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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 
 

 
 

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov 

ze dne 20. 2. 2018 

 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová,  

Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Karel Jiránek, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová            

Karel Jiránek, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Pronájem vozu na měření rychlosti Ing. Tomáš Hocke  13:00 – 13:10     

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Pronájem pozemků - xxxxxxx Ludmila Těhníková  13:10 – 13:45     

3. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ul., Turnov        

4. Prodej projektové dokumentace hřiště s umělou trávou 

Turnov 

       

5. Zadávací řízení "Údržba zeleně v Turnově" – bod byl 

stažen z programu 

Ing. Tomáš Hocke       

6. Výběr nejvhodnější nabídky – Výměna okenních výplní 

objektu radnice č. p. 1 v Turnově“ 

       

7. Výběr nejvhodnější nabídky " Rekonstrukce střešní krytiny 

v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 525“ 

       

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov, Nad 

Šetřilovskem, 1004/43-kNN" 

Ludmila Těhníková       

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu " SM Turnov, Daliměřice 

parc. č. 862/29-kNN, 862/30 vodovodní řad, vodovodní a 

kanalizační přípojky, xxxxxxxxx " 

       

10. Žádost o přihlášení sídla firmy na adresu městského bytu 

Přepeřská 

       

Záležitosti odboru sociálních věcí  

11. Bufet v Domově důchodců Pohoda - nový provozovatel, 

nová smlouva. 

Mgr. Petra Houšková  13:45 – 13:50 

Záležitosti odboru životního prostředí 

12. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

Mgr. Jana Svobodová  13:50 – 14:00     
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Ostatní 

13. Hodnotící komise pro ředitele PO a jednatele za 2017 Mgr. Petra Houšková   14:00 – 15:00    

14. Pobočka knihovna Turnov II        

15. Farmářské trhy 2018 Mgr. Jana Svobodová       

16. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - VŘ schodiště na 

fotbalovém areálu 

       

17. Greenway Jizera - rozšíření projektové dokumentace        

18. Projekt přeshraniční spolupráce Turnov - Jawor        

 

1. Pronájem vozu na měření rychlosti 
 

Rozprava: 
      V březnu 2018 končí tříletý pronájem vozidla na měření rychlosti vozidel městskou policií Turnov. Žádáme 

znovu o vypsání výběrového řízení na dobu tří let. Město Turnov má uzavřeno celkem 5 veřejnoprávních smluv 

s okolními obcemi na měření rychlosti mobilním radarem. Za tři roky měření došlo v některých lokalitách 

k výraznému snížení rychlosti projíždějících vozidel, a to včetně lokalit ve městě Turnov. Jedná se zejména v okolí 

ulice Žižkova, 28. října, 5. května, J. Palacha. Jsou to lokality s působením základních škol, kde je v určitých časech 

zvýšený pohyb dětí a mládeže. Mimo měření v těchto lokalitách se policie zaměřuje na komunikace, které svým 

charakterem podněcují k rychlé jízdě - Nádražní, Sobotecká, Bezručova. Vlivem činnosti městské policie v těchto 

lokalitách prakticky vymizela přestupkovost. Je však důležité plnit i také jakousi preventivní činnost, neboť po 

určitém období řidiči opět zvyšují rychlost. Provádíme měření rychlosti i v okolních obcích, kde měření také 

přispívá do velké míry ke snížení rychlosti projíždějících vozidel, výnosy z pokut jsou příjmem města na krytí 

nákladů, spojených s měřením. Za tři roky této činnosti nedošlo k situaci, že by město tuto činnost muselo dotovat ze 

svého rozpočtu.  
 

usnesení RM č. 93/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na pronájem měřícího vozu na rok 2018 až 2021 a pověřuje velitele městské policie k 

provedení všech náležitostí s tím spojených. Dále schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Petra Houšková, 

