
1       Zápis Rady Města Turnov dne 31. 5. 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 
 

 
 

Zápis z 10. jednání rady města Turnov 

ze dne 31. 5. 2018 

 

 

  

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

Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Karel Jiránek, František Zikuda            

 

Karel Jiránek, František Zikuda 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Projektové práce na Park U Nádraží (bazének + prostor před 

Billou) 

Ing. Tomáš Hocke 13:00 – 13:45 

2. Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu        

3. Bytová zóna Benátky - zadání projektové dokumentace        

4. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - informace o havárii na 

koupališti 

Mgr. Jana Svobodová       

Záležitosti odboru finančního 

5. Neinvestiční dotace na projekt „Zdravé město Turnov“ z 

rozpočtu Libereckého kraje 

Mgr. Petra Houšková 13:45 – 14:00 

Záležitosti odboru správy majetku 

6. Prodej pozemků 265/2 a 265/3 v k.ú. Turnov Ludmila Těhníková 14:00 – 14:40 

7. Výběr nejvhodnější nabídky " Údržba zeleně v Turnově" Ing. Tomáš Hocke       

8. Výběrové řízení " Stavební úpravy ploch na autobusovém 

nádraží Na Lukách Turnov" 

Ludmila Těhníková       

9. Výběrové řízení " Rekonstrukce městského parku za letním 

kinem - II. etapa" 

       

10. Zrušení výběrového řízení na akci: „Gymnázium - oprava 

čelní fasády a vypsání nového“ 

       

11. Návrh smluvních dokumentů - Cyklostezka Greenway Jizera 

Turnov - Svijany 

       

12. Kompostárna Turnov, dodatek č. 1 smlouvy o dílo        

13. Smlouva o zřízení věcného břemene "Optotrasa, Hruštice-

Károvsko, rozvojová etapa IV, Turnov" 

       

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti "ITC-optický kabel, Turnov, 5.Května-

Podchloumek" 
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15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouvu o právu stavby "SM Turnov, 

Kadeřavec p. č. 570/1, p. xxxxxx-kNN" 

       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

16. Individuální dotace Most k naději, z. s. Mgr. Petra Houšková 14:40 – 14:50 

Ostatní 

17. Nominace zástupců do školských rad krajem zřizovaných 

škol 

Mgr. Petra Houšková 14:50 – 15:00 

 

1. Projektové práce na Park U Nádraží (bazének + prostor před Billou) 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení zastupitelstva Vám předkládám návrh na řešení projekčních prací na projekt Park U 

Nádraží. V rámci úprav studie při projektování dalšího stupně proběhne zmenšení ploch před Billou o cca 10%, bude 

umístěno méně mobiliáře a dojde ke zmenšení počtu trysek. Samozřejmě další cestou je práce etapizovat, tak jak 

jsem navrhoval původně. Projednání s veřejností proběhlo za přítomnosti zástupců z architektonického ateliéru AND  

21. března 2017 v ZŠ Alešově ulici, poměrně s dobrými výsledky podpory ze strany občanů. Původní nabídka byla 

574 750 Kč vč. DPH a po jednání byla snížena na 500 tis. Kč vč DPH.  

 
 

usnesení RM č. 346/2018 

RM schvaluje  

dodavatele projektové dokumentace Park u Nádraží firmu AND architektonický atelier, spol. s r.o. za cenu 500 000,-

Kč vč. DPH a uděluje výjimku ze směrnice č. 49 z následujících důvodů: firma zpracovala původní architektonickou 

studii a je zárukou, že i požadované úspornější řešení bude kvalitní včetně dalších navazujících projekčních stupňů, 

původní architektonickou studii na své náklady rozšířila o nástupní prostor u Billy a vytvořila tak ucelený veřejný 

prostor odpovídající svým významem danému místu. 
 

