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Zápis z 24. jednání rady města Turnov 

ze dne 14. 12. 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: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

           

 

 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
1. Pronájem prostor objekt školy Alešova - aktuální 

informace 

Mgr. Petra Houšková  13:00 – 13:10     

Záležitosti odboru finančního 

2. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov 

jako vypravitelem pohřbu 

Ing. Tomáš Hocke   13:10 – 13:35    

3. Plán inventur na rok 2017        

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxx , Pelešany Ludmila Těhníková   13:35 – 14:20    

5. Smlouva o právu provést stavbu, Přemyslova ulice        

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

"SM, Turnov, Přepeřská, přeložky kNN - LB kraj" 

       

7. Příkazní smlouva "Fotbalové hřiště s umělou trávou 

Turnov" 

       

8. Návrh směny pozemků CRYTUR Turnov        

9. Zajištění stability skalních stěn, Dolánky        

10. Pronájem reklamních ploch        

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

11. Vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a 

domovnických prací od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2020 

Ing. Jan Zárybnický 14:20 – 14:35 
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Ostatní 

Záležitosti odboru životního prostředí 

12. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích 

Města Turnov 

Mgr. Jana Svobodová  14:35 – 14:45     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

13. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018, 

Střednědobé výhledy na rok 2019 - 2020 

Mgr. Martina Marková 14:45 – 15:00 

14. 

 

 

15. 

Čerpání rezervních fondů a změny v rámci rozpočtu 

příspěvkových organizací 

 

Smlouva o dopravní obslužnosti linka Bukovina 

      

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 

  16.     Žádost o kácení stromu rostoucího mimo les – smrk          Ludmila Těhníková 

            ztepilý, Skálova čp. 466, Turnov 
 

1. Pronájem prostor objekt školy Alešova - aktuální informace 
 

Rozprava: 

      Na základě přijatého usnesení v RM proběhlo další jednání na Libereckém kraji za účasti paní 

ředitelky Antošové.  Liberecký kraj vítá zájem města o pronájem prostor ve 2. patře školy pro využití 

našich příspěvkových organizací, kraj preferuje dlouhodobé využití. Paní ředitelka byla pověřena 

vytvořením smlouvy a stanovením výše nájmu. Smlouva je ve stejném znění jako má naše ZŠ Zborovská 

v objektu školy. Nabízeno je 2. patro školy.  

 
 

usnesení RM č. 748/2017 

RM bere na vědomí  

aktuální informace k nabídce pronájmu prostor v budově Alešova 1723, Turnov. 
 

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

2. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov jako vypravitelem pohřbu 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám ke schválení přijetí majetku nepatrné hodnoty v pozůstalostním řízení: 

Město Turnov na základě § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů zajistilo pohřbení xxxxxxxxxxxxxx , posledně bytem xxxxxxxxxxxxxxx, který 

zemřel 10. 7. 2017 na území města Turnov. Náklady pohřbu jsou ve výši 11.792 Kč  

 
Město Turnov na základě § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů zajistilo pohřbení xxxxxxxxxxx, posledně bytem xxxxxxxxxxxxxx, který 

zemřel 2. 10. 2017 na území města Turnov. Náklady pohřbu jsou ve výši 14.021 Kč  
 

 

 

 

usnesení RM č. 749/2017 

RM schvaluje  

nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

zemřelého dne 10. 7. 2017, městem Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele. 
 

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

usnesení RM č. 750/2017 

RM schvaluje  

nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 

zemřelého dne 2. 10. 2017, městem Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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3. Plán inventur na rok 2017 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám Plán inventur na rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice 

o inventarizaci majetku a závazků města Turnova, k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 

města Turnova za rok 2017. Předpokládaný okamžik zahájení inventur je stanoven k 01. 01. 2018 a 

předpokládaný okamžik ukončení inventur je stanoven k 31. 01. 2018. K zajištění inventarizace pro rok 

2017 se zřizují dílčí inventarizační komise (28 komisí) viz příloha. Po ukončení inventarizace majetku a 

závazků města Turnova za rok 2017 bude předložena ke schválení RM zpracovaná Inventarizační zpráva 

za rok 2017 o výsledcích inventarizace majetku k 31. 12. 2017 včetně veškerých návrhů na opatření proti 

zjištěným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2017.  
 

 

 

usnesení RM č. 751/2017 

RM schvaluje  

Plán inventur na rok 2017. 
 

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

4. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxx , Pelešany 
 

Rozprava: 

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

realizace nové kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 710/14, k. ú. 

