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Zápis z 18. jednání rady města Turnov 

ze dne 21. 9. 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, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

  

Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, František Zikuda  

          

Tajemník 

úřadu: Ing. Miroslav Šmiraus 

 
 

POZVÁNKA  a  PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 
1. Medaile starosty 2017 Ing. Tomáš Hocke   13:00 – 13:10 

Záležitosti odboru finančního 

2. Přijetí daru - darovací smlouva JEDNOTA, spotřební 

družstvo Nová paka, prodejna Coop Daliměřice 

Ing. Tomáš Hocke  13:10 – 13:30     

3. Limit na občerstvení pro rok 2017 - úprava        

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Prodej pozemku 316/36 k.ú. Mašov Ludmila Těhníková  13:30 – 14:20   

5. Prodej pozemku 2674/35 k.ú. Turnov        

6. Prodej pozemků na Šetřilovsku Ing. Tomáš Hocke       

7. Pronájem části pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov pro 

MT Catering s.r.o. 

Ludmila Těhníková       

8. Pronájem pozemku p.č. 1939/1, 1931/2 a 1939/3, k.ú. 

Turnov - Lékárna pod radnicí 

       

9. Smlouva o smlouvě budoucí o právu obdobném 

věcnému břemeni "Úprava autobusové zastávky na 

silnici I/10 Turnov, Dolánky-Vápeník" 

       

10. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, chodník Přepeřská 

       

11. Smlouva o právu provést stavbu, Cetin, Výšinka        

12. Smlouva o právu provést stavbu,xxxxxxxxxxx,        
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vodovod Bukovina 

13. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxxx, Kobylka, 

přípojka kanalizace 

       

14. Smlouva o právu provést stavbu, ČEPS, 5.května, 

úprava parkovací plochy 

       

15. Smlouva o dílo, Parkovací automaty        

16. Dohoda o ukončení smlouvy o užívání autobusových 

stání na autobusovém terminálu v Turnově 

       

17. Výběr nejvhodnější nabídky“ Pojištění Města Turnov“ Ing. Tomáš Hocke       

18. ZŠ Žižkova - výměna povrchu ve dvou tělocvičnách - 

posunutí termínu dokončení 

Ludmila Těhníková       

Záležitosti odboru školství 

19. Žádost Krajského úřadu Libereckého kraje o vyjádření 

ke kapacitě turnovských základních škol 

Mgr. Martina Marková 14:20 – 14:35     

Záležitosti odboru rozvoje města 

20. Změna  členů v komisi pro rozvoj města, správu 

majetku a stavební otázky 

RNDr. Miroslav Varga 14:35 – 14:40 

Ostatní 

21. Schválení darovací smlouvy s HZS LK Ing. Tomáš Hocke 14:40 – 15:00     

22. Architektonická studie na řešení prostoru bazénku na 

sídlišti U Nádraží 

       

 
 

 

1. Medaile starosty 2017 
 

Rozprava: 

      Starosta informoval RM o udělení medaile starosty u příležitosti státního svátku 28. října.  

 
 

usnesení RM č. 551/2017 

RM bere na vědomí  

rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty 28. října 2017. 
 

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

 

2. Přijetí daru - darovací smlouva JEDNOTA, spotřební družstvo Nová paka, 

prodejna Coop Daliměřice 
 

Rozprava: 

      Uzavření darovací smlouvy s firmou JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka na částku 80 tis. Kč. 

Tento finanční dar bude zpětně použit na úpravu zpevněné plochy přiléhající k prodejně Coop v Turnově 

na Daliměřicích, ul. Zahradní čp. 275. Plochu jsme na podzim roku 2016 opravili, a to za celkovou částku 

458tis. Kč včetně DPH. Dar byl předjednán s firmou před zahájením stavebních prací. Výše finančního 

daru je firmou akceptována a po obdržení podepsané smlouvy bude dar připsán na účet města.  

 
 

usnesení RM č. 552/2017 

RM schvaluje  

přijetí finančního daru ve výši 80.000 Kč od firmy JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka, IČ 

00032140 na úpravu zpevněné plochy u prodejny Coop v Turnově a pověřuje starostu města podpisem 

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

 

3. Limit na občerstvení pro rok 2017 - úprava 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám návrh na úpravu limitu na občerstvení na rok 2017. Rada města schválila tento limit 

usnesením č. 152/2017 dne 8. 3. 2017. Důvodem navýšení jsou častější a dlouhá jednání RM, občerstvení 

na ZM, rostoucí ceny potravin. Částka byla přealokována z podkapitoly školení vedení, vedoucích, 

ředitelů a jednatelů městských organizacím. 