Luboš Trucka, Pavel Vaňátko, Jiří Vele, Ing. Eva Krsková 
 

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

2. Pronájem pozemků - xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
      Pan xxxxxxxxxxxxxx , soukromý zemědělec, má v současné době ve výpůjčce užívání části pozemků p.č. 702/1 

o výměře 22400 m2, p.č. 708/12 o výměře 16260 m2 a p.č. 950/4 o výměře 350 m2, vše k.ú. Daliměřice za účelem 

pravidelného udržování - sekání a sklizeň trávy a úklidu pozemků - nejméně 2x ročně. Smlouva byla s ohledem na 

plánovanou základnu HZS a záchranné služby na vedlejším pozemku uzavřena na 1 rok. V současné době je dle 

vyjádření pana starosty projekt v časovém posunu, proto navrhujeme pronájem pozemku na dobu 2 roky za cenu 

0,15 Kč/m2/rok. 
 

usnesení RM č. 94/2018 

RM schvaluje  

pachtovní smlouvu o pronájmu části pozemků p.č. 702/1 o výměře 22400 m2, p.č. 708/12 o výměře 16260 m2 a p.č. 

950/4 o výměře 350 m2 s xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 0,15 Kč/m2/rok, tj. 5.852,- Kč/rok na dobu určitou - do 

28.2.2020. 
 

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

3. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ul., Turnov 
 

Rozprava: 
      Město Turnov pronajímá části pozemků p.č. 141/2 a 130/1 v k.ú. Turnov s vjezdem z Vejrichovy ulice na 

parkovací stání. Jedná se o 11 parkovacích stání za cenu pronájmu 300,- Kč /měsíc + DPH. Parkovací stání č. 9 měla 

v pronájmu paní xxxxxxxxxxx , která byla nájemce bytu xxxxxxxx a požádala o ukončení nájmu parkovacího místa. 

O toto místo požádal pan xxxxxxxxxxxx . 
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usnesení RM č. 95/2018 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 141/2 a 130/1, k.ú. Turnov pro pana xxxxxxxxxx za účelem parkovacího stání za cenu 

300,- Kč/měsíc + DPH, tj. 363,- Kč/měsíc. 
 

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

4. Prodej projektové dokumentace hřiště s umělou trávou Turnov 
 

Rozprava: 
      Město Turnov si v roce 2015 zadalo vypracování projektové dokumentace na stavbu "Fotbalové hřiště s umělou 

trávou Koškova ul. Turnov". Dle této projektové dokumentace byla vydána příslušná povolení Stavebním úřadem v 

Turnově. V roce 2017 zažádal FK Turnov, z. s. o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci 

hřiště s umělou trávou. Žádost klubu byla podpořena a klub zajišťuje potřebné dokumenty a doklady pro vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedním uznatelných nákladů je i vypracování projektové dokumentace. V případě, 

že město tuto dokumentaci klubu odprodá, bude si moci klub tento náklad zahrnout do dotace, která činí 60% z 

uznatelných nákladů. V účetní evidenci města je projektová dokumentace vedena v hodnotě 366 811,-Kč. OSM 

navrhuje prodej této dokumentace FK Turnov, z. s.  

 

p. Knížek hlásí střet zájmů 
 

usnesení RM č. 96/2018 

RM schvaluje  

prodej projektové dokumentace vypracované společností Design 4 – projekty staveb s.r.o. pod názvem "Fotbalové 

hřiště s umělou trávou Koškova ul. Turnov" FK Turnov, z. s. za kupní cenu 366 811,-Kč. 
 

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

5. Zadávací řízení "Údržba zeleně v Turnově" 
 

Rozprava: 
      Projednávání bodu bylo staženo z programu. 

 

6. Výběr nejvhodnější nabídky – Výměna okenních výplní objektu radnice č.p. 1 v 

Turnově“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Výměna okenních výplní objektu radnice č.p. 1 v 

Turnově“, který provedla hodnotící komise dne 13.2.2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SAVA spol. s r.o., za cenu Kč 806 970 s DPH. Rozpočtovaná cena Kč 

950 000,- s DPH. Termín realizace akce od 2.7. do 13.8.2018. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč a s DPH 

1. SAVA spol. s r.o. 15045111   666 917,-             806 970,- 

2. WRAGET SB s.r.o 03526518   767 891,-             929 148,-     

3. čekro CZ s.r.o. 28750187   859 216,-          1 039 651,-     

4. Urban Pavel Truhlářství 27501701   893 047,-          1 080 586,87 

5. OKNA LANGER s.r.o. 04555970 1 084 200,-         1 311 882,-  
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usnesení RM č. 97/2018 