Mašov u Turnova, investor xxxxxxxxx. Stavbou nové kanalizační přípojky bude dotčen pozemek ve 

vlastnictví města Turnov parc. č. 713/4, k. ú. Mašov u Turnova v délce cca 36bm. Po dokončení výstavby 

nové přípojky bude dotčená komunikace v asfaltové části zpětně zaasfaltována v celé své šířce a délce 

výkopu, ve štěrkové části bude výkop zpětně zaštěrkován. 
 

 

usnesení RM č. 752/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s panem xxxxxxxxxxxxxx,  na výstavbu nové kanalizační 

přípojky v pozemku parc. č. 713/4, k. ú. Mašov u Turnova. 
 

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

5. Smlouva o právu provést stavbu, Přemyslova ulice 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o právu provést stavbu, která bude 

uzavřena se spoluvlastníky pozemku parc. č. 1336/10, k. ú. Turnov, které zastupuje pan xxxxxxxxxxx na 

stavbu "Přemyslova ulice, Turnov, II. etapa". Investorem stavby bude Město Turnov, resp. VHS Turnov. 

Předmětem stavby bude rekonstrukce komunikace a chodníků v Přemyslově ulici, která bude provedena 

po rekonstrukci vodovodu, kanalizace a plynovodu, včetně všech přípojek. Na pozemku parc. č. 1336/10, 

k. ú. Turnov dojde v rozsahu cca 25m2 k napojení nového povrchu komunikace na stávající povrchy 

komunikace, z tohoto důvodu je třeba se spoluvlastníky dotčeného pozemku uzavřít pro stavební řízení 

smlouvu o právu provést stavbu. 
 

usnesení RM č. 753/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky pozemku parc. č. 1336/10, k. ú. Turnov, které 

zastupuje pan xxxxxxx na stavbu "Přemyslova ulice, Turnov, II. část". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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 6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

právu provést stavbu "SM, Turnov, Přepeřská, přeložky kNN - LB kraj" 
 

Rozprava: 

      V září 2017 usnesením č. 534/2017 schválila rada města smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na překládku kabelu na Přepeřské 

ulici, která bude realizována v rámci rekonstrukce silnice II/610 a Nádražní ulice. Výše uvedená přeložka 

kabelového vedení bude  realizována ještě na pozemku parc. č. 1983/8, k. ú. Turnov, který Město Turnov 

listopadu 2017 koupilo od pana xxxxxx do svého majetku.  
 

 

usnesení RM č. 754/2017 

RM schvaluje  

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

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

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

(energetický zákon) na pozemku parc. č. 1983/8, k. ú. Turnov, ve vlastnictví Města Turnov v celkové 

délce 5bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Přepeřská, přeložky kNN - LB kraj " ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,-Kč/bm + DPH. 
 

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

7. Příkazní smlouva "Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov" 
 

Rozprava: 

      Město Turnov od roku 2015 připravuje projekt "Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov". Jedná se o 

realizaci umělého povrchu na pozemcích ve vlastnictví města v Koškově ulici p. č. 3610/4 k. ú. Turnov. 

Podle pravidel programu Podpora materiálně technické základny sportu  133D 531 požádal FK Turnov, z. 

s. o poskytnutí dotace na výstavbu fotbalového hřiště s umělou trávou. Zastupitelstvo města usnesením č. 

305/2017 souhlasilo s finanční spoluúčastí města na realizaci této stavby a účastí města při zajišťování 

nezbytných podkladů, organizaci výběrového řízení a administraci projektu. Z tohoto důvodu navrhujeme, 

aby byla mezi městem Turnov a FK Turnov, z. s. uzavřena příkazní smlouva, kterou město získá potřebné 

pověření od FK Turnov, z. s. na realizaci prací související s administrací, řízením výstavby a dalších 

nezbytných úkonů souvisejících se stavbou "Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov". 
 

Pan Knížek nahlásil střed zájmů. 

usnesení RM č. 755/2017 

RM schvaluje  

uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Turnov a FK Turnov, z. s. na zajištění administrace veřejné 

zakázky, řízení stavby a dalších nezbytných úkonů souvisejících se stavbou "Fotbalové hřiště s umělou 

trávou Turnov". 
 