 

Limit na občerstvení na rok 2017 je po úpravě navržen ve stejné výši 130 tis. Kč a je rozdělen takto: 

25 tis. Kč - starosta Ing. Tomáš Hocke 

17,5 tis. Kč - místostarostka I. Mgr. Petra Houšková 

17,5 tis. Kč - místostarostka II. Mgr. Jana Svobodová 

10 tis. Kč - tajemník Ing. Miroslav Šmiraus 

60 tis. Kč - rada města, zastupitelstvo města a sekretariát  

0 tis. Kč – školení vedení, vedoucích, ředitelů a jednatelů městských organizacím 

Limit na dary na rok 2017 je schválen ve výši 50 tis. Kč – zůstává ve stejné výši. 

 
 

usnesení RM č. 553/2017 

RM schvaluje  

úpravu v rozdělení částky na limit na občerstvení na rok 2017 dle návrhu, celková částka zůstává ve výši 

130 tis. Kč. 
 

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

 

4. Prodej pozemku 316/36 k.ú. Mašov 
 

Rozprava: 

      Na základě žádosti o prodej pozemku p. č. 316/36 o výměře 36m2, v k. ú. Mašov u Turnova, který je 

ve vlastnictví Města Turnova, podané panem xxxxxxxxxx, předkládáme radě města k projednání a 

schválení záměru prodeje tohoto pozemku. Ocenění pozemku dle tabulky orientačních cen je 1000,- 

Kč/m2, jelikož se jedná o pozemek zbytkový, navrhujeme prodej tohoto pozemku za 600,- Kč/m2. 

 
 

usnesení RM č. 554/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej zbytkového pozemku p. č. 316/36 o výměře 36m2, v k. ú. Mašov u Turnova za kupní 

cenu 600,- Kč/m2, tj. celková kupní cena 21.600,- Kč vč. DPH, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou, do vlastnictví pana xxxxxxxxxx. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru 

nemovitostí. 
 

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

 

5. Prodej pozemku 2674/35 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      Pan xxxxxxxx, pan xxxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxxx(dále jen "žadatelé"), žádají o prodej pozemku 

p. č. 2674/35 velikost 3m2 v k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnova. Navrhují kupní cenu 

1.000,- Kč/m2. Navrhovaná cena odpovídá ceně obvyklé pro tento druh pozemku a již v minulosti byly za 

tuto cenu prodávány pozemky k tomu účelu určené.  
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usnesení RM č. 555/2017 

RM schvaluje  

záměr prodeje a doporučuje ZM schválit prodej  pozemku p. č. 2674/35 - zastavěná plocha a nádvoří, 

výměra 3m2 v k. ú. Turnov, za navrhovanou kupní cenu 1.000,- Kč/m2, tj. celková kupní cena 3.000,- Kč, 

která je zároveň cenou v daném místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vkladem 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

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

 

6. Prodej pozemků na Šetřilovsku 
 

Rozprava: 

      V návaznosti na projednávání žádosti pana xxxxxxx o prodej pozemků v k. ú. Turnov:  

části pozemku parc. č. 2818/1 část plánovaný sjezd a parkování o výměře cca 1067m2 a část o výměře 

80m2, pro zázemí restaurace - venkovní sezení 

pozemek parc. č. 2818/3 o výměře 43m2 pro ucelení pozemku 

pozemek parc. č. 2817/3 o výměře 81m2, který má sloužit pro podélné parkování před restaurací 

pozemek parc. č. 2817/1 o výměře 54m2, pro zázemí restaurace - venkovní sezení  

část pozemku parc. č. 2814 o výměře 78m2 pro ucelení plochy kolem roubenky 
 

Dlouho se v minulosti v ZM diskutovalo o prodeji této nemovitosti. Ve výsledku nám zbyl vybydlený 

objekt bývalé populární restaurace a zastupitelé s hrůzou, co tam může vzniknout, rozhodovali o jeho 

prodeji. Pan xxxxxxxx tento objekt koupil v dražbě za 3,8 mil. Kč, chce tam postavit novou restauraci a 

penzion, architektonicky v podobných objemech jako stavby stávající, chce, aby prostor byl volně 

přístupný, chce se podílet na opravách parku, chce vybudovat parkoviště. To znamená, že ve své podstatě 

chce naplnit původní představy zastupitelů, i historický odkaz tohoto místa. K naplnění potřebuje více 

pozemků, než bylo poskytnuto v původním prodeji. 

