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Zápis z 2. jednání rady města Turnov 

ze dne 25. 1. 2018 
 

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 

 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Výběrové řízení - ředitel Dětského centra Turnov Mgr. Petra Houšková  13:00 – 13:10     

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Výběr nejvhodnější nabídky – Fotbalové hřiště s 

umělou trávou Turnov“ 

Ing. Tomáš Hocke   13:10 – 13:45    

3. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období 

2019-2020 

Ludmila Těhníková       

4. Rozpis čerpání kapitol rozpočtu 2018 správy majetku        

5. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 

pro akci: „ZŠ Skálova - výměna kotlů“ 

       

6. Výběrové řízení pro akci "Rekonstrukce střešní krytiny 

v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525“ 

       

7. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 

na akci: „Gymnázium - oprava čelní fasády“ 

       

8. Vypsání výběrového řízení na akci: „Výměna 

sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní a 

hotelové školy“ 

       

9. Výběrové řízení na akci "Výměna okenních výplní 

objektu radnice" 

       

10. Hrad Valdštejn - schválení vybraného zhotovitele        

11. Hrad Valdštejn - pokácení dvou borovic        

Záležitosti odboru životního prostředí 

12. Kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemku Města 

Turnov – jedle obrovská na Valdštejně 

Mgr. Jana Svobodová  13:45 – 14:10     



2             Zápis Rady Města Turnov dne 25. 1. 2018 
 

13. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích 

Města Turnov 

       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

14. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - 

Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 

Turnova. 

Mgr. Petra Houšková 14:10 – 14:20 

15. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková 

organizace  - Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby 

za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu. 

  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

16. Prodloužení smlouvy o symbolickém pronájmu prostor 

Lidové hvězdárny Turnov 

Mgr. Martina Marková 14:20 – 14:40      

17. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím 

pro rok 2018 

       

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

- Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, 

příspěvková organizace 

       

Ostatní 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti "Kanal. přípojka pro novostavbu 

RD p.č.710/14 k.ú. Mašov, xxxxxxxxx 

Ludmila Těhníková  14:40 – 15:00     

20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

provést stavbu "SM, Turnov, xxxxxx p.č.2872/2-kNN" 

       

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu "SM, 

Turnov, Přepeřská - obnova NN" 

       

22. Smlouva o zřízení věcného břemene "STL plynovodní 

přípojka pro č.p.2249, Jaspisová, xxxxxxxx" 

       

 

1. Výběrové řízení - ředitel Dětského centra Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám oznámení výběrového řízení na ředitele nestátní zdravotnické organizace Dětské 

centrum Turnov, příspěvková organizace, Kosmonautů 1641, Turnov. Dále předkládám návrh na složení 

komise pro výběrové řízení, dle pravidel pro výběrová řízení na místa vedoucích pracovníků organizací 

zřizovaných Městem Turnov a vedoucích pracovníků MěÚ, verze platná od 1.1.2012. 
 
 

usnesení RM č. 23/2018 

RM schvaluje  

vyhlášení konkurzního výběrového řízení na ředitele Dětského centra Turnov, příspěvková organizace dle 

pravidel pro výběrová řízení na místa vedoucích pracovníků organizací zřizovaných Městem Turnov a 

vedoucích pracovníků MěÚ. 
 

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

usnesení RM č. 24/2018 

RM schvaluje  

komisi pro výběrové řízení na ředitele Dětského centra Turnov, příspěvková organizace ve složení:  

předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková, členové Mgr. Jana Svobodová, Eva Kordová, MUDr. Jiří 

Tomášek, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. Jana Prokešová, Mgr. Jana Leitnerová 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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 2. Výběr nejvhodnější nabídky – „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Fotbalové hřiště s umělou trávou“, který 

provedla hodnotící komise dne 22.1.2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o 

dílo s vybraným dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ:48035599 za cenu Kč 16 334 134 s DPH. 

Termín realizace akce od 1.4.2018 do 31.8.2018. 

Předpoklad poskytnuté dotace je ve výši max. 60% z nabídkové ceny vítězného dodavatele tj. Kč 

9 800 480,-, spoluúčast Města Turnova ve výši min. 40% - Kč 6 533 654,-.  

