

Studentská (za BILLOU) 
 

Rozprava: 

      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. má zájem o zřízení věcného břemene k pozemkům pod 

trafostanicemi na území města Turnova, jelikož ji nebyl umožněn odkup pozemků usnesením RM 

č.105/2016 ze dne 16. 3. 2016.  Jedná se trafostanici v ul. Studentská (za BILLOU), plocha TS je 75 m2. 

Navrhuji zřídit věcné břemeno na dobu určitou, na 10 let nebo na dobu existence stávající TS a zanikne 
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v případě změny půdorysu stávající TS. Organizace následně musí požádat o uzavření nové smlouvy o 

zřízení VB nebo následnému odkupu pozemků pod nově zřízenou TS. Touto formulací je ošetřena i 

smlouva o VB. 

  
 

usnesení RM č. 429/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 

(energetický zákon) na pozemek parcel. č. 2600/107, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 

ploše 75 m2 dotčeného stavbou „TS 0424, Turnov, Studentská (za Billou)„ve prospěch ČEZ Distribuce, 

a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/m2 + DPH, tj. 30.000,- Kč + DPH. 
 

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

 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS SM 558 Turnov, Alešova 

ul.(u školy)" 
 

Rozprava: 

      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. má zájem o zřízení věcného břemene k pozemkům pod 

trafostanicemi na území města Turnova, jelikož ji nebyl umožněn odkup pozemků usnesením RM 

č.105/2016 ze dne 16. 3. 2016. Jedná se trafostanici v ul. Alešova (u školy) p. č. 2546/20 a 2544/24, k. ú. 

Turnov v majetku města. Plocha TS je 67 m2. Navrhuji zřídit věcné břemeno na dobu určitou, na 10 let 

nebo na dobu existence stávající TS a zanikne v případě změny půdorysu stávající TS. Organizace 

následně musí požádat o uzavření nové smlouvy o zřízení VB nebo následnému odkupu pozemků pod 

nově zřízenou TS. Touto formulací je ošetřena i smlouva o VB. 

  

 
 

usnesení RM č. 430/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 

(energetický zákon) na pozemek parcel. č. 2546/20 a 2544/24, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové ploše 67 m2 dotčeného stavbou „TS 0558, Turnov, Alešova„ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/m2 + DPH, tj. 26.800,- Kč + DPH. 
 

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

 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS SM 0850 Turnov, Husova 

(ve dvoře byt.komplexu)" 
 

Rozprava: 

      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. má zájem o zřízení věcného břemene k pozemkům pod 

trafostanicemi na území města Turnova, jelikož ji nebyl umožněn odkup pozemků usnesením RM 

č.105/2016 ze dne 16. 3. 2016. Jedná se trafostanici v ul. Husova (ve dvoře obytného bloku)  p, č, 714/15, 

k. ú. Turnov v majetku města. Plocha TS je 76 m2. Navrhuji zřídit věcné břemeno na dobu určitou, na 10 

let nebo na dobu existence stávající TS a zanikne v případě změny půdorysu stávající TS. Organizace 

následně musí požádat o uzavření nové smlouvy o zřízení VB nebo následnému odkupu pozemků pod 

nově zřízenou TS. Touto formulací je ošetřena i smlouva o VB. 

  
 



9 
  Zápis Rady města Turnova 12. 07. 2017 

usnesení RM č. 431/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 

(energetický zákon) na pozemek parcel. č.714/15, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 

ploše 76 m2 dotčeného stavbou „TS 0850, Turnov, Husova„ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/m2 + DPH, tj. 30.400,- Kč + DPH. 
 

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

 

15. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS SM 0597 Turnov, 

Studentská (u teplárny)" 
 

Rozprava: 

      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. má zájem o zřízení věcného břemene k pozemkům pod 

trafostanicemi na území města Turnova, jelikož ji nebyl umožněn odkup pozemků usnesením RM 

č.105/2016 ze dne 16. 3. 2016.  Jedná se trafostanici v ul. Studentská (u teplárny) p. č. 2600/218, k. ú. 