 
 

usnesení RM č. 556/2017 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje pozemků části pozemku parc. č. 2818/1 o výměře cca 1067m2 a část o výměře 

80m2, pozemek parc. č. 2818/3 o výměře 43m2 , pozemek parc. č. 2817/3 o výměře 81m2, pozemek 

parc.č. 2817/1 o výměře 54m2,pozemek parc. č. 2814 o výměře 78m2, v k. ú. Turnov za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 2752-276-2017 k 12. 5. 2017, tj. za cenu 1 000 000,- Kč. 
 

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

 

7. Pronájem části pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov pro MT Catering s.r.o. 
 

Rozprava: 

      Rada města na svém jednání dne 9.8.2017 projednala záměr pronájmu části pozemku p.č. 477/1 o 

výměře 80 m2 pro firmu MT Catering s.r.o., Praha na zřízení restaurační zahrádky na náměstí Českého 

ráje. Odbor správy majetku záměr pronájmu zveřejnil na úřední desce v termínu 4. 9. - 20. 9. 2017 a nyní 

předkládá návrh smlouvy ke schválení. 

 
 

usnesení RM č. 557/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov o výměře 80 m2 pro MT Catering s.r.o., Praha za cenu 

80.000,- Kč/rok + DPH na dobu 5 let s účinností od 1. 1. 2018 za účelem zřízení restaurační zahrádky 
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Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  

 

8. Pronájem pozemku p.č. 1939/1, 1931/2 a 1939/3, k.ú. Turnov - Lékárna pod 

radnicí 
 

Rozprava: 

      Po několika jednáních navrhujeme uzavřít novou smlouvu o pronájmu pozemku za těchto podmínek:  

Nájemce "Lékárna pod radnicí" s.r.o. provede zpevnění ploch pozemků dle projektu ve stávající niveletě, 

úpravou vydlážděním ze žulové kostky dodané pronajímatelem Městem Turnovem vč. odvodnění celé 

plochy. Následně upravená parkovací místa označí tabulkami - 11 stání + 1 stání pro invalidu pro 

nájemce, 4 stání pro pronajímatele (nájemníky domu čp. 1294) a 1 stání pro majitele Restaurace Albion. 

Odhadované náklady jsou podle projektu cca 550 - 600 tis. Kč. Město Turnov v současné době pronajímá 

parkovací stání v Jiráskově ulici za 1.000,- Kč/parkovací stání/měsíc + DPH, ve Vejrichově ulici 300,- 

Kč/parkovací stání/měsíc + DPH. Navrhujeme nájemné ve výši 600,- Kč/parkovací stání/měsíc + DPH, tj. 

104.544,- Kč/rok vč. DPH a smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zástupce Města 

Turnova bude členem výběrového řízení na dodavatele stavby. Stavební povolení na tyto úpravy je 

součástí povolené rekonstrukce objektu. Termín realizace je předpokládán ještě letos. Nájemce provede 

všechny stavební práce na vlastní náklady, bez finanční spoluúčasti pronajímatele. Nájemce se zaváže, že 

na pronajímateli nebude do budoucna uplatňovat refundaci skutečně vynaložených nákladů, neboť si 

investici "odbydlí" formou nájmu. Předpokládaná doba bezplatného užívání parkovacích míst je v 

rozmezí 5 - 6 let v závislosti na vysoutěžené ceně. 

 
 

usnesení RM č. 558/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu pozemků p. č. 1939/1, 1939/2, 1939/3, vše k. ú. Turnov pro "Lékárnu pod radnicí", 

Turnov na dobu neurčitou dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy za cenu 600,- Kč/měsíc/parkovací 

stání + DPH. 
 