 

 
 
 

usnesení RM č. 25/2018 

RM bere na vědomí  

doporučení hodnotící komise na nejvhodnější nabídku dodavatele  SWIETELSKY stavební, s.r.o.                  

IČ: 48035599 na realizaci zakázky „ Fotbalové hřiště s umělou trávou“ za cenu 16 334 134 vč. DPH. 
 

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

3. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období 2019-2020 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má na období 2017-2018 uzavřené smlouvy na dodávku elektrické energie i plynu se 

společností Amper Market a.s. platné do 31.12.2018, na základě nákupu energií na burze PXE, který 

proběhl v roce 2016. Energie se nakupovali pro Město Turnov a jeho organizace. Smlouva o vzniku 

oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky, uzavřená dne 10.10.2016 je stále 

platná a udržovací poplatek uhrazený. Z důvodu nedobrých zkušeností s elektronickou aukcí z minulých 

období a složitostí procesu navrhujeme Radě města, aby nákup energií (elektřina, plyn) byl proveden, tak 

jako v roce 2016, formou nákupu na komoditní burze. Tento nákup by byl opět společný pro město a jeho 

organizace. Nákup na burze bude proveden ve spolupráci se společnosti EnEng s.r.o. se kterou 

spolupracujeme při nákupech energií. Předpokládané náklady spojené s nákupem energií jsou ve výši 

117.500,- Kč. Z této částky je nejvyšší poplatek pro burzu v předpokládané výši 105.500,- Kč (dle objemu 

poptávané komodity). Z důvodu nepříznivé prognózy růstu cen energií navrhujeme nakoupit elektrickou 

energii a plyn co nejdříve. 

 
 

usnesení RM č. 26/2018 

RM schvaluje  

nákup elektrické energie a plynu pro období 1. 1. 2019 – 31.12. 2020 pro Město Turnov a jeho organizace 

na pražské komoditní burze PXE. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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4. Rozpis čerpání kapitol rozpočtu 2018 správy majetku 
 

Rozprava: 

      V příloze předkládáme ke schválení čerpání kapitol odboru správy majetku rozpočtu roku 2018. 
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usnesení RM č. 27/2018 

RM schvaluje  

čerpání rozpočtu roku 2018 kapitol odboru správy majetku dle předloženého návrhu 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 28/2018 

RM schvaluje  

čerpání Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova pro rok 2018 dle předloženého 

návrhu 
 

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

usnesení RM č. 29/2018 

RM schvaluje  

dodatek č. 1/2018 "Rozpis činností a prací pro rok 2018" smlouvy s Technickými službami Turnov s.r.o. 
 

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

 

5. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci: „ZŠ Skálova - 

výměna kotlů“ 
 

Rozprava: 

      RM po diskuzi odkládá rozhodnutí na další radu. 

 
 

6. Výběrové řízení pro akci " Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 

525“ 
 

Rozprava: 

      Během přestavby původních vojenských objektů na základní školu zůstala původní střešní, došlo jen 

k částečnému zpevnění krovu. Krytina je z hliníkových šablon na celoplošném bednění. Tyto šablony na 

bednění již moc nedrží a při větším větru dojde k jejich uvolnění a jsou pak rozházené po okolí školy. 

Tento stav je nebezpečný jak pro kolemjdoucí, tak i pro auta zaparkovaná v okolí školy. V rámci přípravy 

rekonstrukce provedla firma Diagnostika stavebních konstrukcí z Liberce koncem minulého roku 

stavebně technický průzkum krovu. Bylo zjištěno lokální zatékání netěsným střešním pláštěm, vlhnutí 

vlivem kondenzace, na několika místech je krov napaden biotickými škůdci a houbami. Na základě těchto 

skutečností firma ACTIV Projekce zpracovala projektovou dokumentaci rekonstrukce střechy na celé 

škole. Samotné práce spočívají v demontáži stávající krytiny a bednění, výměně poškozených částí krovů, 

chemické ošetření krovů, bude provedeno nové celoplošné bednění, položí se pojistná hydroizolace a 

nová kratina ze svitkového plechu typu Lindab. Výběrové řízení se týká rekonstrukce střechy hlavní 

budovy školy.  