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

2. Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu 
 

Rozprava: 
      Na tuto stavbu bylo vydáno 30. 4. 2018 územní rozhodnutí. Dne 23. 5. 2018, jsem za Město Turnov podal proti 

tomuto rozhodnutí odvolání. Město Turnov s navrženou stavbou rybího přechodu nesouhlasí. Rovněž se 

neztotožňuje s odůvodněním, že navržená stavba je v souladu s charakterem území, u které nedojde k narušení 

architektonických a urbanistických hodnot v území. Jedná se významnou rekreační oblast Turnova využívanou pro 

koupání v řece obyvateli ze širokého okolí. Město doporučuje řešit rybí přechod v oblasti vakového jezu nebo v 

pozemcích směrem ke Dlaskovu statku. Město upozorňuje, že obdobný projekt byl již v minulosti v této oblasti 

řešen. Město Turnov nabízí pomoc s řešením majetkových vztahů. 

 

Stavba rybího přechodu je umístěna v korytě v konstrukci jezu a nadjezí u pravého břehu, který tvoří dělící ostrov 

mezi korytem a obtokovým kanálem. Stavbou budou dotčeny následující objekty a stromy: odbourání stávajícího 

jezu u pravého břehu v délce 4,2 m a 12 stromů navržených k pokácení Viditelné vnější plochy stěn a koruny 

betonového žlabu budou obloženy lomovým kamenem. Celý žlab bude z důvodu bezpečnosti v úrovni koruny zakryt 

odnímatelným litým roštem z kompozitu. Realizace stavby: listopad 2018 – listopad 2019. Cílem stavby je obnovit 

migrační prostupnost v zájmovém úseku toku Jizery pro vodní živočichy.  

 

usnesení RM č. 347/2018 

RM souhlasí  

s odvoláním za Město Turnov proti územnímu rozhodnutí na stavbu Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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3. Bytová zóna Benátky - zadání projektové dokumentace 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám návrh na vypsání výběrového řízení na bytovou lokalitu Benátky. Na lokalitu Benátky byla 

zpracována v minulém roce územní studie. Studie byla konzultována s vlastníky dotčených pozemků a je připravena 

na přípravu dalšího projekčního stupně. V Turnově stále ubývá počet obyvatel, za poslední rok se jedná o 18 

obyvatel a roste počet obyvatel v okolních obcích. Stále trvá vysoký zájem o bydlení v Turnově a Město nedokáže 

naplnit přání obyvatel na zakoupení pozemku (poslední výběrové řízení 16 zájemců na 4 pozemky). 

Pozemky na Hruštici jsou v této chvíli prodané. Na příští rok je vyprojektován další kus ulice Nad Šetřilovskem. 

Tam by mohlo město mít k dispozici 4 pozemky. Soukromí vlastníci tam budou mít k dispozici 10 pozemků a jsou 

ochotni přispět řádově 300 tis. Kč/pozemek. V této zóně je možné ze strany města zahájit přípravu zasíťování 

pozemků pro viladomy v ulici TGM. Dále by bylo vhodné zahájit diskuzi s majiteli v budoucí ulici Generála Aloise 

Lišky (7 pozemků města, 30 soukromých vlastníků). Pozemky na Vrchhůře z hlediska pozemků na rodinné domy 

jsou bohužel nepřístupné. Účelný se jeví prodej pozemků pro bytové domy za ulicí Granátová. Pozemky na 

Daliměřicích jsou přístupné přes soukromé pozemky. Nutno zahájit postupná jednání. 

 
Lokalita Benátky: jedná se o lokalitu určenou územním plánem města pro zástavbu rodinných domů. Zasíťováním 

lokality získáme k dispozici 8 pozemků pro město a 5-11 pozemků pro soukromé vlastníky. Problémem celé lokality 

je její svažitost a dopravní dostupnost. Vlastníci soukromých pozemků jsou ochotni přispět na zasíťování pozemků 

okolo 300 tis. Kč/pozemek. Náklady na samotné zasíťování budou asi velké, nicméně při cenách, které jsou ochotni 

zájemci za pozemek zaplatit je realizace proveditelná. 

 

usnesení RM č. 348/2018 

RM souhlasí  

s vypsáním výběrového řízení na projektovou dokumentaci na stavbu Inženýrské sítě a komunikace v bytové zóně  

Benátky. 
 