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

8. Návrh směny pozemků CRYTUR s.r.o. Turnov 
 

Rozprava: 

      Na základě žádosti společnosti CRYTUR s.r.o., sídlem Palackého 175, Turnov, IČ 25296558, s 

návrhem směny pozemků u bývalého autobusového nádraží v Turnově předkládáme tento návrh k 

projednání radě města. CRYTUR s.r.o. nabízí ke směně pozemky parcelní číslo 2758/34 o výměře 5m2, 

ost. komunikace a 2758/55 o výměře 16m2, ostatní komunikace, o celkové výměře 21m2 za pozemky ve 

vlastnictví Města Turnov parc. č. 322/16 o výměře 27m2, ost. komunikace, parc. č. 2750/10 o výměře 14, 

ost. komunikace a parc. č. 2750/12 o výměře 19m2, ost. komunikace, o celkové výměře 60m2 s 

navrženým doplatkem z rozdílu výměr. V žádosti není uveden, ale doporučujeme v rámci této směny 

připojit ještě pozemek ve vlastnictví Města p. č. 2758/59, ostatní komunikace, o výměře 1m2. Dle tabulky 

orientačních cen pozemků dle jejich funkčního využití podle územního plánu je hodnota pozemků 

zařazených v komunikacích 100,- Kč/m2, doplatek by pak podle této tabulky měl být 4.000,- Kč. 
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usnesení RM č. 756/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit směnu pozemků ve vlastnictví Města Turnov p. č. 322/16, ostatní komunikace, o výměře 

27m2, p. č. 2750/10, ostatní komunikace, o výměře 14m2, p. č. 2750/12, ostatní komunikace, o výměře 

19m2 a p. č. 2758/59, ostatní komunikace, o výměře 1m2 za pozemky ve vlastnictví spol. CRYTUR s.r.o., 

sídlem Palackého 175, Turnov, IČ 25296558, p. č. 2758/34, ostatní komunikace, o výměře 5m2 a p. č. 

2758/55, ostatní komunikace, o výměře 16m2. Všechny pozemky v k. ú. Turnov. Rozdíl mezi výměrami 

40m2, uhradí spol. CRYTUR s.r.o. doplatkem ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem 40m2 za 4.000,- Kč. 

Správní poplatek za vklad do katastru uhradí spol. CRYTUR, s. r. o. 
 

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

 

9. Zajištění stability skalních stěn, Dolánky 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předložil v listopadu na jednání rady města materiál týkající se posouzení 

stability skal v Dolánkách a vzhledem k tomu, že tento materiál ukázal havarijní stav skalních bloků, 

schválila rada města svým usnesením č. 667/2017 zadání vypracování projektové dokumentace na 

zabezpečení skal, včetně rozpočtu. Firma Strix Chomutov, a.s., která v létě letošního roku odstraňovala 

havárii skalního bloku v Dolánkách a nyní provedla posouzení stavu skal, podala cenovou nabídku na 

zpracování projektové dokumentace jako podkladu pro podání žádosti o dotaci a výběr zhotovitele. Pokud 

zadáme zpracování projektové dokumentace po jednotlivých částech, tak část "A" bude stát 308.550,-Kč 

vč. DPH a část "B" bude stát 193.600,-Kč vč. DPH. Pokud bude firma zpracovávat projektovou 

dokumentaci pro obě části najednou je cenová nabídka v celkové výši 360.580,-Kč vč. DPH. Odbor 

správy majetku žádá radu města o výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek na zpracování 

projektové dokumentace zajištění stability skal z důvodu řešení naléhavého, havarijního stavu. 
 

usnesení RM č. 757/2017 

RM uděluje  

z důvodu řešení naléhavého, havarijního stavu, výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek na 

zpracování projektové dokumentace zajištění stability skal části A a části B v Dolánkách pro firmu 

STRIX Inženýring, spol. s.r.o., Chomutov, 28. října čp. 1081, PSČ 430 01, IČO: 25435396, s ohledem na 

částku 320.000,-Kč vč. DPH. 
 

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

 

10. Pronájem reklamních ploch 
 

Rozprava: 

      Rada města na svém jednání dne 8. 11. 2017 schválila vypsání výběrového řízení na pronájem 50 ks 

sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy za pevnou paušální částku 80.000,- Kč/rok bez DPH + 

příplatek za každý reklamou obsazený sloup veřejného osvětlení. Odbor správy majetku výběrové řízení 

vypsal, oslovil 3 firmy, obdržel 1 nabídku, a to od společnosti Šrajer Antonín - REKLAMA CORAP. 