 
 

usnesení RM č. 30/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, 

Žižkova č. p. 525“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. 

Ladislav Osička, Jiří Vele, Mgr. Ivo Filip, to vše po schválení rozpočtového opatření č. 1. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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7. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise na akci: „Gymnázium - 

oprava čelní fasády“ 
 

Rozprava: 

      Omítka na budově gymnázia je ve špatném stavu a na několika místech opadává. Z důvodu 

bezpečnosti musely být z plošiny otlučeny uvolněné části nad hlavním vchodem. Proto byl v minulém 

roce u firmy Diagnostika stavebních konstrukcí objednán stavebně technický průzkum fasády. Tento 

průzkum hodnotí stav fasády jako havarijní (některé části již odpadly, zbývající části nemají potřebnou 

přídržnost a hrozí také jejich odpadnutí). Navrženy byly dva způsoby opravy: 

    1. Rekonstrukce fasády bez zateplení, tj osekat stávající omítku a ve stejném duchu provést novou. 

    2. Rekonstrukce fasády s dodatečným zateplením. Nevýhodou této alternativy je, že škola by změnila 

svůj vzhled, problémy by byly i s detaily (okolo oken, římsy, napojení střechy). Školu by bylo potřeba 

nově posoudit i z požárního hlediska. 

 

Byla zvolena var. č. 1. Projektovou dokumentaci na opravu fasády zpracoval projekční ateliér ACTIV 

Projekce z Ohrazenic. Projektový rozpočet na celkovou opravu je 10,5 mil. Kč, náklady na přední část 

jsou 3,7 mil. Kč vč. DPH.  
 

usnesení RM č. 31/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Gymnázium – oprava čelní fasády“ a schvaluje 

hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Ladislav Osička, ing. Miloslav 

Chrumko, Mgr. Michal Loukota, to vše po schválení rozpočtového opatření č. 1. 
 

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

  

8. Vypsání výběrového řízení na akci: „Výměna sportovních povrchů na venkovním 

hřišti u obchodní a hotelové školy“ 
 

Rozprava: 

      U obchodní a hotelové školy jsou dvě venkovní hřiště vedle sebe. Jedno hřiště má umělý 

polyuretanový povrch a na druhém hřišti je umělá tráva. Oba povrchy jsou již na konci své životnosti, 

umělý povrch je popraskaný a na několika místech se zvedá. V minulém roce se zde stal jeden úraz. 

Umělý trávník má značně opotřebovaná vlákna, někde chybí úplně. Povrch je nerovný, což je způsobeno 

prorůstáním kořenů okolních stromů pod umělý trávník. V minulosti bylo provedeno několik drobných 

oprav povrchů, které však dlouho nevydržely a stav se neustále zhoršuje. Navržené řešení výměny 

povrchů zpracovala firma BENIKSPORT s.r.o. z Prahy. Oba povrchy budou odstraněny, bude provedeno 

vyrovnání povrchu podkladu a budou položeny nové povrchy. Na prvním hřišti je navržena jednobarevná 

polyuretanová plocha EPDM 11 mm (jako u ZŠ Žižkova). Na druhém hřišti je navržen umělý trávník tl. 

20 mm (jako u gymnázia). Lajnování bude provedeno ve stávajícím rozsahu. Dále bude provedeno 

vyčištění odvodňovacích žlabů a nátěr dřevěného mantinelu. Rozpočet na výměnu povrchů je 1,4 mil. Kč 

včetně DPH. Termín realizace byl po dohodě obou škol stanoven na 1.6. – 20.7.2018.  
 