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

4. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - informace o havárii na koupališti 
 

Rozprava: 
      Předkládám informace týkající se havárie na koupališti. V noci z neděle 20. května na pondělí 21. května došlo 

k zatopení strojovny bazénu. Zatopeno bylo 19 čerpadel a výkonové i řídící rozvaděče. Zatopení bylo způsobenou 

špatným zavřením ventilu u čerpadla na sání vody pro vzorky. Bohužel byl nefunkční systém signalizace 

poruch/zatopení strojovny. V průběhu letošního jara si MST nechala systém zkvalitnit, aby byly technikům byly 

zasílány podrobnější informace o chybách a poruchách a bylo tedy v případě potřeby možné operativně reagovat. V 

případě, že by signalizace zafungovala, byly by ztráty minimální. Díky zásahu profesionálních i dobrovolných 

hasičů z Turnova jsme začali okamžitě pracovat na odstranění škod. Událost byla okamžitě nahlášena a je řešena 

pojišťovnou. Odhadovaná škoda je 500 tis. Kč.  Koupaliště bez atrakcí bylo otevřeno 29. května, plný provoz bude 

od 9. června. 
 

usnesení RM č. 349/2018 

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

bere na vědomí informace týkající se havárie na koupališti v Maškově zahradě. 
 

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

5. Neinvestiční dotace na projekt „Zdravé město Turnov“ z rozpočtu Libereckého 

kraje 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám ke schválení přijetí neinvestiční dotace poskytnuté na základě podané žádosti z Dotačního 

fondu Libereckého kraje, Oblast podpory Regionální rozvoj, Programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v 

celkové výši 98.803 Kč na projekt „Zdravé město Turnov“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OLP/2828/2018. 

Finanční prostředky budou použity na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: Realizace 

aktivit zaměřených na zapojování veřejnosti do rozvoje města, realizace akcí směřujících k udržitelnému rozvoji, 

realizace kampaní, podpora činnosti parlamentu mládeže. Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2018 a termín 

ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 6. 2019. 
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usnesení RM č. 350/2018 

RM schvaluje  

přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Zdravé město Turnov ve výši 98.803,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. OLP/2828/2018 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508. 
 

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

  

6. Prodej pozemků 265/2 a 265/3 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Radě města opětovně předkládáme k projednání žádost doručenou na odbor správy majetku, ve které žádá 

centrála Komerční banky o prodej pozemků p. č. 265/2 a p. č. 265/3 v k. ú. Turnov. Pozemky p.č. 265/2 o výměře 

55m2 a 265/3 o výměře 185m2 jsou zpevněnou parkovací plochou umístěnou za stávajícím objektem Komerční 

banky, a.s. v Palackého ulici. Komerční banka, a.s. tyto pozemky využívá na základě nájemní smlouvy jako 

parkovací plochy pro své zaměstnance a rádi by odkupem narovnali majetkový a faktický stav. Hodnota pozemků v 

dané lokalitě se dle tabulky orientačních cena pozemků dle funkčního využití stanovené územním plánem je 1500,- 

Kč/m2. Před časem byl na obdobný pozemek v této lokalitě i užití (parkoviště) na žádost Města vypracován 

znalecký posudek, který stanovil cenu obvyklou ve výši 1610,- Kč/m2.  

 

usnesení RM č. 351/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej pozemků p. č. 265/2, 265/3 o celkové výměře 240m2 v k. ú. Turnov za kupní cenu stanovenou 

jako obvyklou ve výši 2340,- Kč/m2, tj. celkem 561.600,- Kč do vlastnictví Komerční banky, a.s. IČ 45317054. 

Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

7. Výběr nejvhodnější nabídky " Údržba zeleně v Turnově" 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Údržba zeleně v Turnově“, který provedla 

hodnotící komise dne 14. 5. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem VYKRUT zahradní služby a.s., IČ: 03921921 za cenu Kč 29 936 952,50 bez DPH / 36 223 712,52 

s DPH na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. V zadávacích podmínkách byla požadována maximálně přípustná 

nabídková cena Kč 32 000 000,- bez DPH, tj. Kč 38 720 000,- s DPH. Při realizaci zakázky se musí dbát na to, aby 

se nepřekročila nabídková cena o více než Kč 2 993 695,25 bez DPH za období 5 let, tj. o Kč 598 739,- bez DPH za 

rok. Tato částka 10% z nabídkové ceny účastníka je v případě víceprací, z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, možná bez dalšího výběrového řízení. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti Cena bez DPH v Kč 

 

1. VYKRUT zahradní služby a.s.,  IČ: 03921921                29 936 952,50 

2. Severočeské komunální služby s.r.o.,  

IČ: 62738542 

               30 676 623,- 

 
 

usnesení RM č. 352/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele VYKRUT zahradní služby a.s., 

IČ:03921921 na realizaci zakázky „Údržba zeleně v Turnově“ za cenu Kč 29 936 952,50 Kč bez DPH, což je 36 223 

712,52Kč s DPH na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 

dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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 8. Výběrové řízení " Stavební úpravy ploch na autobusovém nádraží Na Lukách 

Turnov" 
 

Rozprava: 
      Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových parkovacích ploch na části plochy stávajícího autobusového 

nádraží „Na Lukách“. Tato potřeba vznikla z důvodu snížení parkovacích míst na stávajícím parkovišti, které majitel 

pan xxxxx chce zčásti využít pro potřeby vlastní společnosti. Výběrové řízení bude vypsáno po schválení rady města 

a plánované odevzdání nabídek se předpokládá v červnu 2018. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,8 mil. Kč.  
 

usnesení RM č. 353/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Stavební úpravy plochy na autobusovém nádraží Na Lukách v Turnově“ a 

schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Petr Soudský, Ludmila 

Těhníková, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Eva Krsková, Stanislava Syrotiuková, Marcela Pilská. 
 

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

9. Výběrové řízení " Rekonstrukce městského parku za letním kinem - II.etapa" 
 

Rozprava: 
      V 05 - 08/2017 byla provedena I. etapa rekonstrukce městského parku za letním kinem s novým řešením 

centrální sportovní plochy a přilehlými chodníky. Probíhající stavba, v areálu Muzea Turnov s jediným přístupem 

pro stavbu z městského parku, neumožnila rekonstrukci hlavní parkové cesty a realizaci nového parkového 

osvětlení. Proto byla zpracovaná realizační situace pro II. etapu a byl zpracován rozpočet stavby na základě výkazu 

výměr a položek dle první etapy. Předpokládaná hodnota zakázky je 3,2 mil. Kč, realizace 09-10/2018. 
 
 

usnesení RM č. 354/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na rekonstrukci parkových cest a veřejného osvětlení v městském parku za letním kinem 

a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek „Rekonstrukce městského parku za letním kinem – II. etapa“ 

ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská, Ing. Miloslav Chrumko, Ing. Miroslav 

Šmiraus, Ing. Eva Krsková. 
 

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

10. Zrušení výběrového řízení na akci: Gymnázium - oprava čelní fasády a vypsání 

nového 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 31/2018) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na 

zhotovitele akce. Byly podány celkem dvě nabídky. Jedna nabídka byla vyloučena pro nesplnění kvalifikačních 

předpokladů. Hodnotící komise doporučila a RM schválila jako nejvhodnější nabídku zbývající firmy V a N CL 

s.r.o. za nabídkovou cenu 3 868 976,- Kč vč. DPH. Zároveň byla podána žádost o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu Libereckého kraje na částku 700 tis. Kč, která byla schválena. V rozpočtu města je na tuto akci schválená 

částka 3 950 tis. Kč. Dne 23.4.20418 firma V a N CL s.r.o. oznámila, že tuto zakázku nebude schopna z kapacitních 

důvodů v letošním roce realizovat. Smlouva na realizaci nebyla podepsaná, protože se čekalo na schválení dotace 

z Libereckého kraje. Na základě této skutečnosti navrhujeme výběrové řízení zrušit. Současně odbor správy majetku 

navrhuje vypsat nové zadávací řízení po schválení ZM dne 31. 5. 2018 s termínem realizace v roce 2019. Částka 

určená pro realizace této akce v letošním roce – 3 950 tis. by se převedla do rozpočtu na rok 2019. Zároveň se podá 

žádost na Liberecký kraj o prodloužení smlouvy na r. 2019. 
 