RM schvaluje  

doporučení hodnotící komise k výběru nejvhodnější nabídky dodavatele SAVA spol. s r.o. IČ: 15045111 na realizaci 

zakázky „Výměna okenních výplní objektu radnice č. p. 1 v Turnově“ za cenu Kč 806 970 ,- s DPH a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

7. Výběr nejvhodnější nabídky " Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova 

č.p. 525“ 
 

Rozprava: 
      Zadavatel v zadávacím řízení „ Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525“ neobdržel do 

konce lhůty pro podání nabídek 13.2.2018 do 13:00 hodin žádnou nabídku. Komise doporučuje zadavateli zadávací 

řízení zrušit podle § 127 odst. 1 – protože v zadávacím řízení není žádný účastník. Zadávací řízení bude znovu 

vypsáno. Termín realizace 1.6.2018 – 31.10.2018. Žádáme o schválení vypsání zadávacího řízení a současně 

jmenování hodnotící komise.  
 

usnesení RM č. 98/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení zadávacího řízení „ Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, 

Žižkova č. p. 525“ podle § 127 odst. 1 – protože v zadávacím řízení není žádný účastník. 
 

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

usnesení RM č. 99/2018 

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. 
 

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

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

provést stavbu "SM, Turnov, Nad Šetřilovskem, 1004/43-kNN" 
 

Rozprava: 
      ČEZ Distribuce a.s. žádá schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a právo provést stavbu nového 

podzemního kabelového vedení NN v lokalitě Nad Šetřilovskem. Jedná se o pokládku nového podzemního 

kabelového vedení NN, plastového pilíře a spojky na stávající kabelové vedení k novostavbě RD na pozemku 

p.č.1004/43 k. ú. Turnov. Výstavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 1004/24 k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví 

Města Turnov.  
 

usnesení RM č. 100/2018 

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 1004/24 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 2 bm dotčeného stavbou SM, Turnov p. 

č.1004/43-kNN ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu " SM Turnov, Daliměřice parc.č.862/29-kNN, 862/30 vodovodní řad, 

vodovodní a kanalizační přípojky, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebník p. xxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nového vodovodního řadu, vodovodní 

a kanalizační přípojky pro RD na pozemku parcel.č. 862/29 a 862/30, k. ú  Daliměřice. Stavebník zajišťuje na své 

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

stavbou bude dotčena parcela č. 862/6, 862/19, 862/33, 974/1 k.ú. Daliměřice, který je ve vlastnictví města Turnov 

v celkové délce přípojky cca 31 bm. Stavba nového vodárenského zařízení bude zrealizována spolu se sousedkou pí 

xxxxxxxx. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodovodního a kanalizačního zařízení včetně 

jeho příslušenství.                                                                   
 

usnesení RM č. 101/2018 

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 a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský 

zákoník v platném znění na pozemky parcel.862/6, 862/19, 862/33 a 974/1 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města 

Turnova v celkové délce cca 31bm dotčených stavbou vodárenského zařízení k RD, parcel. č. 862/29 a 862/30 k. ú  

Daliměřice, stavebník xxxxxxx. 
 

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

usnesení RM č. 102/2018 

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 862/28, 862/33 ve vlastnictví Města Turnova a budoucí pozemek p.č.862/32, vše k. ú. Daliměřice ve vlastnictví 

Města Turnov v celkové délce cca 50 bm dotčeného stavbou SM, Daliměřice p.č.862/29-kNN ve prospěch ČEZ,  

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

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

10. Žádost o přihlášení sídla firmy na adresu městského bytu Přepeřská 
 

Rozprava: 
      Nájemník bytu č. 24, čp. 1450 Přepeřská ulice Turnov, zakládá na svou osobu nové s.r.o. a zažádal si o souhlas 

vlastníka objektu o zápis sídla firmy na adresu městského bytu, kde má trvalé bydliště. Nájemce, pan xxxxxxx má 

uzavřenu nájemní smlouvu na dobu určitou, tj. do 30.04.2019. 

