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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 z 14. jednání rady města Turnov 

ze dne 7. 8. 2018 

 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Ing. 

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

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Eva Kordová           

 

Eva Kordová 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 
1. Návrh obecných vyhlášek o konzumaci alkoholu a pravidla 

pro pohyb psů 

Ing. Tomáš Hocke 13:00 – 13:15 

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Výběr nejvhodnější nabídky – "Výměna svítidel veřejného 

osvětlení v Turnově“ 

Ing. Tomáš Hocke 13:15 – 14:30 

3. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zpracování projektové 

dokumentace - chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina 

podél silnice I/35“ 

       

4. Komenského ulice, zpracování projektové dokumentace Ludmila Těhníková       

5. Zadávací podmínky výběrového řízení – „Zpracování 

projektové dokumentace Prodloužení ulice Luční“ 

       

6. Zadávací podmínky výběrového řízení – „Zpracování 

projektové dokumentace Benátky“ 

       

7. Zadávací podmínky výběrového řízení "Zpracování 

projektové dokumentace - Novostavba domu s 

pečovatelskou službou v ulici 5. května v Turnově" 

       

8. Odkoupení plynových přípojek u domů čp. 1001 a čp. 1002 

5. května Turnov 

       

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti "Autobusová zastávka U Lidlu na průjezdním 

úseku silnice I/35, ŘSD" 

       

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právo provést stavbu "Plynovodní přípojka, dešťová a 

splašková kanalizace Hotel Šetřilovsko" Zikuda, s. r. o. 

       

11. Smlouva o smlouvě budoucí na realizaci přeložky        
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distribučního zařízení u čp. 1001 a čp. 1002 5. května 

Turnov 

12. Technické služby Turnov, smlouva o dílo chodník U hodin        

13. Komunikace ulice Přemyslova, dohoda s firmou ERMO, s. 

r. o. 

       

14. Dohoda o provedení úpravy nájemního bytu č.24/5NP        

15. Dodatek smlouvy o nájmu - Lékárna pod radnicí s. r. o.        

16. Garáže v ul. 5. května, Turnov        

17. Informace o průběhu jednání ve věci sporu o věcné břemeno 

k pozemku parc. č. 2544/11 ul. Studentská, Turnov 

       

18. Informace o vrácení části dotace "Integrovaný teminál 

veřejné dopravy Turnov I. etapa" 

       

Záležitosti odboru finančního 

19. Limity mezd městského úřadu a městské policie - úprava Ing. Tomáš Hocke 14:30 – 15:15   

20. Směrnice č. 45 Rozpočtová pravidla města a finanční řízení 

městských organizací zřízených a založených městem - 

úprava 

       

21. Záštita starosty města - finanční dar na pamětní desku Josefa 

Smítky 

       

Záležitosti odboru životního prostředí 

22. Zhodnocení pytlového sběru tříděných odpadů – červenec 

2018 

Mgr. Jana Svobodová 15:15 – 15:30 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

23. Žádost o udělení mimořádné výjimky při přijetí občana 

Turnova do Domova důchodců Pohoda 

Mgr. Petra Houšková 15:30 – 15:40 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

24. Hroby významných osobností zařazených do seznamu - 

Vratislav Mareš 

Mgr. Martina Marková 15:40 – 16:30 

25. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace – knihovna ZŠ Alešova 

       

26. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace - Pobočka Turnov II 

       

27. Individuální dotace Český orientační spolek, z. s. Mgr. Jana Svobodová       

Ostatní 

28. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - nákup malotraktoru Mgr. Jana Svobodová 16:30 – 17:15 

29. Jmenování jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o.        

30. Zásobování vybraných objektů teplem formou projektu 

ECP – analýza – bod byl stažen z jednání 

       

31. 

 

32. 

33.  

Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. - mimořádná 

odměna 

Reprezentativní publikace města Turnova - zadání tisku 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu „Kanalizační, vodovodní a 

plynovodní přípojka pro RD na p.č. 1706/4 k.ú. Turnov, p. 

Kudibal“ 

       

 

1. Návrh obecných vyhlášek o konzumaci alkoholu a pravidla pro pohyb psů 
 

Rozprava: 
      V návaznosti na četné zásahy Městské policie a Policie ČR předkládám ke zvážení návrhy nových obecně 

závazných vyhlášek o konzumaci alkoholu a volném venčení psů v lokalitách našich parků. Konzumace alkoholu je 

spojena s nepořádkem, ničením mobiliáře, agresivitou, nutnými zásahy policie a záchranné služby. V této chvíli je 

konzumace alkoholu zakázána na dětských hřištích. V případě volného pobíhání psů je často kritizováno znečištění 

prostorů, ničení trávníkových ploch a trvalkových záhonů, ohrožování malých dětí a sportujících obyvatel. Do parků 

město investovalo velké finanční prostředky a je třeba je více chránit. 
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usnesení RM č. 497/2018 

RM projednala  

materiál Návrh obecných vyhlášek o konzumaci alkoholu a pravidla pro pohyb psů a doporučuje ZM schválení 

vyhlášek. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  

 

2. Výběr nejvhodnější nabídky "Výměna svítidel veřejného osvětlení v Turnově“ 
 

Rozprava: 
      Na jednání rady města dne 30. 11. 2017 usnesení RM č. 717/2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci u 

Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. V 

projektu bylo navrženo k výměně 99 ks svítidel v trase podél komunikace I/35 od Kamence po Nádražní ulici. 7. 6. 