Turnov v majetku města. Plocha TS je 80 m2. Navrhuji zřídit věcné břemeno na dobu určitou, na 10 let 

nebo na dobu existence stávající TS a zanikne v případě změny půdorysu stávající TS. Organizace 

následně musí požádat o uzavření nové smlouvy o zřízení VB nebo následnému odkupu pozemků pod 

nově zřízenou TS. Touto formulací je ošetřena i smlouva o VB. 

 
 

usnesení RM č. 432/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 

(energetický zákon) na pozemek parcel. č. 2600/218, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 

ploše 80 m2 dotčeného stavbou „TS 0597, Turnov, Studentská„ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/m2 + DPH, tj. 32.000,- Kč + DPH. 
 

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

 

16. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS SM 414 Turnov, Studentská 

(u Mikuly) 
 

Rozprava: 

      Společnost ČEZ Distribuce, a. s. má zájem o zřízení věcného břemene k pozemkům pod 

trafostanicemi na území města Turnova, jelikož ji nebyl umožněn odkup pozemků usnesením RM 

č.105/2016 ze dne 16. 3. 2016. Jedná se trafostanici v ul. Studentská (pekárna Mikula) p. č. 2600/217, k. 

ú. Turnov v majetku města. Plocha TS je 18 m2. Navrhuji zřídit věcné břemeno na dobu určitou, na 10 let 

nebo na dobu existence stávající TS a zanikne v případě změny půdorysu stávající TS. Organizace 

následně musí požádat o uzavření nové smlouvy o zřízení VB nebo následnému odkupu pozemků pod 

nově zřízenou TS. Touto formulací je ošetřena i smlouva o VB. 

  
 

usnesení RM č. 433/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 

(energetický zákon) na pozemek parcel. č. 2600/217, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 
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ploše 18 m2 dotčeného stavbou „TS 0414, Turnov, Studentská„ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/m2 + DPH, tj. 7.200,- Kč + DPH. 
 

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

 

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti "Optická 

trasa Turnov, Palackého" 
 

Rozprava: 

      Celková výměra rozsahu věcného břemene je vymezena situací stavby a činí cca 100 bm. Na dotčený 

pozemek žádá fy Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

- služebnosti v souladu s ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích. 
 

 

usnesení RM č. 434/2017 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu se zákonem 

č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích na pozemku parc. č. 308/3, 2735/1, 1870/2 a 2727  

v k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 100 bm dotčených stavbou „Modernizace 

telekomunikační sítě“ v ul. Palackého, Turnov ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 40.000,- Kč + DPH (400,-/bm). 
 

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

 

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Přeložka STL 

plynovodní přípojky pro č.p.56 - ZŠ Mašov, Turnov" 
 

Rozprava: 

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

pro čp. 56 – ZŠ Mašov, Turnov. Stávající STL plynovodní přípojka bude prodloužena a bude napojena na 

stávající plynovodní řad v komunikaci, p. č. 193 a 1302, k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města 

Turnov. Stávající sloupek pro HUP bude zrušen, stávající STL přípojka bude zaslepena a vybudována 

nová v celkové délce cca 7,5 m.   

 
 

usnesení RM č. 435/2017 

RM uděluje  

výjimku pro jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v částce 500,- Kč + DPH za níže uvedenou 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Přeložka STL plynovodní přípojky pro č. p. 56 - 

ZŠ Mašov, Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 436/2017 

RM schvaluje  

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

zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel. č. 193 a 1302, k. ú. Mašov u Turnova 

ve vlastnictví města Turnova dotčených stavbou „Přeložka STL plynovodní přípojky pro čp. 56 – ZŠ 
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Mašov, Turnov“ ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 500,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

19. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov, Budovcova 1224, xxxxxxxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 

      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace ke stavbě: „SM, 

Turnov, Budovcova 1224, xxxxxxx – kNN“. Jedná se o realizaci nového vrchního venkovního vedení do 

nové přípojkové skříně, která bude umístěna na novém PB na parc. č.2232/1 k. ú. Turnov. Stávající 

venkovní přípojka pro čp. 1224 bude ze sloupku demontována. Projektovaná stavba bude provedena 

formou vrchního vedení NN v ulici Budovcova k p. č. 2232/1 k. ú. Turnov v rozsahu cca 13 běžných 

metrů.   
 

usnesení RM č. 437/2017 

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.2230 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 

cca 13 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Budovcova 1224, xxxxxxxx-kNN" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 5.200,- Kč + DPH (400,-Kč/bm). 
 