 

usnesení RM č. 355/2018 

RM schvaluje  

zrušení výběrového řízení na akci „Gymnázium – oprava čelní fasády“ z důvodu odstoupení jediného účastníka 

firmy V a N CL s.r.o., IČ 25427385. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 356/2018 

RM schvaluje  

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

komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, ing. Ladislav Osička, Marcela Pilská, Dagmar 

Brabcová. Výběrové řízení bude vypsáno po schválení finančního závazku zastupitelstvem města. 
 

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

11. Návrh smluvních dokumentů - Cyklostezka Greenway Jizera Turnov - Svijany 
 

Rozprava: 
      V současné době probíhají inženýrské činnosti k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na cyklostezku 

Greenway Jizera z Turnova do Svijan. Trasa vede z Turnova po hrázi podél toku Jizery do Modřišic, následně 

pokračuje na Všeň, do Příšovic a dále do Svijan, na hranici Libereckého kraje. Hráz, po které vede část cyklostezky 

(pozemky p. č. 3908 a st. p. č. 776, k. ú. Mašov u Turnova), je ve vlastnictví Povodí Labe. Pro vydání územního 

rozhodnutí a následně realizaci stavby je nezbytné vypořádat vlastnické vztahy. 
 

usnesení RM č. 357/2018 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu části pozemků p. č. 3908 o výměře 294 m2 a st. p. č. 776 o výměře 2640 m2, vše k. ú. Mašov u 

Turnova ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., Hradec Králové k dočasnému užívání jako staveniště pro stavbu 

Cyklostezky Greenway Jizera Turnov - Svijany  ve prospěch Města Turnov za cenu 1,- Kč/m2/rok na dobu určitou 

od nabytí účinnosti této smlouvy do dne protokolárního předání pronajímaných pozemků nájemcem, nejdéle však na 

dobu 5 let. 
 

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

usnesení RM č. 358/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský 

zákoník v platném znění na pozemku parcel. č. 3908 v k. ú. Turnov a p. č. 776 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví 

Povodí Labe, s. p. dotčených stavbou „Greenway Jizera, cyklostezka úsek Turnov-Svijany ve prospěch Města 

Turnov, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH (pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy, roční užitek 

činí 1,-Kč/m2). 
 

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

12. Kompostárna Turnov, dodatek č.1 smlouvy o dílo 
 

Rozprava: 
      Na základě výběrového řízení realizuje firma Eurovia CS, a.s. Liberec stavbu "Kompostárna Turnov - rozšíření 

plochy". Při provádění stavby byly řešeny problémy především s podložím (stará skládka) a likvidací odpadní jímky. 

V celé zpevňované ploše muselo dojít k překopání a vyčištění podkladní vrstvy od velkých kamenů, betonů, a železa 

v tl. 50cm, aby nedošlo ke zničení frézy při provádění vápnění. Muselo rovněž dojít k likvidaci staré odpadní jímky 

v místě vjezdu na novou plochu a toto místo muselo být zároveň vysanováno štěrkovou vrstvou. Oproti projektové 

dokumentaci muselo dojít k navýšení podkladní vrstvy štěrku o 15cm, aby byly dosaženy požadované hodnoty 

zatížení. Oproti předpokladu bylo odvezeno méně vrchní vrstvy "kompostu" a na základě toho byl upraven sklon 

plochy z 1% na 1,5%, aby nemuselo dojít k většímu objemu odtěžení podkladní vrstvy a její likvidace na skládce. 