2018 bylo městu doručeno oznámení, že žádost byla doporučena k financování ve výši 50% uznatelných nákladů. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

 

1. Technické služby, s.r.o. 25260260 1 128 537,- 

2. „ETNA“ spol. s r.o. 45309621 1 625 713,- 

 
 

usnesení RM č. 498/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Technické služby, s.r.o. IČ: 25260260 na 

realizaci zakázky „Výměna svítidel veřejného osvětlení“ za cenu Kč 1 128 537,- bez DPH/ Kč 1 365 530,- s DPH a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

3. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zpracování projektové dokumentace - chodník z 

Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení " Zpracování projektové dokumentace – chodník 

z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35“, který provedla hodnotící komise dne 1.8.2018 se schvaluje 

výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Profes projekt, s.r.o. ,IČ: 46506942 za 

cenu Kč 484 000,- bez DPH/ Kč 585 640,- s DPH.  

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

 

1. Profes projekt, s.r.o. 46506942   484 000,- 

2. CR Projekt s.r.o. 27086135   695 100,- 

3. 
APC SILNICE s.r.o. 60705981 1 150 000,- 

 

 
 



4            Zápis Rady Města Turnov dne 7. 8. 2018 
  

usnesení RM č. 499/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Profes projekt s.r.o., IČ: 46506942 na 

realizaci zakázky "Zpracování projektové dokumentace – chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice 

I/35“za cenu Kč 484 000,- bez DPH/ Kč 585 640,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 

dodavatelem. 
 

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

 

4. Komenského ulice, zpracování projektové dokumentace 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku zadal zpracování projektové dokumentace na stavbu "Rekonstrukce Komenského ulice, 

Turnov". Firma Profes projekt s.r.o., která vzešla z výběrového řízení, zpracovala 2 studie prostorového uspořádání 

Komenského ulice, respektující stávající prostorové řešení ulice. Tyto varianty byly projednávány v komisích města 

s tím, že se členové komisí neshodli v názoru, zda v ulici umístit stromy nebo ne. Materiál byl předložen radě města 

na jednání 7. 3. 2018 a rada města rozhodla, že stromy v Komenského ulici nebudou, že bude upřednostněno 

parkování automobilů. Takto projektant dokončil projektovou dokumentaci, rozeslal ji k vyjádření dotčeným 

orgánům a je podána na stavebním úřadě žádost o vydání stavebního povolení. Nyní zaslali obyvatelé Komenského 

ulice na město žádost s požadavkem, aby bylo v ulici v rámci rekonstrukce provedeno její zklidnění tím, že zde bude 

pouze jeden parkovací pás a nebude jejich ulice sloužit jako "parkoviště" pro zaměstnance firem, které zde sídlí nebo 

lidí, kteří jdou k lékaři. Žádají, aby zde bylo více zeleně. Zrušením parkovacího pásu po jedné straně by ubylo cca 39 

parkovacích míst.  

 
 

usnesení RM č. 500/2018 

RM projednala  

požadavek obyvatel Komenského ulice na úpravu projektové dokumentace rekonstrukce ulice a trvá na původním 

usnesení ze 7. 3. 2018 RM č.139/2018 tj. navrženém členění ulice Komenského dle PD - 2x chodník š.1,5m, 2x 

parkovací pás š. 1,8m a 2x jízdní pruh š. 2,5m. Důvodem je nutné zajištění parkovacích kapacit ve veřejném 

prostoru, které se snažíme obecně v celém městě postupně navyšovat. Změna navrhovaná v požadavku by 

znamenala ztrátu 39 parkovacích stání a byla by precedentem pro další obdobné ulice, případně pro nutnou změnu 

parkovacího systému na zónové. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
  

 

5. Zadávací podmínky výběrového řízení - Zpracování projektové dokumentace 

Prodloužení ulice Luční 
 

Rozprava: 
      Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení a 

projektové dokumentace pro provedení stavby vybudování obslužné komunikace a inženýrských sítí v dané lokalitě 

prodloužení ulice Luční. 
 

usnesení RM č. 501/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Zpracování projektové dokumentace – prodloužení ulice Luční“ a schvaluje 

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Ing. 