Dále bylo řešeno nájemné za umístění poutačů ve vlastnictví firmy Corap, které jsou umístěny na 

pozemcích či majetku města. V rámci volné soutěže mohou další zájemci po předchozím projednání 

s dopravním inspektorátem policie ČR, komisí pro rozvoj města na RM přicházet s návrhy na zřízení 

nových reklamních ploch, samozřejmě mimo městskou památkovou zónu Turnov. 
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usnesení RM č. 758/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku nájemce Šrajer Antonín – REKLAMA 

CORAP, IČ: 10509976 na akci „ Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy“ za paušální 

cenu 80.000,- Kč/rok + DPH a příplatek za každý sloup obsazený reklamou 200,- Kč/měs./sloup + DPH a 

zároveň schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamních 

zařízení. 
 

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

usnesení RM č. 759/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o pronájmu prostor k provozování reklamních zařízení na umístění reklam u Penny 

parketu - nájemné 2.400,- Kč/měs. + DPH, na fasádě domu čp. 1055 - nájemné 4.500,- Kč/měs. + DPH, 

na zábradlí u kruhového objezdu (Palackého - Bezručova) a u Kudrnáčových hodin - nájemné 250,- 

Kč/ks/měs. + DPH s Antonínem Šrajerem - Reklama Corap na dobu určitou 3 roky od 1. 1. 2018. 
 

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

11. Vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací od 1. 

3. 2018 do 31. 3. 2020 
 

Rozprava: 

      Jelikož se blíží konec platnosti stávající smlouvy na dodávku úklidových a domovnických prací pro 

náš úřad, prosím o schválení výběrového řízení na dodávku těchto služeb na příští dva roky.  
 

 

usnesení RM č. 760/2017 

RM schvaluje  

vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro budovy Městského úřadu 

od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2020 
 

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

usnesení RM č. 761/2017 

RM jmenuje  

komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení Mgr. Jana Svobodová, Ing. Jan Zárybnický, Ing. 

Jana Chlupová, Bc. Martin Kořínek a Richard Mochal. Náhradník Ing. Miroslav Šmiraus. 
 

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

 

12. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

      1. Regenerace sídliště u nádraží – VI. etapa 

RM žádá OŽP o pozvání projektanta sadovnických úprav na jednání RM.  

 

2. Metelkovy sady 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o stromy v centrální části parku.  

3. ul. 5. května, pozemek p. č. 1453 v k. ú. Turnov 

O pokácení stromů žádá majitelka sousední nemovitosti (dopis přiložen). Jedná se o jehličnaté dřeviny 

rostoucí u hranice pozemku. Na pozemku p. č. 1453 v k. ú. Turnov roste celkem 7 dřevin, z nichž režimu 

povolení podléhají 4 stromy.  
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4. ul. 28. října, pozemek p. č. 1311/36 v k. ú. Turnov, topol černý vlašský 

O pokácení stromu žádá Společenství vlastníků domu č. p. 1570. Jedná se o topol černý vlašský o obvodu 

kmene 408 cm. Strom roste v prostoru mezi bytovými domy, v řadě 4 topolů. Tři topoly jsou na pozemku 

ve vlastnictví Společenství vlastníků domu č. p. 1570 a bylo na ně vydáno povolení ke kácení z důvodu 

špatného zdravotního stavu. Společenství vlastníků požádalo Město Turnov, jako vlastníka posledního 

topolu, aby prověřilo zdravotní stav topolu a případně ho nechalo pokácet. Dřeviny jsou stejného stáří a 

podobného zdravotního stavu. 

5. Parčík u autobusového nádraží, pozemek p. č. 2758/3 v k. ú. Turnov, douglaska tisolistá 

O pokácení stromu žádá odbor životního prostředí na základě špatného zdravotního stavu. Jedná se o 

douglasku tisolistou o obvodu kmene 146 cm.  

6. Luka, areál SDH Turnov, pozemek p. č. 328/1 v k. ú. Turnov, dub letní, javor stříbrný 

O pokácení dřevin žádá SDH Turnov jako nájemce pozemku. Jedná se o dub letní o obvodu kmene 310 

cm a javor stříbrný o obvodu kmene 394 cm. Dřeviny rostou v uzavřeném areálu, který je využíván ke 

společenským akcím. V blízkosti stromů se nachází dvě budovy, a to klubovna SDH (pod javorem) a 

stanice HZSLK. 

7. ul. Luční, pozemek p. č. 3282/1 v k. ú. Turnov, olše šedé 

O pokácení dřevin žádá odbor životního prostředí na základě špatného zdravotního stavu dřevin. Jedná se 

o 3 olše šedé o obvodu kmene 105 cm, 90 cm a 135 cm. Olše rostou v ul. Luční, ve svahu po zahrádkami, 

vedle místní komunikace. 