 

 

usnesení RM č. 32/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Výměna sportovních povrchů na venkovním 

hřišti u obchodní a hotelové školy a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila 

Těhníková, ing. Ladislav Osička, ing. Miloslav Chrumko, Mgr. Michal Loukota, to vše po schválení 

rozpočtového opatření č. 1. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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9. Výběrové řízení na akci "Výměna okenních výplní objektu radnice" 
 

Rozprava: 

      Předmětem veřejné zakázky je výměna 19 ks okenních výplní a 1 ks balkonových dveří v budově 

radnice č. p. 1 v Turnově. Výměna oken bude prováděna z důvodu špatného technického stavu. Odbor 

školství bude podávat na tuto akci žádost o dotaci na Ministerstvo kultury do programu Regenerace 

městské památkové zóny, výše poskytnuté dotace může být až 50% z uznatelných nákladů akce. 

Výběrové řízení bude vypsáno po schválení rady města a plánované odevzdání nabídek se předpokládá 

v únoru 2018.  

usnesení RM č. 33/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Výměna okenních výplní objektu radnice č. p.1 v Turnově“ a 

schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Michal Loukota, 

Ludmila Těhníková, Jiří Jiránek, ing. Ladislav Osička 
 

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

10. Hrad Valdštejn - schválení vybraného zhotovitele 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele 

akce: Hrad Valdštejn – obnova terasy nad biliárním sálem a obnova střechy a krovu vstupní brány. Tato 

akce byla rozdělena na dvě samostatné části (obnova terasy a obnova střechy vstupní brány). Účastníci 

mohli podávat nabídky jen na jednu část nebo na obě dvě části. Hodnotící komise vybrala na základě 

jediného kritéria (nejnižší cena) jako nejvhodnější nabídku firmy WRAGET SB s.r.o., IČ 03526518 za 

nabídkovou cenu 738 362,- Kč bez DPH (893 418,-Kč vč. DPH) na realizaci části „Hrad Valdštejn – 

obnova terasy nad biliárním sálem“ a firmu Jensovsky, s.r.o., IČ 04124863 za nabídkovou cenu 464 104,- 

Kč bez DPH (561 566,- vč. DPH) na část „Hrad Valdštejn – obnova střechy a krovu vstupní brány“. 

Projektový rozpočet akce byl  
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- Spolku SVOSUM 

- Další emailové žádosti občanů 
 

usnesení RM č. 34/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy WRAGET SB s.r.o., IČ 

03526518 za nabídkovou cenu 738 362,- Kč bez DPH (893 418,-Kč vč. DPH) na realizaci části „Hrad 

Valdštejn – obnova terasy nad biliárním sálem“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným 

účastníkem zadávacího řízení. 
 

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

usnesení RM č. 35/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy Jensovsky, s.r.o., IČ 04124863 

za nabídkovou cenu 464 104,- Kč bez DPH (561 566,- vč. DPH) na realizaci části „Hrad Valdštejn – 

obnova střechy a krovu vstupní brány“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným 

účastníkem zadávacího řízení. 
 

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

11. Hrad Valdštejn - pokácení dvou borovic 
 

Rozprava: 

      Hrad Valdštejn se nachází na třech skalních blocích, které vykazují určitou míru nestability. Ve 

skalách se objevují nové pukliny a občas dojde k odlomení a pádu kusu skály, což ohrožuje kolem 

procházející turisty a stabilitu hradu samotného. Proto byl v minulém roce objednán u firmy STRIX 

z Chomutova geotechnický průzkum skalního podloží pod hradem. Firma STRIX provedla celkovou 

pasportizaci skalního podloží, popsala kritická místa a postup nápravy. Jedním z opatření je i požadavek 

na pokácení dvou borovic, které svými kořeny narušují skalní podloží, což dokládají i přiložené 

fotografie. Situace na 2. skalním bloku je popsána jako kriticky labilní (hrozí pád skalního bloku dolů, kde 

se pohybují turisté, kořenový systém dále zvedá schodiště a dlažbu). Druhá borovice na 3. skalním bloku 

zase svými kořeny narušuje skalní podloží pod jižní vyhlídkou. Na základě těchto zjištěných skutečností 

byla dne 26.10 2017 podána žádost o vyjádření na komisi životního prostředí o pokácení těchto dvou 

borovic. Komise navštívila místo, ke kácení však do dnešního dne nezaujala žádné stanovisko. Pokud se 

borovice nepokácí do konce března, situace se bude dále zhoršovat a nápravná opatření nebude možné 

provést v potřebném rozsahu. 
 

usnesení RM č. 36/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o pokácení dvou borovic o obvodu kmene 154 cm a 128 cm rostoucí v areálu hradu 

Valdštejn, pozemek p. č. 79 v k. ú. Mašov u Turnova. Důvodem je poškozování kulturní památky 

doložené odborným posudkem. 
 