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

 

9. Smlouva o smlouvě budoucí o právu obdobném věcnému břemeni "Úprava 

autobusové zastávky na silnici I/10 Turnov, Dolánky-Vápeník" 
 

Rozprava: 

      Město Turnov na svém pozemku (chodníku) p. č. 1000/10 k. ú. Daliměřice bude realizovat úpravu 

autobusové zastávky v Dolánkách – Vápeníku. Jedná se o umístění nového přístřešku. Bude zde 

vybudován typový dřevěný přístřešek, nástupiště bude provedeno ze zámkové dlažby.   

 
 

usnesení RM č. 559/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, pro účely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů na pozemku parcel. č. 1000/10 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnova dotčeného stavbou 

úprava autobusové zastávky v Dolánkách-Vápeníku, ve prospěch Města Turnova za jednorázovou úhradu 

3.021,- Kč + DPH (cena dle metodického pokynu ŘSD při zajišťování majetkové správy a údržby 

pozemních komunikací, nepodnikatelský účel pro obce od 5 – 15tis. obyvatel) 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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10. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, chodník 

Přepeřská 
 

Rozprava: 

      Rada města na svém minulém jednání schválila smlouvu o právu provést stavbu na stavbu "Chodník 

Přepeřská", jehož výstavba je plánována v rámci rekonstrukce silnice II/610 a Nádražní ulice. Vzhledem k 

tomu, že součástí budoucího chodníku je navrženo i veřejné osvětlení a odvodnění je třeba na tyto dva 

objekty uzavřít s Libereckým krajem ještě smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na 

pozemcích ve vlastnictví Libereckého kraje parc. č. 2013/1, k. ú. Turnov.   

 
 

usnesení RM č. 560/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/3289/2017 s Libereckým krajem na 

stavbu "Chodník ulice Přepeřská, Turnov" na pozemku parc. č. 2013/1, k. ú. Turnov. 
 

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

 

11. Smlouva o právu provést stavbu, Cetin, Výšinka 
 

Rozprava: 

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

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha, která je zastoupena firmou TOSAN Praha, s. 

r. o. Smlouva se týkají realizace nového podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - 

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

telekomunikační sítě CETIN. 

 
 

usnesení RM č. 561/2017 

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 "11010-067712,RVDSL 

1607_C_L_TURN184_TURNHR_OK" (křižovatka Výšinka) na pozemcích parc. č. 1690, 3880/1, 3880/2 

a 1775, vše k. ú. Turnov. 
 

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

 

12. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxxxxx, vodovod Bukovina 
 

Rozprava: 

      Pan xxxxxxxxxx, na základě plné moci od xxxxxx, požádal odbor správy majetku o uzavření smlouvy 

o právu provést stavbu "Vodovodní řad a vodovodní přípojky, Bukovina za kostelem". V rámci této 

stavby dojde k výstavbě nového vodovodního řadu v délce 373m a 12 ks nových vodovodních přípojek, 

buď k rodinným domům, nebo rekreačním objektům. Touto stavbou budou dotčeny pozemky ve 

vlastnictví města Turnov parc. č. 776 a 135/5, k. ú. Bukovina u Turnova. Komunikace dotčená výstavbou 

nového vodovodního řadu a přípojek bude po dokončení stavby na pozemku parc. č. 776 zpětně 

zaasfaltována v celé své šířce a délce výkopu a na pozemku parc. č. 135/5, k. ú. Bukovina u Turnova 

zpětně zaštěrkována v celé délce výkopu. 
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usnesení RM č. 562/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxxxxx, Lestkov na výstavbu nového vodovodního 

řadu a 12ks přípojek na pozemcích parc. č. 776 a 135/5, k. ú. Bukovina u Turnova. 
 

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

 

13. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxxxxx, Kobylka, přípojka kanalizace 
 

Rozprava: 

      Manželé xxxxxxxx, Turnov požádali odbor správy majetku o uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu "Kanalizační přípojka pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 60", k. ú. , Bukovina u Turnova. V 

rámci této stavby dojde k výstavbě nové kanalizační přípojky v délce cca 2,5 na pozemku parc. č. 794, k. 

ú. Bukovina u Turnova, který je ve vlastnictví Města Turnov. Zbylá trasa kanalizační přípojky je vedena 

po pozemku investora.  