 

Po projednání OSM s JUDr. Plašilovou, nedoporučujeme přihlášení sídla firmy na adresu městského bytu a to 

z důvodu: 

- souhlas s umístěním sídla společnosti právnické osoby resp. nájemci do bytu města, by znamenalo omezení 

dispozice majitele s tímto bytem vzhledem k tomu, že změnu sídla společnosti by mohl iniciovat pouze 

majitel společnosti (nájemník) přes změny v obchodním rejstříku a notáře, 

- pokud by nájemník opustil byt a nezměnil sídlo společnosti v obchodním rejstříku a své bydliště v 

obchodním rejstříku, docházela by korespondence na tuto adresu i nadále, jednak pro společnost a také 

nájemníkovi (případná soudní a exekuční řízení), 

- předměty podnikání může nájemník bez souhlasu města měnit a rozšiřovat kdykoliv neomezeně, 

- společnost může být prodána (zrušena s likvidací) jiné právnické osobě (cizinci) beze změny sídla 

společnosti v OR, 

- společnost může mít několik společníků a jednatelů, se změnou sídla nemusí některý z nich souhlasit, takže 

nájemník nemůže do budoucna změnit sídlo bez souhlasu ostatních, 
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- ve společenské smlouvě bude uvedeno 1. sídlo společnosti a rovněž 2. bydliště nájemníka (společníka, 

jednatele), které by musel změnit rovněž změnou zápisu v obchodním rejstříku, za každou změnu platí 

notáři a soudní poplatek KS, 

- sídlo společnosti a jeho bydliště bude uvedeno ve společenské smlouvě do doby změny této spol. smlouvy,  

- společnost s ručením omezeným může kdykoliv změnit formu společnosti, 

- společníky v s.r.o. mohou být v budoucnu nejen fyzické osoby, ale i právnické osoby nebo agentury práce 

(s.r.o.), zaměstnávající cizí státní příslušníky, které nerespektují zákony a v Turnově jsou hlavními 

dodavateli pracovní síly,  

- společenská smlouva může být kdykoliv měněna ve všech ustanoveních bez souhlasu města, může tam být 

pouze jediný společník v působnosti valné hromady. 

 

Umístění sídla společnosti v bytě města s nájmem na dobu určitou není vhodné s ohledem na výše jmenované 

citované skutečnosti i ustanovení zákona č.89/2012 Sb. a z.č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).  

 

usnesení RM č. 103/2018 

RM neschvaluje  

přihlášení sídla firmy vlastněné panem xxxxxxx na adresu městského bytu xxxxxxx, Turnov. 
 

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

11. Bufet v Domově důchodců Pohoda - nový provozovatel, nová smlouva. 
 

Rozprava: 
      Na základě dohody ukončila provoz bufetu v Domově důchodců Pohoda dne 26.2.2018 paní xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Vzhledem k tomu, že chceme obnovit provoz tohoto zařízení, bylo vyhlášeno 

výběrové řízení na pronájem bufetu v Domově důchodců Pohoda a vyvěšeno na úřední desce MěÚ Turnov. 

V daném termínu se přihlásil pouze jeden zájemce, firma GROW, s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha-Staré Město, 

Čj. ObŽÚ/U2354/2017/RAT, která zároveň předložila podnikatelský záměr na rozšířený týdenní provoz, ale i 

víkendový odpolední provoz. Dále nabízí cenovou hladinu zboží v takové výši, aby si zde mohli nakupovat všichni 

uživatelé pobytových služeb včetně uživatelů v terénní pečovatelské službě a všech zaměstnanců Domova důchodců 

Pohoda.  Žádáme tímto RM o schválení nového nájemce bufetu a to za stejných nájemních  podmínek, které byly 

RM schváleny 9.11.2009, tj. 1 Kč za rok.  
 

usnesení RM č. 104/2018 

RM souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy na provozování bufetu v Domově důchodců Pohoda s firmou GROW, s.r.o., Rybná 

716/24, 110 00 Praha-Staré Město dle navržených podmínek. 
 

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

12. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 
1. Metelkovy sady, pozemek p.č. 2807 v k.ú. Turnov, jedlovec kanadský 

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

bezpečnosti dřeviny. Dřevina roste v nástupním prostoru Metelkových sadů, na pozemku p. č. 2807 v k. ú. Turnov. 

Jedná se o dvoukmen větvený od země o obvodu jednotlivých kmenů 167 cm a 159 cm. 