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

12. Kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemku Města Turnov – jedle obrovská na 

Valdštejně 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám 4 žádosti vyzívající RM k opětovnému projednání či přehodnocení souhlasného 

usnesení k podání žádosti o pokácení jedle obrovská (Abies grandis), rostoucí na pozemku p. č. 689/2 v k. 

ú. Mašov u Turnova, před mostem vedoucímu k hradu Valdštejn. Obvod kmene měřený ve výšce 130 cm 

nad zemí je 131 cm.  

Jedná se o žádosti: 

- České pirátské strany 

- ZO ČSOP Bukovina 

- Spolku Radosti 
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usnesení RM č. 37/2018 

RM projednala  

stanoviska spolků a vzhledem k tomu, že je již žádost o kácení podána, ponechává rozhodnutí na 

dotčenému orgánu státní správy - ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků. Předložená stanoviska spolků budou postoupena určenému 

orgánu státní správy. 
 

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

13. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

      Luka, pozemek p. č. 2776/1 v k. ú. Turnov, javory mléče 

Návrh na kácení dřevin předkládá odbor životního prostředí z důvodu špatného zdravotního stavu dřevin a 

jejich nízké provozní bezpečnosti. Jedná se o dva javory mléče (Acer platanoides) o obvodu kmene 122 

cm (č. 1 dle mapových podkladů) a 250 cm (č. 2 dle mapových podkladů), rostoucích na pozemku p. č. 

2776/1 v k. ú. Turnov. Dřeviny rostou v těsné blízkosti oplocení a vstupní brány do areálu společnosti 

Perisinale a.s. (areál budoucího pivovaru vedle náhonu). 

 

Gymnázium, pozemek p. č. 1775 v k. ú. Turnov, hloh obecný 

 

Návrh na kácení dřeviny předkládá odbor životního prostředí z důvodu špatného zdravotního stavu a 

nízké provozní bezpečnosti dřeviny, kdy hrozí její rozlomení a pád na oplocení areálu a přilehlý chodník. 

Jedná se o hloh obecný (Crataegus laevigata) o obvodu kmene 147 cm, rostoucí na pozemku p. č. 1775 

v k. ú. Turnov (zahrada u gymnázia). 

 

Penziony v ul. Žižkova, pozemek p. č. 865/6 v k. ú. Turnov, břízy a jilm 

Návrh na kácení dřevin předkládá odbor správy majetku. Jedná se o 1 ks jilmu drsného (Ulmus glabra) o 

obvodu kmene 233 cm a 2 ks břízy bílé (Betula pendula) o obvodu kmene 115 cm a 136 cm, rostoucí 

mezi obytnými budovami penzionu.  

Zdůvodnění pokácení dřevin: blízkost stromů obytnému domu, v případě vichřice nebezpečí pádu stromů 

na veřejné prostranství (parkoviště, cesta) nebo poničení domu. Možnost poničení parkujících automobilů 

nebo sanitky. Kořenový systém již narušuje kaskády z tvárnic. Odbor správy majetku apeluje na zajištění 

bezpečnosti kolemjdoucích. 

 

Zahrádkářská kolonie u zámku Hrubý Rohozec, pozemek p. č. 695/94 v k. ú. Daliměřice, smrk 

ztepilý 

Návrh na kácení dřeviny předkládá p. Šírek, který je nájemcem pozemku. Jedná se o smrk ztepilý (Picea 

abies) o obvodu kmene 125 cm, rostoucí v zahrádkářské kolonii u zámku Hrubý Rohozec. Zdůvodnění 

žádosti je uvedeno v dopise p. Šírka. 