 
 

usnesení RM č. 563/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Turnov na výstavbu nové 

kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 794, k. ú. Bukovina u Turnova. 
 

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

 

14. Smlouva o právu provést stavbu, ČEPS, 5. května, úprava parkovací plochy 
 

Rozprava: 

      Společnost ČEPS, a.s., Praha připravuje rekonstrukci svého objektu č. p. 1997 v ulici 5. května 

(Energoprojekt). V rámci rekonstrukce objektu dojde mimo jiné i k úpravě stávající parkovací plochy. 

Plocha bude zvětšena, takže zde zaparkovaná auta už nebudou zasahovat do průchozího profilu přilehlého 

chodníku. Parkovací plocha  se částečně nachází i na pozemku ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 698/3, 

k. ú. Turnov.  

 
 

usnesení RM č. 564/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEPS, a.s., Praha na stavbu "Úprava parkovací 

plochy v rámci rekonstrukce budovy č. p. 1997, Turnov" na pozemku parc. č. 698/3, k. ú. Turnov. 
 

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

 

15. Smlouva o dílo, Parkovací automaty 
 

Rozprava: 

      Město Turnov ve spolupráci se společností WSA doprava a parkování s. r. o. postupně od roku 2012 

vyměňuje zastaralé a dožilé parkovací automaty ve městě. V letošním roce je plánu vyměnit 2ks 

parkovacích automatů, které jsou již ve špatném stavu - a to na parkovišti U Raka a ve Studentské ulici. 

Na dodávku 6ks parkovacích automatů máme v rozpočtu celkovou částku ve výši 450 tis. Kč, dle 

kalkulace ze dne 12. 9. 2017 je celková cena dodávky a montáže 6ks parkovacích automatů ve výši 

583.825,-Kč vč. DPH.  Odbor správy majetku bude žádat o rozpočtovou změnu. Z důvodu, že společnost 
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WSA doprava a parkování s. r. o.  dodala  v minulosti parkovací automaty i na ostatní parkoviště, dále aby 

byl zachován jednotný vzhled a údržba všech parkovacích automatů ve městě. 

 
 

usnesení RM č. 565/2017 

RM uděluje  

výjimku ze směrnice č. 49.16 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov a uděluje výjimku 

firmě WSA doprava a parkování, s.r.o., Radonice na dodávku a montáž 6ks parkovacích automatů v roce 

2017 dle předloženého materiálu v celkové výši 583.825,-Kč vč. DPH. Důvodem udělení výjimky je 

vlastnictví stávajících typů automatů (vzhled, údržba). 
 

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

 

16. Dohoda o ukončení smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém 

terminálu v Turnově 
 

Rozprava: 

      Dopravce ARRIVA Michalovce, a.s. má od 28. 11. 2011 uzavřenou s městem smlouvu o užívání 

autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově. Nyní nás společnost žádá o ukončení této 

smlouvy dohodou ke dni 30. 9. 2017 z důvodu ukončení platnosti povolení pro pravidelnou mezinárodní 

autobusovou dopravu na lince Michalovce - Liberec. Po tomto datu již nebude dopravce na terminál 

zajíždět a nebudou se mu tedy účtovat vjezdy. 

 
 

usnesení RM č. 566/2017 

RM schvaluje  

dohodu o ukončení smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově ke dni 

30. 9. 2017 se společností ARRIVA Michalovce, a. s. 
 

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

 

17. Výběr nejvhodnější nabídky“ Pojištění Města Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Výběrové řízení na „ Pojištění Města Turnov“ platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 bylo vypsáno 

s možností podat nabídku na část Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel“ a na část 

Úrazové pojištění zastupitelů. Účastník může podat nabídku na obě části nebo jen na jednu část. Na 

základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Pojištění Města Turnov“, který provedla 

hodnotící komise, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na část „Pojištění majetku, odpovědnosti za 

újmu a pojištění vozidel“ a podpis smlouvy s vybraným poskytovatelem Generali Pojišťovna a.s., IČ: 

61859869 za 435 114,-Kč bez DPH/rok. Dále se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na část „ Úrazové 

pojištění zastupitelů“ a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem Slavia pojišťovna a.s., IČ: 60197501 za 

46 800,-Kč bez DPH/rok. Byly vybrány nabídky, které zajistí Městu Turnov pojištění na další 3 roky, a to 

za cenu o Kč 524 562,- nižší než v předchozím období (úspora za 3 roky). 