Vícepráce jsou vyčísleny ve výši 244.665,-Kč bez DPH, 296.044,65 vč DPH. Méněpráce jsou vyčísleny ve výši 

201.784,-bez DPH, 244.158,64 vč. DPH. Rozdíl ve výši 51.886Kč vč. DPH je předmětem dodatku č. 1 smlouvy o 

dílo. Cena díla ze smlouvy o dílo je 3.620.320Kč vč. DPH, celková cena díla, včetně dodatku č. 1 je ve výši 

3.672.206Kč vč. DPH. 

usnesení RM č. 359/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou Eurovia CS, a.s., Praha na stavbu "Kompostárna Turnov - rozšíření 

plochy" ve výši 42 881Kč bez DPH, což 51.886,-Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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 13. Smlouva o zřízení věcného břemene "Optotrasa, Hruštice-Károvsko, rozvojová 

etapa IV, Turnov" 
 

Rozprava: 
      V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s.r.o. byla 

zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na základě kolaudačního souhlasu uvedena 

do užívání stavba „Optotrasa – Hruštice-Károvsko, rozvojová etapa IV. Turnov“. Společnost  PAMICO CZECH, 

s.r.o. nyní předložila k uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky dotčené uvedenou 

stavbou ve vlastnictví Města Turnov a to parcel.č. 2822/3  k.ú. Turnov.  Celková výměra rozsahu věcného břemene 

je vymezena geometrickým plánem č. 4364-62/2018 a činí 32 bm. Na dotčené pozemky žádá PAMICO CZECH 

s.r.o. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu s ustanovením §1257 a násl. Zákona 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem 

Turnov a společností PAMICO CZECH s.r.o. ze dne 22.11.2007, usnesení RM č. 484/2007 (odst. 3. Specifikace 

závazků Města ve vztahu k budování optické datové sítě) se pro tento případ jedná o uhrazení jednorázového 

poplatku ve výši 1,- Kč + DPH za zřízení věcného břemene-služebnosti, spočívajícího v právu umístit, provozovat a 

užívat optický kabel, který je umístěný na předmětných pozemcích ve vlastnictví Města Turnov ve prospěch spol. 

PAMICO CZECH s.r.o.  
 

usnesení RM č. 360/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v 

platném znění, na pozemcích parcel. č. 2822/3 v k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 32 bm 

dotčených stavbou Optotrasa – Hruštice-Károvsko, rozvojová etapa IV. Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s.r.o. 

za jednorázovou úhradu ve výši v 1,- Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Turnov a 

společností PAMICO CZECH s.r.o. ze dne 22. 11. 2007 (usnesení RM č.484/2007). 
 

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

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti "ITC-optický 

kabel, Turnov, 5.Května-Podchloumek" 
 

Rozprava: 
      ČEPS, a.s. realizuje stavbu „ITC – Optický kabel Turnov, 5.května-Podchloumek“ na pozemcích ve vlastnictví 

města p. č.  698/3, 3877/5, 698/9, 698/10, 699/1, 3877/24, 3877/12, 1286, 3878/1, 3878/4, 1241/2, 1244/13, 3004,  

1213/1, 1287 vše k. ú. Turnov. Jedná se o telekomunikační stavbu, cílem stavby je připojení objektu ČEPSu, a.s. 

v ul. 5. května čp. 1997 podzemním optickým kabelem na telekomunikační síť ČEPSu. Uložení podzemních 

sdělovacích kabelů povede z ul. 5. května až k hranicím katastru Bělá u Turnova, lokalita Podchloumek (viz situační 

plánek). Po pozemcích ve vlastnictví města Turnova bude výměra rozsahu věcného břemene v délce cca 1.180 bm. 

Na dotčené pozemky žádá fy ČEPS, a.s., uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu s 

ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem 

č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích.  
 

 

 

usnesení RM č. 361/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., 

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

pozemku parcel. č. 698/3, 3877/5, 698/9, 698/10, 699/1, 3877/24, 3877/12, 1286, 3878/1, 3878/4, 1241/2, 1244/13, 

3004,  1213/1, 1287 vše k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 1.180 bm dotčených stavbou 

„ITC – Optický kabel Turnov, 5.května-Podchloumek“ ve prospěch ČEPS, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

472.000,- Kč + DPH (400,-/bm). 
 