 

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

Žádost opakovaně předkládá odbor životního prostředí. Na jednání RM dne 14. 12. 2017 nebylo 

schváleno podání žádosti, přestože se jedná o rizikové stromy ve frekventované ulici.  

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. Tyto dřeviny jsou vzhledem ke 

zjištěným defektům provozně nebezpečné. 
 

usnesení RM č. 38/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 ks javorů mléče o obvodu kmene 122 cm a 250 cm, rostoucích na 

pozemku p. č. 2776/1 v k. ú. Turnov (Luka). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 39/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks hlohu obecného o obvodu kmene 147 cm, rostoucího na pozemku p. 

č. 1775 v k. ú. Turnov (zahrada u gymnázia). 
 

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

usnesení RM č. 40/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jilmu drsného o obvodu kmene 233 cm, 2 ks bříz bílých o obvodu 

kmene 115 cm a 136 cm, vše rostoucí na pozemku p. č. 865/6 v k. ú. Turnov (penziony v ul. Žižkova). 
 

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

usnesení RM č. 41/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 125 cm, rostoucího na pozemku 

p. č. 695/94 v k. ú. Daliměřice (zahrádkářská kolonie u zámku Hrubý Rohozec). 
 

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

usnesení RM č. 42/2018 

RM schvaluje  

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 (ul. Skálova). 
 

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

 

14. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Smlouva o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu města Turnova. 
 

Rozprava: 

      Tímto Vám předkládáme Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, pro rok 2018. Celková částka příspěvku byla schválena 

zastupitelstvem města, usnesením č. 385/2017 ze dne 14. 12. 2017. 
 

 

 

usnesení RM č. 43/2018 

RM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum Turnov, 

příspěvková organizace, na rok 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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15. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace  - Smlouva o 

poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám ke schválení veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Zdravotně sociální služby Turnov na rok 2018. 

Celková částka na provozní náklady byla schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2017, usnesením č. 

385/2017. Vyrovnávací platba na jednotlivé služby je stanovena po dohodě s vedením Zdravotně 

sociálních služeb Turnov. 
 

usnesení RM č. 44/2018 

RM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, na rok 2018. 
 

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

16. Prodloužení smlouvy o symbolickém pronájmu prostor Lidové hvězdárny Turnov 
 

Rozprava: 

      Předkládáme žádost ředitele Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, 

o prodloužení smlouvy o pronájmu prostor Lidové hvězdárny Turnov, včetně přilehlých pozemků, mezi 

Střediskem volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace a společností Sundisk s.r.o. 

Objekt se bude užívat pro vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti astronomie a přírodních věd. Tato 

smlouva již byla v minulosti schválena Radou města dne 14. 10. 2013 – na období do konce roku 2015, 

dále pak byla schválena na jednání Rady města dne 17. 12. 2015 – na období do konce roku 2017. Jelikož 

spolupráce a vzájemná zkušenost mezi výše uvedenými subjekty je velmi dobrá, odbor školství, kultury a 

sportu doporučuje Radě města schválit prodloužení smlouvy pronájmu prostor mezi Střediskem volného 

času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace a Společností Sundisk s.r.o, a to na dobu určitou do 

31. 12. 2019, se symbolickým nájemným ve výši 1,-- Kč ročně. Součástí podkladu je předložení Zprávy o 

činnosti hvězdárny Turnov za rok 2016. 

 

usnesení RM č. 45/2018 

RM schvaluje  

prodloužení smlouvy o pronájmu prostor Lidové hvězdárny Turnov a přilehlých pozemků, parcelní čísla 

3368/2, 3386/4 a 3386/13 mezi Střediskem volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace a 

společností Sundisk s.r.o., 1. Máje 15, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 99 441, na dobu určitou od 

1.1.2018 do 31.12.2019, se symbolickým nájemným ve výši 1,-- Kč ročně. 
 

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

17. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018 
 

Rozprava: 

      V příloze předkládáme návrh rozdělení dotací pro sportovní spolky a organizace pro rok 2018. 