 

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

Návrh na kácení dřevin předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o 1 ks douglasky tisolisté o obvodu kmene 141 

cm a 1 ks borovice černé o obvodu kmene 114 cm. Dřeviny rostou v porostním okraji poblíž parkoviště. Při vichřici 

dne 14.12.2017 došlo ke zlomení a pádu horní části koruny obou dřevin. 

Město Turnov není jediným vlastníkem pozemku, ale má zde spoluvlastnický podíl ve výši 5/8. Dalším 

spoluvlastníkem pozemku je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který budeme na základě výsledku 

jednání RM v této věci informovat. K podání žádosti o povolení kácení dřevin je nutný souhlas všech vlastníků 

pozemku. 
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3. ul. Družstevní, pozemek p.č. 2600/23 v k.ú. Turnov, smrk pichlavý 

Návrh na kácení dřeviny předkládá Společenství vlastníků jednotek, Družstevní 1439, Turnov. Jedná se o smrk 

pichlavý o obvodu kmene 132 cm, rostoucí na pozemku p.č. 2600/23 v k.ú. Turnov, na rohu bytového domu.  

 

4. Vesecko (SčVK), pozemek p.č. 702/3 v k.ú. Daliměřice, javor mléč, vrba jíva, bříza bělokorá 

Žádost předkládají Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Stromy, resp. jejich kořenový systém, ohrožují stavebně 

– technický stav kanalizačního potrubí. Jedná se o 1 ks javoru mléče (č. 1) o obvodu kmene 124 cm, 1 ks vrby jívy 

(č. 2) o obvodu kmene 180 cm a 1 ks břízy bělokoré (č. 3) o obvodu kmene 116 cm. Dřeviny rostou na pozemku p.č. 

702/3 v k.ú. Daliměřice. Jedná se o prostor v průmyslové zóně Vesecko. 

 
 

usnesení RM č. 105/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jedlovce kanadského o obvodu kmene 167 cm a 159 cm (vícekmen), 

rostoucího na pozemku p. č. 2807 v k. ú. Turnov (Metelkovy sady). 
 

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

usnesení RM č. 106/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks douglasky tisolisté o obvodu kmene 141 cm a 1 ks borovice černé o obvodu 

kmene 114 cm, oba rostoucí na pozemku p. č. 2758/3 v k. ú. Turnov (parčík u autobusového nádraží). 
 

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

usnesení RM č. 1072018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 132 cm, rostoucího na pozemku p.č. 

2600/23 v k.ú. Turnov (ul. Družstevní). 
 

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

usnesení RM č. 108/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks javoru mléče o obvodu kmene 124 cm, 1 ks vrby jívy o obvodu kmene 180 cm 

a 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 116 cm, vše rostoucí na pozemku p.č. 702/3 v k.ú. Daliměřice (Vesecko, 

SčVK). 
 

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

13. Hodnotící komise pro ředitele příspěvkových organizací a jednatele obchodních 

společností za 2017 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám návrh na složení hodnotících komisí pro hodnocení ředitelů PO a jednatelů obchodních 

společností za rok 2017. Součástí materiálu jsou i pravidla pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům 

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

tajemníkovi, verze platná od 13.7.2017 
 

usnesení RM č. 109/2018 

RM schvaluje  

složení hodnotících komisí pro hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a jednatelů s.r.o. dle předloženého 

návrhu 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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14. Pobočka knihovna Turnov II 
 

Rozprava: 
      Od ledna 2017 se věnujeme v rámci ZM a RM problematice občanské vybavenosti v Turnově 2.  Schválen byl 

harmonogram činností (jeho naplňování bylo součástí materiálu ke studii bazénku na ZM leden 2018).  Jako rada 

města jsme v dubnu 2017 schválili pobočku knihovny a střediska volného času v objektu nádražní budovy v Turnově 

2 a v listopadu 2017 byli seznámeni s nabídkou na pronájem prostor (2. patra) v objektu střední školy v Alešově 

ulici. Původní schválený harmonogram počítal s vytvořením studie na nový objekt občanské vybavenosti v prostoru 

mezi základní školou a halou TSC, která by měla být realizována v horizontu 5 let.  