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

 

20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu "SM, Turnov, Pekařova-uložení chrániček" 
 

Rozprava: 

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

Turnov, ul. Pekařova - uložení chrániček. Stavba je vyvolaná rekonstrukcí výše uvedené ulice, při níž 

dojde k pokládce kabelových chrániček do stávající komunikace. Nové chráničky budou v budoucnu 

použity pro nová kabelová vedení NN a VN ČEZ Distribuce, a. s. 

 
 

usnesení RM č. 438/2017 

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.  2667/2, 2667/4, 2667/5, 2667/6, 2667/7, 2667/9 k. ú. Turnov 

ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 30 bm dotčeného stavbou „SM-Turnov, ul. Pekařova - 

uložení chrániček“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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21. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemene-služebnosti a 

smlouva o právu provést stavbu "SM, Mašov, úprava DTS 5-tilet.voda" 
 

Rozprava: 

      V současné době ČEZ Distribuce, a.s. zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu: „SM, Mašov, 

úprava DTS 5-tilet.voda, SM 0655“. Projektovaná stavba se nachází v k. ú. Mašov u Turnova a řeší 

pokládku kabelového vedení NN, montáž venkovního vedení VN a montáž příhradové TS. Původně byla 

schválena tato stavba na pozemek p. č. 179/2 k. ú. Mašov u Turnova.  

 
 

usnesení RM č. 439/2017 

RM ruší  

usnesení RM č.550/2016 ze dne 5. 10. 2016. 
 

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

usnesení RM č. 440/2017 

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. 175  k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce cca 3 m2 dotčeného stavbou „SM, Mašov, úprava DTS 5-tilet.voda, SM 0655“ ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v celkové výši 1.000,- Kč + DPH. 
 

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

22. Smlouva o právu provést stavby, VHS Turnov, ulice Sobotecká, Boženy Němcové 
 

Rozprava: 

      1/ Turnov - oprava VH sítí v ulici Sobotecká 

Předmětem této stavby bude oprava stávající kanalizační stoky BE 400, včetně přepojení stávajících 

přípojek. Na kanalizaci bude nově použito potrubí PVC DN 400 SN 12 v celkové délce 185bm. Oprava 

kanalizace začíná napojením na stávající kanalizaci v podchodu v blízkosti židovského hřbitova a 

pokračuje směrem k vjezdu do Diotry. Realizace stavby se předpokládá v roce 2018, stavba bude 

prováděna otevřeným výkopem. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 

3497/10, 3497/23, 3497/3, vše k. ú. Turnov. 

2/ Turnov - opravy VH sítí v ulici Boženy Němcové 

Předmětem této stavby bude oprava stávající kanalizační stoky, včetně oprav domovních přípojek, 

přepojení stávajících přípojek od uličních vpustí a oprava stávajícího vodovodu, včetně přepojení 

domovních přípojek.  Celková délka nové kanalizace je 655bm, délka nového vodovodního řadu bude 

615bm. Na opravované části vodovodního řadu jsou v současné době osazeny 2ks podzemního hydrantu, 

které budou v rámci stavby vyměněny. Realizace stavby se předpokládá v roce 2018, stavba bude 

prováděna otevřeným výkopem. Časově bude třeba provést koordinaci s rekonstrukcí Nádražní ulice, 

takže je možné že se rekonstrukce vodohospodářských sítí v ulici Boženy Němcové bude realizovat až v 

roce 2019. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 2110/7, 2169, 3883/2, 

vše k. ú. Turnov 
 

usnesení RM č. 441/2017 

RM schvaluje  

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

oprava VH sítí, ulice, Sobotecká" na pozemcích parc. č. 3497/10, 3497/23 a 3497/3, vše k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 442/2017 

RM schvaluje  

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

oprava VH sítí, ulice Boženy Němcové" na pozemcích parc. č. 2110/7, 2169, 3883/2, vše k. ú. Turnov. 
 