V letošním roce bylo doručeno do termínu jednání sportovní komise 14 žádostí o dotaci, přičemž 2 

žádosti byly doručeny až po termínu pro podávání žádostí a jeden žadatel žádost nedodal, neboť věděl, že 

termín již vypršel. Pozdě doručené žádosti navrhuje správce dotačního programu (odbor školství, kultury 

a sportu) vyloučit z posuzování a alokovat částku adekvátní požadavkům vyloučených žádostí pro druhou 

výzvu. Tento postup je v souladu s článkem 4.4 Dotačního statutu města a s článkem II d. pravidel pro 

příslušnou oblast. O tomto postupu byla informována i sportovní komise a i přes apel některých členů na 

zařazení pozdě doručených žádostí do nynějšího rozdělování přijala nakonec po diskuzi souhlasné 

usnesení ke stanovisku odboru. Zároveň odsouhlasila předkládaný návrh na rozdělení dotací v 1. výzvě. 
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Po rozdělení dle platných pravidel je z celkové částky pro rok 2018 (6 mil. Kč) určeno na dotace 

sportovní činnosti 1.620 tis. Kč (27%) a na provozní dotace 4.380 tis. Kč (73%), z nichž 438 tis. Kč je 

určeno na zhodnocení nebo opravy majetku. V 1. výzvě navrhuje odbor rozdělit na sportovní činnost 

částku 1.446 tis Kč a na provozní dotace 4.134 tis. Kč a dále 438 tis. Kč na zhodnocení a opravy majetku. 

Celkem je pro 1. výzvu vyčleněno 5.580 tis. Kč. Návrh na rozdělení částky 5.580 tis. Kč v 1. výzvě je 

uveden v příloze. Kráceny byly požadavky na zhodnocení a opravy majetku a požadavky na soutěže, aby 

dohromady odpovídaly celkové alokované částce.  
 

Střet zájmů nahlásili: p. Knížek, p. Zikuda, p. Svobodová 
 

 

 

usnesení RM č. 46/2018 

RM souhlasí  

s návrhem na rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov a zároveň 

doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválení předloženého návrhu. 
 

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

18. Výjimka z počtu dětí na třídu pro školní rok 2017/2018 - Mateřská škola a 

Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Na odbor školství, kultury a sportu byla doručená žádost ředitelky Mateřské školy a Základní školy 

Sluníčko, příspěvková organizace, o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v Mateřské škole a Základní 

škole Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. Důvodem výjimky z počtu dětí na třídu je přijetí zrakově 

velmi těžce postiženého předškolního dítěte. Na základě § 2, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí. Avšak podle § 23, odst. 5 

školského zákona může zřizovatel povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného 

prováděcím právním předpisem (v tomto případě výše uvedenou vyhláškou), a to do počtu 4 dětí za 

předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny 

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Odbor školství, kultury a sportu navrhuje schválit předloženou 

žádost ředitelky, tzn. navýšit počet dětí ve 4. třídě o jedno dítě. 
 

 

 

usnesení RM č. 47/2018 

RM schvaluje  

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

škole Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, na 25 dětí ve 4. třídě mateřské školy. 
 

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

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti "Kanal. 

přípojka pro novostavbu RD p.č.710/14 k.ú.Mašov, xxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxxx pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové kanalizační přípojky pro 

novostavbu RD na pozemku p. č.710/14 k. ú. Mašov u Turnova. Stavebník zajišťuje na své náklady 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto 

stavbou bude dotčena parcela č. 713/4  k. ú. Mašov u Turnova, který je ve vlastnictví města Turnov 

v celkové délce přípojky cca 36 bm. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství.  
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usnesení RM č. 48/2018 

RM schvaluje  

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

břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění pozdějších předpisů, zákon 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 pozemek parcel.č.713/4 k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 36 bm 

dotčených stavbou kanalizační přípojky pro pozemek p.č. 710/14 k. ú Mašov u Turnova. Stavebníci 

xxxxxx, bytem xxxxxxx za jednorázovou úhradu 14.400,- Kč + DPH (400,-x 36bm + DPH) 
 

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

20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov,  xxxxxx p.č.2872/2-kNN" 
 

Rozprava: 