 
 

usnesení RM č. 567/2017 

RM schvaluje  

Na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku poskytovatele služby Generali Pojišťovna, 

a.s., IČ: 61859869 na realizaci zakázky „ Pojištění Města Turnov“ – část Pojištění majetku, odpovědnosti 

za újmu a pojištění vozidel“ za cenu Kč 435 114,- za období 2018-2020 a zároveň schvaluje uzavření 

Pojistné smlouvy s vybraným poskytovatelem služby a dále schvaluje nejvhodnější nabídku poskytovatele 
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služby Slavia pojišťovna a.s., IČ: 60197501 na realizaci zakázky „Pojištění Města Turnov“ – část Úrazové 

pojištění zastupitelů“ za cenu Kč 46 800,- za období 2018-2020 a zároveň schvaluje uzavření Pojistné 

smlouvy s vybraným poskytovatelem služby. 
 

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

 

18. ZŠ Žižkova - výměna povrchu ve dvou tělocvičnách - posunutí termínu 

dokončení 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení RM č. 483/2017 byl vybrán zhotovitel na výměnu sportovních povrchů v obou 

tělocvičnách v ZŠ Žižkova (firma TRISPORT HAVEL s.r.o. z Plzně, cena 1 006 072,60 Kč vč. DPH, 

termín realizace 15.8. - 30. 9. 2017). Během demontáže se zjistilo, že skladba podlahy je odlišná od 

projektové dokumentace. Po zjištění této skutečnosti byly možné tři varianty dalšího postupu:  

1. Demontovat tuto podložku a dále postupovat dle projektové dokumentace (vyrovnávací vrstva, 

pružná podložka, vrchní vrstva). 

2. Podložku ponechat, na ni položit novou pružnou podložku dle projektové dokumentace a vrchní 

vrstvu (bez vyrovnávací vrstvy). 

3. Demontovat podložku, přebrousit podkladní beton, dát pružnou podložku dle projektové 

dokumentace a vrchní PU stěrku.  

Na základě kalkulace bylo rozhodnuto o realizaci třetí varianty. Podlaha zůstane ve stejné výškové úrovni, 

budou zachovány požadované vlastnosti povrchu, nedojde k nárůstu ceny (zvýšené náklady za demontáž a 

likvidaci podložky budou kompenzovány tím, že nebude nutné realizovat vyrovnávací vrstvu, dojde 

pouze ke zbroušení stávající). Dalším důvodem pro posunutí termínu je i nutnost prověřit v tělocvičnách 

podlahové topení. Objevují se stížnosti, že je tam zima. Na základě výše uvedených skutečností odbor 

správy majetku souhlasí s posunutím termínu dokončení. S touto skutečností byla seznámena i škola 

(ředitel Mgr. Filip) a ten souhlasí.  

 
 

usnesení RM č. 568/2017 

RM schvaluje  

posunutí termínu dokončení stavby „ZŠ Žižkova – výměna povrchu ve dvou tělocvičnách“ do 15. 10. 

2017 a zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo. 
 

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

 

19. Žádost Krajského úřadu Libereckého kraje o vyjádření ke kapacitě turnovských 

základních škol 
 

Rozprava: 

      Dne 7. 7. 2017 byla na Město Turnov doručena žádost Krajského úřadu Libereckého kraje o doplnění 

informací k záměru otevření základní školy v Turnově, jejímž zřizovatelem bude společnost www.scio.cz, 

s.r.o. Rada města na svém jednání dne 5. 4. 2017 usnesením č. 212/2017 vznik soukromé základní školy 

již podpořila, čímž udělila souhlasné stanovisko. Zřízením další základní školy na území města by se 

zvýšila kapacita základních škol v Turnově o zhruba 100 míst. V současné době je v turnovských školách 

na území města (všechny jsou zřízené Městem Turnov) kapacita 2248 žáků. Skutečná naplněnost k 1. 9. 