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

 

23. Smlouva o právu provést stavbu s organizací Kulturní centrum Turnov s.r.o. 
 

Rozprava: 

      V rámci stavby „Rekonstrukce Markovy ulice“ se bude provádět část objektu veřejného osvětlení, 

parkovacích stání a úpravy stávajícího chodníku na pozemcích jiného vlastníka. Jedná se o pozemky p. č. 

1518/4, p. č. 1525/1 a p. č. 1518/1 v k. ú. Turnov /před objektem kult. centra Střelnice/. OSM navrhuje 

uzavřít „Smlouvu o právu provést stavbu“ s organizací Kulturní centrum Turnov s.r.o. k realizaci části 

objektu VO , parkovacích stání a úpravy stávajícího pozemku při stavbě „Rekonstrukce Markovy ulice“. 
 
 

 
 

usnesení RM č. 443/2017 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu nového veřejného osvětlení, vybudování parkovacích stání a 

úpravě chodníku v areálu  připravované  rekonstrukce Markovy ulice, Turnov na parcelách p.č.1518/4, 

p.č.1525/1 a p. č. 1518/1 ve vlastnictví Kulturního centra s.r.o.Turnov. 
 

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

 

24. Smlouva o právu provést stavbu, Cetin, Palackého ulice 
 

Rozprava: 

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

realizace nového podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - telekomunikační optický 

kabel, včetně příslušenství. Stavba bude realizována v rámci modernizace telekomunikační sítě CETIN v 

ulici Palackého od benzinové stanice Modrá hvězda k domu č.p. 536 (xxxxxxxxxx). Stavbou budou 

dotčeny pozemky ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 308/3, 2735/1, 1870/2 a 2727, vše k. ú. Turnov.   

 
 

usnesení RM č. 444/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, 

zastoupené společností TOSAN Praha, s.r.o., Praha  na stavbu "11010-066973, 

RVDSL1608_C_L_TURN170_OK" (pokládka nového optického kabelu v ulici Palackého) na pozemcích 

parc.č. 308/3, 2735/1, 1870/2, 2727, vše k. ú. Turnov. 
 

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

 

25. Smlouva o právu provést stavbu, Liberecký kraj, zastávka Mašov 
 

Rozprava: 

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

realizace autobusové zastávky v Mašově na návsi. Smlouva bude uzavírána s Libereckým krajem na 

pozemek parc. č. 1414/1, k.ú. Mašov u Turnova. Stavbou dojde k trvalému záboru. Celková délka 

autobusové zastávky bude 18 m. Samotná délka nástupní hrany bude pak 12 m. Nástupní hrana bude 
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navržena z bezbariérových obrubníků k autobusovým zastávkám s nadvýšením 0,2 m nad přilehlou 

vozovku. Zastávka bude vybavena označníkem a odpadkovým košem. Součástí stavby bude rovněž 

přemístění stávající čekárny z místa stávající autobusové zastávky na nově navržené nástupiště. 

 
 

usnesení RM č. 445/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Libereckým krajem na stavbu "autobusová zastávka 

Mašov" na pozemku parc.č. 1414/1, k.ú. Mašov u Turnova. 
 

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

 

26. Smlouva o dílo "Provizorní parkovací plocha Skálova ulice Turnov" 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města na vědomí Smlouvu o dílo, která bude dle směrnice 

města č.49.15 – Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov uzavřena s Technickými službami 

Turnov s.r.o. Jedná se Smlouvu o dílo na provedení provizorní parkovací plochy na pronajatém pozemku 

pod atletickým stadionem. Jedná se o investici nutnou k zajištění parkovací plochy po dobu rekonstrukce 

č.p. 466 Skálova ulice pro potřeby zaměstnanců úřadu a ZŠ Skálova. 

Zahájit jednání se Sokolem o prodloužení nájemní smlouvy a odkupu pozemků. 

 
 

usnesení RM č. 446/2017 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o. na stavbu „Provizorní parkovací plocha 

Skálova ulice, Turnov“ ve výši 154 555,-Kč bez DPH /187 011,55 -Kč vč. DPH. 
 