8. ul. Svobodova, pozemek p. č. 3412/5 v k. ú. Turnov, břízy bílé 

O pokácení dřevin požádala p. Mochalová. Jako důvod uvedla, že břízy narušují svými kořeny chodník, 

který je neschůdný. Dřeviny vyrůstají na okraji chodníku v ul. Svobodova. Jedná se o 3 břízy bílé (Betula 

pendula) o obvodu kmene 73 cm (č. 1), 104 cm (č. 2) a 74 cm, 72 cm, 91 cm, 47 cm (č. 3 – vícekmen). 

Povolení ke kácení je třeba pro dřeviny č. 2 a 3. Kořeny dřevin způsobují praskání a nerovnosti chodníku, 

který je hůře schůdný.  

9. Hřbitov Pelešany, pozemek p. č. 837/4 v k. ú. Mašov u Turnova, smrk pichlavý, zerav západní 

O pokácení žádá odbor správy majetku. Stromy uvnitř hřbitova narušují kořenovým systémem základy 

schodiště a opěrné zdi – byly vysazeny v jejich těsné blízkosti. V letošním roce byla dokončena I. etapa 

rekonstrukce hřbitovní zdi, na rok 2018 se připravuje II. etapa rekonstrukce včetně opravy kapličky. Jedná 

se o smrk pichlavý (Picea pungens) o obvodu kmene 105 cm a zerav západní (Thuja occidentalis) o 

obvodu kmene 98 cm. 

10. Zahrádkářská kolonie Mašov Hamr, pozemek p. č. 161/1 v k. ú. Mašov u Turnova, borovice 

lesní 

O pokácení žádá nájemce pozemku Ing. Jan Klobouček. Borovice byla postupně narušena orkány, takže 

chátrá a pádem větví i kmene ohrožuje chatku nájemce. Jedná se o borovici lesní (Pinus sylvestris) o 

obvodu kmene 125 cm. 

11. Mariánský hřbitov, pozemek p. č. 1497 v k. ú. Turnov, dva duby letní 

O pokácení žádá odbor životního prostředí na základě doporučení soudního znalce. Jedná se o dva 

pyramidální duby letní (Quercus robur ´Fastigiata) o obvodu kmene 193 cm (č. 59) a 206 cm (č. 70). 

Číslování je shodné s inventarizační tabulkou v příloze. Dřeviny jsou součástí aleje památných stromů. 

12. ul. Jana Palacha, pozemek p. č. 1682/3 v k. ú. Turnov, smrk pichlavý 

O pokácení žádají majitelé sousední nemovitosti č. p. 1740, kteří se po orkánu Herwart (29.10.2017) cítí 

ohroženi tímto stromem. Smrk má dle jejich názoru pouze povrchové kořeny a je nestabilní. Kořeny 

narušují podezdívku jejich plotu a zvedají dlažbu na příjezdové cestě k domu. Smrk pichlavý (Picea 

pungens) má obvod kmene 147 cm a roste v travnatém pásu před domem č. p. 1740. 

13. Sídliště Přepeřská, pozemek p. č. 1986/88 v k. ú. Turnov, borovice lesní 

O pokácení žádají obyvatelé domu č. p. 1800, před kterým borovice roste (viz dopis v příloze). Dle jejich 

žádosti strom brání slunečnímu svitu, cloní výhledu, vytváří boule na chodnících svými kořeny, 

z borovice vytéká smůla na parkující auta, nadměrným spadem šišek znečišťuje okolí, svým stínem 

napomáhá tvorbě mechu na nově zatepleném domě. Jedná se o borovici lesní (Pinus sylvestris) o obvodu 

kmene 116 a 105 cm (dvoukmen).  
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14. Parčík v Sobotecké ulici, pozemek p. č. 1818/45 v k. ú. Turnov, smrk ztepilý 

O pokácení žádá odbor životního prostředí z důvodu špatného zdravotního stavu a snížené provozní 

bezpečnosti stromu. Jedná se o smrk ztepilý (Picea abies) o obvodu kmene 184 cm, rostoucí v parčíku 

v Sobotecké ulici, u okružní křižovatky s ul. Jana Palacha. Ke zhoršení stavu došlo po orkánu Herwart 

(29. 10. 2017), kdy se strom vychýlil od svislé osy. 