2017 je 1900 dětí. Krajský úřad nyní žádá o informaci, zda a v jakém rozsahu bude snižována kapacita na 

stávajících školách, aby mohl vzniknout důvod pro zápis nové základní školy. Každá škola odvíjí svou 

kapacitu ze stávajícího počtu skutečných míst a měla by vždy odpovídat potřebě spádové oblasti. Otázka 

možného snižování kapacit na našich základních školách byla diskutována v rámci komise pro výchovu a 

vzdělávání, která je poradním orgánem Rady města Turnov. Přítomní členové uvedli, že nyní je kapacita 
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škol z jejich pohledu nastavená optimálně a odpovídá současným potřebám spádových oblastí a také 

demografickému vývoji v Turnově a okolí. 

 
 

usnesení RM č. 569/2017 

RM trvá  

na zachování stávající kapacity všech turnovských základních škol, jejichž je zřizovatelem. Kapacita je 

nastavena optimálně a odpovídá současným potřebám spádových oblastí. 
 

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

 

20. Změna  členů v komisi pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky 
 

Rozprava: 

      Na vlastní žádost rezignují na své členství v komisi pánové: Jaroslav Čapek, Ing. Ladislav Drbohlav, 

Karel Jiránek a paní Ludmilu Těhníkovou. Nově za Svobodné je navržen za člena komise pan David 

Nalezenec. 

Komise rozvoje města, správu majetku a stavební otázky bude od 1. 10. 2017 pracovat ve složení: 

Ing. Tomáš Hocke - předseda, Ing. Miloslav Carda, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. arch. Václav Hájek, Martin 

Krejčí, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, David Nalezenec, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina 

Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. Miloslav Šorejs, RNDr. Miroslav Varga, Ing. 

Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, Daniela Weissová, Ing. Eva Zakouřilová. 

 
 

usnesení RM č. 570/2017 

RM odvolává  

Jaroslava Čapka, Ing. Ladislava Drbohlava, Karla Jiránka a Ludmilu Těhníkovou z komise rozvoje města, 

správu majetku a stavební otázky. 
 

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

usnesení RM č. 571/2017 

RM jmenuje  

Davida Nalezence za člena komise rozvoje města, správu majetku a stavební otázky. 
 

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

 

21. Schválení darovací smlouvy s HZS LK 
 

Rozprava: 

      Každoročně nabízí Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje nepotřebný majetek městům a obcím 

Libereckého kraje. Město Turnov projevilo zájem o vozidlovou stanici z roku 2004, která byla v soupisu 

nepotřebného majetku, pro svoji jednotku požární ochrany. Vozidlová stanice bude sloužit v technickém 

automobilu CAS15 při výjezdech v operačním řízení. Přestože pořizovací hodnota vozidlové stanice 

v roce 2004 byla 60428,55 Kč, dnes je bez účetní hodnoty, a proto ji HZS LK převádí bezúplatně na 

Město Turnov.  
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usnesení RM č. 572/2017 

RM schvaluje  

darovací smlouvu mezi Městem Turnov, Antonína Dvořáka 335 Turnov, IČO 00 27 62 27, a Českou 

republikou-Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, Barvířská 29/10 Liberec 3, IČO 70 88 87 

44, na bezúplatný převod nepotřebného majetku-vozidlové stanice a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
 

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

 

22. Architektonická studie na řešení prostoru bazénku na sídlišti U Nádraží 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám k posouzení výslednou studii prostoru bazénku a prostoru před supermarketem 

Billa. O pracovní verzi této studie jste byli informováni v květnu 2017.  

 

Většina podnětů byla zahrnuta do výsledné studie, kterou Vám v příloze předkládám ke schválení. Studie 

navrhuje v prostoru stávajícího bazénku nový veřejný prostor s vodními tryskami, v případě prostoru 

Billy, tak celkovou kultivaci prostoru, upravení nástupu do sídliště a vytvoření nového místa setkávání.  

Bod bude projednáván na říjnovém ZM. 

 
 

usnesení RM č. 573/2017 

RM projednala  

materiál Architektonická studie na řešení prostoru bazénku na sídlišti U Nádraží. RM doporučuje ZM 

schválit architektonickou studii Revitalizace parku U Nádraží – Turnov a ukládá starostovi zahájit ve 

spolupráci s OSM a OŽP projekční práce na dalším stupni dokumentace s možností realizovat záměr ve 

dvou etapách. 
 

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

 

 

V Turnově dne 26. září 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

                   starosta             místostarostka 