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

 

27. Vypsání výběrového řízení na nákup dýchací techniky pro jednotku SDH 
 

Rozprava: 

      JSDHO Turnov v současné době disponuje dýchacími přístroji určenými pro ochranu dýchacích cest 

pouze v průmyslu splňující normu ČSN EN 137:2007 typ 1. Tento typ dýchacího přístroje nesplňuje 

základní požadavky pro ochranu dýchacích cest zasahujících hasičů v tepelné zátěži. Dle výrobce tento 

typ přístroje není určen pro zasahující jednotky požární ochrany. Pro činnost jednotek požární ochrany 

musí vzduchové dýchací přístroje plnit normu ČSN EN 137:2007 typ 2.  Přidělený dotační titul umožňuje 

finanční podporu však pouze čtyřem kusům dýchacích přístrojů na jednu jednotku požární ochrany, proto 

zbývající částku musíme uhradit z rozpočtu obce. Vzduchové přístroje budou umístěny do obou 

cisternových automobilových stříkaček dle vyhlášky o technických podmínkách požární techniky č. 

35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, o celkovém 

počtu 10 ks. Z toho 4 ks budou vybavené vyváděcími maskami pro možnost evakuace osob v případě 

požáru, na tyto 4 přístroje poskytl Liberecký kraj finanční podporu, zbývajících 6 přístrojů bude pořízeno 

z rozpočtu města na rok 2017. 

 

Financování projektu:    

a) vlastní zdroje 401,7 tis. Kč  

b) Fond požární ochrany Libereckého kraje 148,3 tis. Kč 
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usnesení RM č. 447/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na dodavatele 10 ks dýchacích přístrojů pro JSDH města a pověřuje odbor 

rozvoje města jeho realizací. 
 

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

usnesení RM č. 448/2017 

RM jmenuje  

výběrovou komisi na dodavatele 10 ks dýchacích přístrojů pro JSDH města ve složení Arnošt Černý, Bc. 

Luboš Mrklas, Zdeněk Hovorka, Martin Bartoníček, Ing. Eva Krsková, Mgr. Jana Svobodová. 
 

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

 

28. Jmenování člena kulturní komise rady města Turnov 
 

Rozprava: 

      Z jednání v kulturní komisi dne 1. 3. 2017 vzešel návrh, aby se novým členem komise stal pan Mgr. 

Mario Kubaš, Ph.D. (kulturolog, mediální analytik, Arts manager a ředitel divadelního festivalu Modrý 

kocour). Z tohoto důvodu předkládáme žádost o jeho jmenování členem kulturní komise. 

 
 

usnesení RM č. 449/2017 

RM jmenuje  

Mgr. Maria Kubaše, Ph.D. členem kulturní komise Rady města Turnov. 
 

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

 

29. Úprava provozní doby organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, 

příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková 

organizace o úpravu provozní doby mateřské školy. Tato je v současnosti otevřena od 6:30 hod. do 16:30 

hod. Provozní doba by měla být zkrácena, a to v odpoledním čas o 15 minut, tj. školka by byla otevřena 

do 16:15 hod. Touto změnou bude možné efektivněji využít pracovní dobu pedagogického sboru, která je 

od září 2017 upravena v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání – musí být 

zajištěno, že přímá pedagogická činnost učitelů se každý den ve třídě překrývá minimálně v rozsahu 2 ½ 

hodin. 

V současné době je provozní doba turnovských mateřských škol zřizovaných Městem Turnov stanovena 

takto: 

6:30 – 16:00 … MŠ 28. října, MŠ Bezručova, MŠ Mašov, MŠ J. Palacha, Waldorfská mateřská škola 

6:30 – 16:15 … MŠ Zborovská, MŠ Kosmonautů 

6:30 – 16:30 … MŠ Alešova 
 

usnesení RM č. 450/2017 

RM schvaluje  

úpravu provozní doby organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace. Nově 

bude provozní doba od 1. 9. 2017 od 6:30 hod. do 16:15 hod. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 30. Změny v rozpočtech příspěvkových organizací, čerpání rezervního fondu 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám  

1) žádost ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace o 

navýšení limitu mezd pro rok 2017 a navýšení příspěvku města na provoz o celkem 126 tis. Kč. 