15. ul. Skálova, pozemek p. č. 623/7 v k. ú. Turnov, skupina trnovníků akátů 

O pokácení žádá odbor životního prostředí. Jedná se o skupinu 21 ks trnovníků akátů (Robinia 

pseudoacacia), ve které jsou ke kácení v této etapě navrženy 3 ks, a to ze zdravotních důvodů a nízké 

provozní bezpečnosti. Jedná se o trnovník o obvodu kmene 165 cm (č. 15), 113 cm (č. 18) a 128 cm (č. 

19). Tyto dřeviny jsou vzhledem ke zjištěným defektům provozně nebezpečné. 

 
 

usnesení RM č. 762/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks javoru klenu o obvodu kmene 110 cm, 1 ks smrku ztepilého o 

obvodu kmene 204 cm a 1 ks douglasky tisolisté o obvodu kmene 208 cm, vše rostoucí na pozemku p. č. 

2807 v k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

usnesení RM č. 763/2017 

RM schvaluje  

schvaluje podání žádosti o povolení kácení 1 ks habru obecného o obvodu kmene 98 cm, 3 ks douglasek 

tisolistých o obvodu kmene 148 cm, 103 cm a 111 cm, 1 ks borovice černé o obvodu kmene 248 cm, vše 

rostoucí na pozemku p. č. 2808 v k. ú. Turnov (Metelkovy sady) 
 

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

usnesení RM č. 764/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 3 ks smrků pichlavých o obvodu kmene 123 cm, 102 cm, 94 a 103 cm, 

rostoucích na pozemku p. č. 1453 v k. ú. Turnov. 

Rada města schvaluje podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 134 cm, 

rostoucího na pozemku p. č. 1453 v k. ú. Turnov. (ul. 5. května) 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  

usnesení RM č. 765/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks topolu černého vlašského o obvodu kmene 408 cm, rostoucího na 

pozemku p. č. 1311/36 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 766/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks douglasky tisolisté o obvodu kmene 146 cm, rostoucí na pozemku 

p. č. 2758/3 v k. ú. Turnov. (parčík u autobus. nádraží) 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 767/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks dubu letního o obvodu kmene 310 cm, rostoucího na pozemku p. č. 

328/1 v k. ú. Turnov. 

Rada města neschvaluje podání žádosti o povolení kácení 1 ks javoru stříbrného o obvodu kmene 394 cm, 

rostoucího na pozemku p. č. 328/1 v k. ú. Turnov. (areál SDH Na Lukách). 
 

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

usnesení RM č. 768/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 3 ks olší šedých o obvodu kmene 105 cm, 90 cm, 135 cm, rostoucích na 

pozemku p. č. 3282/1 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 769/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 ks bříz bílých o obvodu kmene 104 cm a 74, 72, 91, 47 cm 

(vícekmen), rostoucích na pozemku p. č. 3412/5 v k. ú. Turnov. Bude provedena lokální oprava chodníku. 
 

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

usnesení RM č. 770/2017 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 105 cm a 1 ks zeravu západního 

o obvodu kmene 98 cm, vše rostoucí na pozemku p. č. 837/4 v k. ú. Mašov u Turnova. Důvodem je 

udržitelnost projekt OPŽP. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

usnesení RM č. 771/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 125 cm, rostoucí na pozemku p. č. 

161/1 v k. ú. Mašov u Turnova. 
 

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

usnesení RM č. 772/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 ks dubů letních o obvodu kmene 193 cm a 206 cm, rostoucích na 

pozemku p.č. 1497 v k.ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 773/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 147 cm, rostoucího na pozemku 

p. č. 1682/3 v k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/2] 
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usnesení RM č. 774/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 116 a 105 cm (vícekmen), rostoucí 

na pozemku p. č. 1986/88 v k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/2] 
  

usnesení RM č. 775/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 184 cm, rostoucího na pozemku 

p. č. 1818/45 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 776/2017 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 3 ks trnovníků akátů o obvodu kmene 165 cm, 113 cm a 128 cm, 

rostoucích na pozemku p. č. 623/7 v k. ú. Turnov. Prodat nastojato. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 

 

13. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018, Střednědobé výhledy na rok 

2019 - 2020 
 

Rozprava: 

      Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14. 12. 2017 bude schvalovat rozpočet města na rok 2018. 