 

Tento objekt měl v sobě integrovat pobočku Střediska volného času, knihovny, společný sálek pro vystoupení, 

přednášky, klub seniorů, možnost pro výuku některých oborů základní umělecké školy, o zaintegrování do prostor 

nové budovy stále i základní škola, která chtěla prostory využít pro rozšíření družin.  

 

Po mnoha letech se podařilo najít cesty k občanské vybavenosti na Turnově 2. Myšlenka knihovny v budově nádraží 

je mnoholetá, bylo jí věnováno mnoho úsilí a jednání, ale ze strany správce objektu nádraží nebyla vůle k realizaci. 

Stejně tak snaha o využití prostor v objektu střední školy má dlouhou historii a hodně byla ovlivněna vůlí ze strany 

vedení školy. Díky otevřenému přístupu nové paní ředitelky se podařilo najít prostory pro potřeby města v lokalitě u 

nádraží. Zatím je velká pravděpodobnost, že od září 2018 zde bude občanská vybavenost výrazně posílena a využijí 

se stávající kapacity objektů, které v této lokalitě již jsou.  
 

 

usnesení RM č. 110/2018 

RM souhlasí  

s předloženým návrhem na fungování plnohodnotné pobočky Městské knihovny Antonín Marka, příspěvková 

organizace, v objektu nádražní budovy, která bude sloužit pro dětské i dospělé návštěvníky. 
 

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

15. Farmářské trhy 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám ke schválení smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Turnově v roce 2018. 

Vyjádření provozovatelů: Trhy v Turnově jsou stabilní. Stále hledáme a zveme na trhy prodejce s novým zbožím, 

aby nabídka byla co nejširší, nicméně v sobotu je mnoho dalších trhů a akcí, což možnosti prodejců omezuje. Rádi 

bychom pokračovali v organizaci farmářských trhů v Turnově i v roce 2018 a byli bychom velice rádi, kdyby s nám 

město Turnov prodloužilo smlouvu. V roce 2015 byl stanoven poplatek za jeden trh ve výši 100,- Kč. (z důvodu 

pořizovacích nákladů ve výši 30.000,- Kč). V roce 2016 byl stanoven poplatek za jeden trh ve výši 200,- Kč. V roce 

2017 byl poplatek za jeden trh ve výši 500,- Kč. Provozovatelé trhů prosí o zachování částky 500,- Kč/1 trh i v roce 

2018, protože se jim bohužel nedaří navyšovat počet prodejních stánků, trend je spíše opačný. 
 

usnesení RM č. 111/2018 

RM schvaluje  

smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Turnově v roce 2018 s provozovatelem Martinem Honzů, se 

sídlem Lipová 1588, 289 22 Lysá nad Labem, IČ:  75047101, který bude hradit místní poplatek za zábor veřejného 

prostranství ve výši 500,- Kč / 1 trh. 
 

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

16. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - VŘ schodiště na fotbalovém areálu 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám výsledek výběrové řízení na zhotovitele nového schodiště v šatnovém objektu na fotbalovém 

areálu v Koškově ulici. Veřejná zakázka malého rozsahu na „Městský fotbalový stadion Turnov – stavební úpravy 

šatnového objektu parc. č. 1839/5, 1839/12“ byla vypsána 16. 1. 2018 a podaní nabídek do 6. 2. 2018. Bylo osloveno 

6 firem. Nabídka přišla od jednoho uchazeče: Stavby Havel, s. r. o., IČ: 25465406 za nabídkovou cenu 1,013 mil. Kč 

bez DPH. Hodnotící komise doporučuje tohoto uchazeče v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.  

Rozpočtovaná cena byla 1,2 mil. Kč bez DPH. Realizace stavby je dle smlouvy od 18. 6. 2018 do 17. 8. 2018. 
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usnesení RM č. 112/2018 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

schvaluje na doporučení hodnotící komise vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Městský 

fotbalový stadion Turnov – stavební úpravy šatnového objektu parc. č. 1839/5, 1839/12“ firmu Stavby Havel, s. r. o. 

, IČ: 25465406, Palackého 526, 511 01 Turnov za nabídkovou cenu 1.013.016,69 Kč bez DPH, tj. 1.225.750,19 Kč 

včetně DPH. 
 