2) žádost ředitele organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace o navýšení 

limitu mezd pro rok 2017 a navýšení příspěvku města na provoz o celkem 2.638 tis. Kč. 

3) Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, 

příspěvková organizace do výše 50 tis. Kč na malování tříd školy. Dvě cenové nabídky jsou 

součástí přílohy č. 3. Rezervní fond organizace je k 30. 6. 2017 po odečtení povinné rezervy na 

energie ve výši 272 tis. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 451/2017 

RM schvaluje  

organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace navýšení limitu mezd a 

doporučuje ZM v rámci rozpočtové změny navýšit provozní příspěvek o 126 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 452/2017 

RM schvaluje  

navýšení sledovaného ukazatele účtu 521 - náklady na platy organizace Městská knihovna Antonína 

Marka Turnov, příspěvková organizace o 92 tis. Kč na celkových 2244 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 453/2017 

RM schvaluje  

navýšení sledovaného ukazatele účtu 672 - příspěvek na provoz organizace Městská knihovna Antonína 

Marka Turnov, příspěvková organizace o 126 tis. Kč na celkových 3926 tis. Kč po schválení navýšeného 

provozního příspěvku zastupitelstvem města. 
 

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

usnesení RM č. 454/2017 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace navýšení limitu mezd a doporučuje 

ZM navýšení příspěvku města na platy až do výše schválených sledovaných ukazatelů. 
 

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

usnesení RM č. 455/2017 

RM schvaluje  

navýšení sledovaného ukazatele účtu 521 - náklady na platy organizace Zdravotně sociální služby Turnov, 

příspěvková organizace o celkem 2514 tis. Kč na celkových 23.111 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 456/2017 

RM schvaluje  

navýšení sledovaného ukazatele účtu 602 - tržby za služby organizace Zdravotně sociální služby Turnov, 

příspěvková organizace o 782 tis. Kč na celkových 23.245 tis. Kč. V případě, že organizace nedosáhne v 

roce 2017 tržeb v této výši a nezíská ani prostředky na pokrytí navýšení platů z jiných zdrojů, dofinancuje 

tento rozdíl zřizovatel navýšením provozního příspěvku koncem roku 2017. 
 

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

usnesení RM č. 457/2017 

RM schvaluje  

navýšení sledovaného ukazatele účtu 672 - příspěvky a dotace Krajský úřad organizace Zdravotně sociální 

služby Turnov, příspěvková organizace o 2.638 tis. Kč na celkových 10.347 tis. Kč. V případě, že 

organizace nedosáhne v roce 2017 tržeb v této výši a nezíská ani prostředky na pokrytí navýšení platů z 

jiných zdrojů, dofinancuje tento rozdíl zřizovatel navýšením provozního příspěvku koncem roku 2017. 
 

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

usnesení RM č. 458/2017 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

do výše 50.000 Kč na výmalbu tříd mateřské školy. 
 

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

 

31. Vyjmutí bytu v budově Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková 

organizace z bytového fondu 
 

Rozprava: 

      Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) po novelizaci z roku 2016 (zákonem č. 178/2016 Sb.) stanovuje, že se předškolní 

vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Toto ustanovení nabývá účinnosti od roku 

2020. Na skutečnost, že nově mají být přijímány do mateřských škol děti již od dvou let, je třeba reagovat 

zavedením vhodného prostředí – vybudování samostatných tříd. Po prověření stavu nemovitostí, které 

mateřské školy využívají, a možnosti jejich rozšiřování navrhujeme využít prostory stávajícího bytu u 

mateřské školy v ul. Zborovská a tento byt upravit na třídu. Žádáme proto o vyjmutí bytu pro potřeby 

zaměstnanců mateřské školy v ul. Zborovská z bytového fondu a začlenění tohoto prostoru do prostor 

využívaných pro školské účely. Byt byl pronajímán dlouhodobě jako služební byt. Nájemné v tomto bytě 

činí v současné době 2.989 Kč/měsíčně + 142,29 za vybavení bytu, započitatelná plocha pro stanovení 

nájemného je 62,92 m2, nájemce si dále k nájemnému platí zálohy na spotřebu vodu a pronájem popelnic. 