V návaznosti na schvalování městského rozpočtu Vám předkládáme ke schválení jednotlivé rozpočty 

příspěvkových organizací na rok 2018. Dále Vám předkládáme ke schválení střednědobé výhledy 

rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnovem na období 2019 – 2020. Nová 

povinnost schvalování střednědobých výhledů vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet i střednědobé výhledy jsou sestaveny příspěvkovými 

organizacemi dle §28 zákona č. 250/2000 Sb.. Ten ukládá povinnost sestavit rozpočet a střednědobý 

výhled rozpočtu, které schvaluje zřizovatel. Dále § 28 ukládá povinnost zveřejnit návrh rozpočtu před 

jeho projednáním zřizovatelem, tato byla splněna. Po projednání se rozhodla RM schválit rozpočty 

příspěvkových organizací po schválení rozpočtu města na radě města 20.12.2017. 

 
 

usnesení RM č. 777/2017 

RM schvaluje  

střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2019 - 2020 níže uvedených příspěvkových organizací: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
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Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

 

14. Čerpání rezervních fondů a změny v rámci rozpočtu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

1)       žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o změnu 

sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: 

- navýšení účtu 503 – voda o 49 tis. Kč na celkových 399 tis. Kč (vyšší spotřeba vody z důvodu 

rekonstrukce sociálního zařízení a oken) 

- čerpání rezervního fondu organizace do výše 49 tis. Kč na dofinancování vyšší spotřeby vody 

v roce 2017. Rezervní fond organizace je k 14. 12. 2017 ve výši 249 tis. Kč. Povinná rezerva 

na energie je 250 tis. Kč. Rezervní fond k čerpání je 0 Kč. Jelikož organizace předpokládá za 

rok 2017 úsporu na účtu energií, není potřeba tvořit rezervu na energie v rezervním fondu. 

K možnému použití RF je tedy částka 249 tis. Kč. 

 

2) žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily o schválení investičního 

záměru na koupi konvektomatu do školní jídelny. Cenové nabídky předkládáme v příloze, cena se 

pohybuje od 295 tis. Kč do 462 tis. Kč. Na tento nákup je dle směrnice Města č. 49.16 platné od 

srpna 2017 třeba vyhlásit výběrové řízení. Financování koupě konvektomatu je možné zčásti 

čerpáním rezervního fondu organizace (k 14. 12. 2017 je stav rezervního fondu 249 tis. Kč, po 

schválení změny sledovaného ukazatele účtu 503 – voda – viz bod výše, je stav rezervního fondu 

200 tis. Kč po odečtení povinné rezervy ve výši 250 tis. Kč na energie nemá organizace 

v rezervním fondu žádné finanční prostředky k použití). Jelikož ale ke konci roku organizace 

předpokládá, že povinnou rezervu na energie v roce 2017 nevyužije, daly by se finanční 

prostředky ve výši 200 tis. Kč použít na koupi konvektomatu. Rozdíl mezi pořizovací cenou 

(nejlevnějšího) konvektomatu (295 tis. Kč) a dostupnými finančními prostředky v rezervním 

fondu organizace (200 tis. Kč) je 95 tisíc Kč. Ředitel organizace tímto žádá o investiční příspěvek 

od zřizovatele na koupi konvektomatu ve výši 95 tis. Kč, a to do rozpočtu v roce 2018. 

 

3) žádost ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková 

organizace o změnu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto:  

- snížení účtu 521 – platy – o 100 tis. Kč na celkových 2470 tis. Kč (nižší pracovní úvazky 

v roce 2017) 

- zvýšení účtu 602 – tržby za služby o 200 tis. Kč na celkových 2820 tis. Kč  

- snížení účtu 672 – příspěvek od zřizovatele na odpisy o 407 tis. Kč na celkových 0 Kč.  

Důvodem úpravy v položce účtu 672 – příspěvek od zřizovatele na odpisy je změna v majetkovém 

uspořádání organizace, kdy od 1. 1. 2017 je majetek (Hrad Valdštejn a budova Informačního centra 

Turnov) v nájemním vztahu k Městu (dříve byl majetek svěřený k hospodaření, kdy se majetek 

odepisuje).  

 

4) žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace o čerpání rezervního fondu organizace na dofinancování opravy zabezpečovacího 

systému, do výše 47 tis. Kč. Zároveň žádá o zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 – opravy o 

47 tis. Kč na celkových 117 tis. Kč. 
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5) žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace o změnu 

sledovaných ukazatelů dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku (technické zhodnocení 

budovy – úprava šaten) v rámci rozpočtu takto: 

- zvýšení účtu 672 příspěvek na odpisy o 20 tis. Kč na částku 2030 tis. Kč, současně bude 

navýšen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 20 tis. Kč na celkový odvod z IF ve 

výši 2030 tis. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 778/2017 

RM bere na vědomí  

aktuální situaci s havárií konvektomatu. RM navrhuje vyhlásit výběrové řízení na nákup konvektomatu až 

po hospodářském výsledku organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

(únor 2018). Pro případ další havárie navrhujeme řediteli v předstihu nasmlouvat možný pronájem 

konvektomatu na nutnou dobu. 
 