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

smlouvu o právu stavby "SM Turnov, Kadeřavec p.č.570/1, xxxxxxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 
      Společnost KOLLERT ELEKTRO s.r.o. je zplnomocněným zástupcem ČEZ Distribuce, a.s. a předkládá 

k projednání stavbu „SM, Turnov, Kadeřavec p. č. 570/1, p .xxxxxxx-kNN“. V rámci stavby bude vybudováno nové 

kabelové vedení a přípojky elektro k pozemku parc. č. 570/1 k. ú. Mašov u Turnova a povede dál po místní 

komunikaci cca 215 m.  Projektovaná stavba se nachází v dolní části Kadeřavce - Kalužníku a řeší umístění 

podzemního kabelového vedení NN a nové 2 pilíře s přípojkovou skříní k dalším pozemkům. Na pozemku 584/2 se 

jedná o výměnu stávající rozpojovací skříně. Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel. č. 1272 k. ú. Mašov u 

Turnova ve vlastnictví Města Turnov v délce cca 215 běžných metrů dle přiložené situace.  
 

usnesení RM č. 362/2018 

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. 1272 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 215 bm dotčeného stavbou 

„SM, Turnov, Kadeřavec p. č. 570/1, p. xxxxxx-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v 

částce 86.000,- Kč + DPH (400,-Kč/bm). 
 

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

16. Individuální dotace Most k naději, z. s. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Most k naději, z. s. ve výši 50 000 Kč. Dotace má být 

určena na podporu poskytovaných sociálních služeb žadatele. 

Most k naději, z. s. je spolek poskytující terénní program ke zmírnění zdravotního a sociálního poškození uživatelů 

nelegálních návykových látek na území Libereckého kraje. Terénní program motivuje uživatele drog k pozitivní 

změně životního stylu, k bezpečnějšímu chování a k léčbě závislosti. V rámci terénního programu poskytuje spolek 

informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství.  Město Turnov v posledních letech pravidelně finančně 

přispívá ze svého rozpočtu na činnost tohoto spolku, a to v rámci dotačního programu určeného na podporu 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.  

Žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Turnov žádá spolek o finanční příspěvek na podporu svých sociálních 

služeb ve výši 50 000 Kč. Dotace by měla být využita na podporu terénního programu pro lidi ohrožené drogou (tj. 

konkrétně na mzdové náklady, zdravotnický materiál, PHM, DDHM, kancelářské potřeby a drobný provozní 

materiál). Předpokládaná celková výše nákladů spolku na zajištění sociální služby v tomto roce je 5 015 0434 Kč. 

Činnost spolku je podporována i jinými organizacemi v rámci kraje (tj. Liberecký kraj, Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí a některými městy). 

 

usnesení RM č. 363/2018 

RM nedoporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro spolek Most k 

naději, z. s., IČ 63125137 na podporu terénního programu pro lidi ohrožené drogou v roce 2018. 
 

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

usnesení RM č. 364/2018 

RM schvaluje  

vyhlášení 2. kolo dotačního programu určeného na podporu sociálních služeb, s tím, že oprávněnými žadateli budou 

ti, kteří si již nepožádali v 1. kole. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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17. Nominace zástupců do školských rad krajem zřizovaných škol 
 

Rozprava: 

      Město Turnov bylo osloveno Libereckým krajem k nominaci zástupců do školských rad krajem zřizovaných 

škol. Nabízí nám nominovat jednoho člena do školské rady Gymnázia, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková 

organizace a jednoho člena do školské rady Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, 

Skálova 373, příspěvková organizace.  

 

usnesení RM č. 365/2018 

RM nominuje  

jako zástupce do školské rady Gymnázia, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace Mgr. Petru Houškovou. 
 

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

usnesení RM č. 366/2018 

RM nominuje  

jako zástupce do školské rady Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373, 

příspěvková organizace Mgr. Janu Svobodovou. 
 

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

 

 

V Turnově dne 6. června 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………………………  ……………………………. 

          Ing. Tomáš Hocke         Mgr. Petra Houšková 

     starosta               místostarostka 