 
 

usnesení RM č. 459/2017 

RM schvaluje  

vyjmutí bytu z bytového fondu a podání žádosti na stavební úřad o rekolaudaci bytového prostoru na 

nebytový prostor v budově Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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32. Jmenování člena v komisi pro výchovu a vzdělávání 
 

Rozprava: 

      Dne 10. 5. 2017, usnesením č. 302/2017 Rada města odvolala z funkce člena komise pro výchovu a 

vzdělávání Mgr. Bohuslava Lédla, ředitele Základní umělecké školy Turnov, příspěvková organizace. Za 

Základní uměleckou školu Turnov, příspěvková organizace, byla školou nominována nově členem komise  

paní Ladislava Grundová. 

 
 

usnesení RM č. 460/2017 

RM jmenuje  

do funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání paní Ladislavu Grundovou. 
 

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

 

33. Výjimka z počtu dětí na třídu pro školní rok 2017/2018 - Mateřská škola Turnov, 

Alešova 1140, příspěvková organizace a Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, 

příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Na odbor školství, kultury a sportu byly doručeny 2 žádosti o povolení výjimky z počtu dětí na třídu 

v mateřské škole. Jedná se o žádosti ředitelek organizací Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, 

příspěvková organizace a Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 

 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

- žádost o výjimku z nejvyššího počtu dětí (24) na 28 dětí v jedné třídě. 

Po přijímacím řízení do této mateřské školy bylo přijato celkem 48 dětí do dvou tříd a nyní ředitelka 

vzhledem ke složení tříd a z důvodu pozdějšího přihlášení dalších 3 dětí (2 děti se stěhují do Turnova, 1 

je mimoturnovské, navštěvující již jinou MŠ) navrhuje z jejího pohledu vhodnou obsazenost tříd v počtu 

23 a 28 dětí.  

 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

- žádost o výjimku z nejvyššího počtu dětí (24) na 25 dětí v jedné třídě, a to z důvodu nutnosti 

umístění dítěte s trvalým bydlištěm v Turnově, pro které je předškolní vzdělávání dle školského 

zákona povinné – jedná se o dítě ve věku 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné a 

přistěhovalo se až po zápise do MŠ 

 
 

usnesení RM č. 461/2017 

RM schvaluje  

pro školní rok 2017/2018 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, 

Alešova 1140, příspěvková organizace, na 26 dětí v jedné třídě. 
 

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

usnesení RM č. 462/2017 

RM schvaluje  

pro školní rok 2017/2018 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, 

Zborovská 914, příspěvková organizace, na 25 dětí v jedné třídě. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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34. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

1.       Dvě břízy bílé, rostoucí na pozemku p. č. 2807 v k. ú. Turnov (Metelkovy sady). Stromy mají 

špatný zdravotní stav, zbytkovou vitalitu a možným pádem větví ohrožují přilehlou silnici, příp. chodce. 

Stav stromů již není možné zlepšit řezem.  

2. Jeřáb ptačí, rostoucí na pozemku p. č. 2000/1 v k. ú. Turnov (sídliště Přepeřská). Jedná se o zcela 

suchý strom. Kácení suchých stromů v komisi pro životní prostředí projednáváno není.  

3. Vrba jíva, rostoucí na pozemku p. č. 1306 v k. ú. Mašov u Turnova. O pokácení stromu žádá odbor 

správy majetku na základě žádosti p. Lochmana z osadního výboru Mašov. Důvodem je rozšíření 

vozovky směrem do břehu, čímž dojde k vytvoření rozšířené krajnice pro pěší. Jedná se o součást projektu 

„Bezpečná cesta do školy“. 

  

 

usnesení RM č. 463/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 ks bříz bílých (Betula pendula) o obvodu kmene 126 cm a 141 cm, 

rostoucích na pozemku p. č. 2807 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 464/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) o obvodu kmene 104 cm, 

rostoucího na pozemku p. č. 2000/1 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 465/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks vrby jívy (Salix caprea) o obvodu kmene 124 cm, rostoucí na 

pozemku p. č. 1306 v k. ú. Mašov u Turnova. 
 