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

kabelové vedení NN. Jedná se o stavbu: „SM, Turnov, xxxxxx par.č.2872/2-kNN". Projektovaná stavba 

bude provedena formou podzemního kabelového vedení NN ukončené v nově vybudované přípojkové 

skříni NN v plastovém pilíři, která bude umístěna na hranici par. č.2872/2. Trasa kabelu vede po 

pozemcích města v rozsahu cca 7 běžných metrů. Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel. č. 2872/2 a 

1007/3 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov dle přiložené situace. Stavba bude realizována 

před výstavbou nové komunikace na pozemcích par. č.1007/3, 1007/4, 2822/3, 1005/6, 1004/24, 1004/13 

a 1004/12, vše k. ú. Turnov, která bude realizována v r. 2018.  
 

 

 

 

usnesení RM č. 49/2018 

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.2872/2 a 1007/3 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce cca 7 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, xxxxx p. č.2872/2-kNN" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 2.800,- Kč + DPH (7bm+400,-) 
 

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

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

provést stavbu "SM, Turnov, Přepeřská - obnova NN" 
 

Rozprava: 

      Společnost ČEZ předkládá RM návrh na zřízení nového kabelového vedení NN(obnova NN) v ul. 

Přepeřská, Turnov. Výstavba nového kabelového vedení bude realizována v koordinaci s rekonstrukcí 

silnice II/610, kterou bude realizovat Liberecký kraj v koordinaci s Městem Turnov. Předpoklad realizace 

2018-2020. Stavba bude provedena výkopem a zasáhne pozemky p. č. 1983/2, 1983/3, 1983/8, 1983/10, 

1983/12, 1983/13, 1983/14, 1983/15, 1983/16, 1986/1, 1992/1, 1992/7, 2000/5, 2002/1, 2010/2, 2010/3, 

2013/12, 2013/13, 2013/11, 2037/8, 2001/2, vše k. ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví Města Turnov. 

Celková délka trasy podzemního kabelového vedení na pozemcích Města Turnov je cca 233 běžných 

metrů.  
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usnesení RM č. 50/2018 

RM schvaluje  

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

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

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

(energetický zákon ) na pozemky parcel. číslo 1983/2, 1983/3, 1983/8, 1983/10, 1983/12, 1983/13, 

1983/14, 1983/15, 1983/16, 1986/1, 1992/1, 1992/7, 2000/5, 2002/1, 2010/2, 2010/3, 2013/12, 2013/13, 

2013/11, 2037/8, 2001/2 vše k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 233 bm 

dotčeného stavbou „SM, Turnov, Přepeřská, obnova NN“ ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 77.600,-Kč + DPH (181 bm x 400,- Kč + 52bm za 100,-Kč za započatý bm+ 

DPH ). 
 

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

22. Smlouva o zřízení věcného břemene "STL plynovodní přípojka pro č.p.2249, 

Jaspisová, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      GasNet, s.r.o. předkládá ke zpracování smlouvu na VB na stavbu „STL plynovodní přípojka pro čp. 

2249 v Jaspisově ul. Turnov“, parc. č.3185/28 k.ú. Turnov. Jedná se o připojení rod. domu 

k plynovodnímu řadu, které bylo realizováno již v r. 2013. Pro výše uvedenou stavbu GasNet, s.r.o. žádá 

Město Turnov o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemcích ve vlastnictví 

města parcel. č. 3179/1 a 3185/27 k. ú. Turnov. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. Přesný rozsah věcného břemene je zaměřen 

geodetickým plánem č. 3759-7/2013 ze dne 12. 2. 2013.  

 
 

usnesení RM č. 51/2018 

RM schvaluje  

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

provést stavbu 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 pozemek parcel. 

č. 3179/1 a 3185/27 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčených stavbou „STL plynovodní 

přípojka, Jaspisová 2249, Turnov“ ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 2.800,- Kč + DPH. 
 

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

 

V Turnově dne 31. 1. 2017 

 

 

 

 

 

……………………………….  …………………………………. 

   Ing. Tomáš Hocke   Mgr. Petra Houšková 

          starosta                                                         místostarostka 