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

usnesení RM č. 779/2017 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálová 600, příspěvková organizace o změnu sledovaných ukazatelů 

v rámci rozpočtu takto: 

-navýšení účtu 503 - voda o 49 tis. Kč na celkových 399 tis. Kč 

-čerpání rezervního fondu organizace do výše 49 tis. Kč na dofinancování vyšší spotřeby vody v roce 

2017, díky stavebním pracím. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/1/0] 
  

usnesení RM č. 780/2017 

RM schvaluje  

organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace změnu sledovaných ukazatelů v 

rámci rozpočtu takto:  

-snížení účtu 521 – platy – o 100 tis. Kč na celkových 2470 tis. Kč 

-zvýšení účtu 602 – tržby za služby o 200 tis. Kč na celkových 2820 tis. Kč 

-snížení účtu 672 o 407 tis. Kč na celkových 2.400 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 781/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního 

fondu organizace na dofinancování opravy zabezpečovacího systému, do výše 47 tis. Kč. Zároveň 

schvaluje zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 – opravy o 47 tis. Kč na celkových 117 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 782/2017 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na základě úpravy 

odpisů změnu v soustavě sledovaných ukazatelů takto: zvýšení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 20 tis. 

Kč na celkovou částku 2030 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 783/2017 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 

518, příspěvková organizace o částku ve výši 20 tis. Kč na základě změny odpisů na rok 2017, odvod z 

investičního fondu zřizovateli pro rok 2017 po této změně činí celkem 2030 tis. Kč. 
 

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

 

15. Smlouva o dopravní obslužnosti linka Bukovina 
 

Rozprava: 

      V loňském roce vyřadil krajský úřad z dopravní obslužnosti kraje linku Bukovina, neboť jezdí jen po 

území našeho města. Z několika variant byla zvolena ta, že linku bude platit město, a to prostřednictvím 

krajského úřadu s tím, že při další soutěži na MHD bude tato linka zařazena do soutěže. Cena této 

dopravy je 659 tis. Kč/ročně. 

 
 

usnesení RM č. 784/2017 

RM schvaluje  

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti pro provozování linky č. 670 311 Čtveřín-

Turnov-Malý Rohozec-Bukovina pro rok 2018. 
 

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

 

16. Žádost o kácení stromu rostoucího mimo les - smrk Skálova u čp. 466 Turnov 
 

Rozprava: 

      OSM předkládá návrh na kácení smrku ve Skálově ulici, Turnov  (p.č. 611/1).    Jedná se o strom – 

smrk ztepilý u štítové zdi č.p.466 , vlevo za pomníkem Josefa Pekaře. V souvislosti s rekonstrukcí čp. 466 

Skálova Turnov je upravována i trasa kanalizace, tak aby bylo vyřešeno odkanalizování celé lokality. 

Dalším důvodem pro ověření zdravotního stavu byla i skutečnost, že smrk roste v blízkosti domu čp. 466 

a jeho okolí bude upravováno s rekonstrukcí objektu a následné pokácení by narušilo tyto plánované 

úpravy. K ověření současného stavu smrku byl zpracován odborný dendrologický posudek s tahovou 

zkouškou ze dne 6.12.2017 s výsledkem, že odolnost  smrku vůči zlomu kmene je  nízká (viz kap. 4.2.2 

posudku). Výsledkem je návrh opatření dendrologa v kap.5  - citace : „  Postupné kácení hodnoceného 

smrku a odstranění pařezu frézováním. Uvolněná plocha bude vyřešena v rámci současně probíhající 

stavby „Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, Turnov.“ Žádost o kácení byla předložena k posouzení 

komisi životního prostředí na jednání dne 11.12.2017. Zápis z tohoto jednání není zatím k dispozici. 

Přesto žádáme radu města o schválení podání žádosti o povolení kácení smrku především z časových 

důvodů, aby nedocházelo k prodlení se stavbou domu čp. 466. 
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usnesení RM č. 785/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 611/1, k. ú. Turnov mezi 

pomníkem Josefa Pekaře a objektem čp. 466, ul. Skálova, Turnov. 
 

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

 

 

V Turnově dne 20. prosince 2017 

 

 

 

 

 

  …………………..    ……………………… 

Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

       starosta           místostarostka 