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

 

35. Organizační změna na Měú 
 

Rozprava: 

      Agenda pohledávek z pokut vzniklých z měření rychlosti radary byla dříve vykonávána na odboru 

dopravním. V roce 2016 přešla na finanční odbor. Vzhledem k množství pohledávek byl nutný celý 

úvazek na tuto činnost. Vzhledem k tomu, že staré pohledávky již byly ve většině vyřízeny, odpadla daň z 

převodu nemovitosti a přeorganizací práce mezi ostatní zaměstnance je možné zrušit 1 pracovní místo.   
 
 

usnesení RM č. 466/2017 

RM ruší  

1 pracovní místo na odboru finančním k 1. 8. 2017 

Stanovuje na základě výše uvedeného usnesení RM celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ na 

112 od 1. 8. 2017. Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených v 

městském úřadu stanoví RM od 1. 8. 2017 po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 11, 

FO 9, ORM 8, OŽP 8, OPŘ 3, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 6, ŽÚ 5. 
 

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



20 
  Zápis Rady města Turnova 12. 07. 2017 

36. Změna směrnice č.22 Pravidla pro přidělování ročních odměn vedoucím 

pracovníkům 
 

Rozprava: 

      Vedení města navrhuje RM změnit směrnici č. 22  Pravidla pro přidělování ročních odměn vedoucím 

pracovníkům příspěvkových organizací a obchodních společností zřizovaných Městem Turnov, vedoucím 

odborů MěÚ a tajemníkovi dle návrhu s účinností od 13.7.2017  v bodě VI, části B odst.I, a doplněním 

organizace Turnovské odpadové služby s.r.o. 
 

usnesení RM č. 467/2017 

RM schvaluje  

změnu směrnice č. 22 Pravidla pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových 

organizací a obchodních společností zřizovaných Městem Turnov, vedoucím odborů MěÚ a tajemníkovi 

dle návrhu s účinností od 13. 7. 2017. 
 

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

37. Kulturní centrum Turnov, s.r.o - aktuální informace 
 

Rozprava: 

      Dovoluji si Vám předložit tři aktuální informace z KCT, s. r. o:  

1/ Z důvodu nového nařízení vlády ČR č.168/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, došlo k navýšení prostředků na platy od 1. 7.2017 u zaměstnanců v oblasti kultury 

v průměru o 9,4 %. Na základě podnětu z jednání RM má být předložena RM v souvislosti s tímto 

nařízením současně zpráva o mzdách v KCT.  

2/ Výzva pořadatelů plesů ke zvýšení kvality občerstvovacích služeb v KC Střelnice.  

Výzva přichází po několika měsících od ukončení plesové sezóny. Jako předkladatel materiálu do RM 

nerozumím postupu, proč pořadatele nesdělili své připomínky přímo jednateli KCT po realizaci plesů a 

vyzývají nás RM k zajištění nápravných kroků. Jeden z pořadatelů po plese děkoval za vynikající 

spolupráci a po několika měsících vyjadřuje nespokojenost. Občerstvovací služby v rámci plesů již 

druhým rokem zajišťovalo KC Střelnice a v uplynulém roce nebyla zaslána negativní připomínka či 

poznámka od uvedených pořadatelů.  

3/ Taneční 2017  - Taneční školy Mgr. Ilony Šulcové – zpětná vazba  

V roce 2017 se v KC Střelnice uskutečnily „Velké jarní taneční“ pro náctileté, které byly rozdělení do 

dvou kurzů. Celkem proběhlo 20 výukových lekcí, 4 prodloužené a 2 věnečky. S Ilonou a Mariánem 

Šulcovými proběhla dne 3. 7. 2017 evaluační schůzka a byla domluvena další spolupráce v roce 2018. 

 
 

usnesení RM č. 468/2017 

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

bere na vědomí aktuálně předložené informace o průběhu plesů 2016/2017 a Velkých jarních tanečních 

pro – náctileté 2017. 
 

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

V Turnově dne 18. července 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Jana Svobodová 

       starosta                   místostarostka 