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

17. Greenway Jizera - rozšíření projektové dokumentace 
 

Rozprava: 
      Na jaře 2016 Město Turnov zahájilo projektové práce na pokračování Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany. 

Byla uzavřena partnerská smlouva s obcemi Modřišice, Přepeře, Všeň, Příšovice a Svijany. Dále byla v roce 2016 

získána dotace z Libereckého kraje na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). 8. března 2017 byl 

schválen radou města na základě doporučení hodnotící komise zhotovitel této dokumentace – společnost NÝDRLE – 

projektová kancelář, spol. s r.o. (dále jen NÝDRLE). Projektová dokumentace je v současné době dokončena a je 

podána žádost o územní rozhodnutí na Městský úřad Turnov - stavební úřad. Jedná se o rozsáhlé území napříč 

několika katastrálními územími a s velkým počtem vlastníků a dotčených orgánů. Při projednávání úseku podél ulice 

Sobotecká s majiteli dotčených pozemků byly zjištěny vážné problémy v trasování v Sobotecké ulici. Cyklostrasa by 

musela být vymístěna do komunikace a nezajišťovala by bezpečnost cyklistů v poměrně frekventované dopravě. 

Proto byla společnost NÝDRLE oslovena, zda by zpracovala alternativní projektovou dokumentaci pro územní 

rozhodnutí na úsek od Maškovy zahrady podél Jizery k protipovodňové hrázi Turnov. Toto trasování preferuje také 

komise pro rozvoj a dopravní komise rady města. Nabídková cena firmy Nýdrle (dokumentace k územnímu řízení 

vč. inženýringu) je 96 195 Kč vč. DPH. Nabídková cena nezahrnuje příslušné správní poplatky související s 

podáním jednotlivých žádostí či vydaná rozhodnutí ze strany dotčených (správních) orgánů. 

 

usnesení RM č. 113/2018 

RM schvaluje  

záměr zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na samostatný úsek Greenway Jizera od Maškovy 

zahrady k protipovodňové hrázi Turnov-Modřišice v trase podél Jizery na katastru Turnova a uzavření smlouvy o 

dílo se společností NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o. na zpracování projektové dokumentace pro územní 

řízení na tento samostatný úsek Greenway Jizera za nabídkovou cenu 96.195 Kč včetně DPH. 
 

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

usnesení RM č. 114/2018 

RM doporučuje  

ZM zahrnout finanční prostředky na zhotovení této projektové dokumentace do rozpočtového opatření č. 2 pro rok 

2018. 
 

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

18. Projekt přeshraniční spolupráce Turnov - Jawor 
 

Rozprava: 
      Naše město se připravuje na oslavy 100. výročí vzniku republiky a do akcí, které jsou plánovány na tento rok, 

jsme zařadili i setkání partnerských měst. Za volební období 2014-2018 žádná taková akce nebyla uskutečněna. 

Vedení města vnímá tuto pauzu jako určitý deficit posilování partnerské spolupráce. Myšlenka na uskutečnění 

takové akce u nás vznikla na oslavách 275. výročí založení partnerského města Niesky. Rozhodli jsme se tuto 

myšlenku více rozvinout a připravit přeshraniční mikroprojekt s účastí ostatních partnerských měst, který by 

finančně významně pomohl oběma městům. Projekt je prioritně zaměřen na zástupce samospráv a místních orgánů, 

ale výstupy budou sloužit i široké veřejnosti. Byla oslovena partnerská města Turnova, zda mají zájem o účast na 

setkání. Předběžný zájem projevila města Niesky, Idar-Oberstein a Jawor.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Odhad financování projektu: 

Evropská unie  85%    331.000 Kč 

Vlastní zdroje 15%      60.000 Kč 

Celkem 100%    391.000 Kč 

 
 

usnesení RM č. 115/2018 

RM schvaluje  

žádost o dotaci na projekt „Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor“ podanou do Fondu mikroprojektů v 

rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko a v případě přidělení dotace vyčlenění 

finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování ve výši min. 15% z celkových 

nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 
 

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

 

 

V Turnově dne 26. února 2018 

 

 

 

 

 

 

 

.......……………………………          ………………………………… 

        Mgr. Petra Houšková     Mgr. Jana Svobodová 

      místostarostka místostarostka 

 