Miroslav Šmiraus, Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Zadávací podmínky výběrového řízení - zpracování projektové dokumentace – 

Bytová zóna Benátky- inženýrské sítě a komunikace 
 

Rozprava: 
      Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení a 

projektové dokumentace pro provedení stavby nové komunikace a všech inženýrských sítí pro přilehlé budoucí 

stavební pozemky v části Benátky, Turnov. Elektrifikace dané lokality bude řešena samostatným projektem ČEZu. 

 

usnesení RM č. 502/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Zpracování projektové dokumentace – bytová zóna Benátky – inženýrské sítě 

a komunikace“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, 

Ludmila Těhníková, Ing. Miroslav Šmiraus, Marcela Pilská. 
 

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

 

7. Zadávací podmínky výběrového řízení " Zpracování projektové dokumentace - 

Novostavba domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května v Turnově" 
 

Rozprava: 
      Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a 

projektové dokumentace pro provedení stavby Domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května v Turnově dle 

vypracované architektonické studie, která je přílohou tohoto materiálu. Kompletní dokončení a předání projektové 

dokumentace pro stavební povolení do 30. 4. 2019. 

 

usnesení RM č. 503/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Zpracování projektové dokumentace – novostavba domu s pečovatelskou 

službou v ulici 5. května v Turnově“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš 

Hocke, ing. Petr Soudský, Ludmila Těhníková, Ing. Miroslav Šmiraus, Marcela Pilská. 
 

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

 

8. Odkoupení plynových přípojek u domů čp. 1001 a čp. 1002 5. května Turnov 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku v rámci přípravy pro stavbu "Domova se zvláštním režimem" řeší i demolici stávajících 

objektů domů čp. 1001 a čp. 1002 ul. 5. května Turnov. Tyto domy jsou mimo jiné napojeny i na dvě plynové 

přípojky, které musí být v rámci demolice zrušeny. Společnost GasNet, s.r.o. v rámci zrušení přípojek požaduje 

jejich odkoupení Městem Turnov. Pro každou přípojku je navržena samostatná kupní smlouva. Kupní cena přípojky 

k čp. 1001 je ve výši 4688,- Kč a přípojky k čp. 1002 je ve výši 4697,-Kč. Po uzavření kupní smlouvy mohou být 

plynové přípojky, na náklady města, odpojeny a to v termínu nejpozději do 6 měsíců od data podpisu smlouvy. 

Termín je pro město vyhovující, do konce září bude dům uvolněn od nájemníků a s vlastní demolicí počítáme v 

zimních měsících. Projektová dokumentace na demolici staveb předpokládá náklady na demolici ve výši 6 295 tis 

Kč vč. DPH. 

 

usnesení RM č. 504/2018 

RM schvaluje  

odkoupení plynových přípojek k domu čp. 1001 a čp. 1002 ulice 5. května Turnov od společnosti GasNet,s.r.o. za 

celkovou kupní cenu 9385,-Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti "Autobusová 

zastávka U Lidlu na průjezdním úseku silnice I/35, ŘSD" 
 

Rozprava: 
      Město Turnov na pozemku ŘSD ČR p. č.1812/17 k. ú. Turnov bude realizovat výstavbu autobusové zastávky 

„U Lidlu“. Jedná se o umístění nové autobusové zastávky v rozsahu 38 bm, stavba se nachází v okrajové části města 

Turnova na průjezdním úseku silnice I/35. Bude zde vybudován zastávkový záliv pro nástup i výstup cestujících. 

Záliv bude vybudován z asfaltového betonu, nástupiště ze zámkové dlažby a zadní stěna bude zabezpečena 

gabionovou zdí.  Město Turnov bude za jednorázovou úplatu autobusovou zastávku realizovat a nadále užívat. 

Finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti bude stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění (nebo v budoucnu platného předpisu), a metodikou budoucí 

strany Povinné (ze dne 01. 02. 2018) se kterou byla budoucí strana Oprávněná seznámena. Tato náhrada činí bez 

DPH: 3.871,- Kč 

 

usnesení RM č. 505/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro 

účely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na pozemku parcel. č. 

1812/17  k. ú. Turnov ve vlastnictví ŘSD ČR dotčeného stavbou autobusové zastávky „U Lidlu“ ve prospěch Města 

Turnova. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti bude stanovena v souladu s cenovými předpisy, 

tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění (nebo v budoucnu platného předpisu), a metodikou 

budoucí strany Povinné (ze dne 01. 02. 2018) se kterou byla budoucí strana Oprávněná seznámena. Tato náhrada 

činí bez DPH: za podélné uložení, výkop do příkopu – sazba 103,22 Kč/bm při rozsahu celkem 37,50 bm činí. 

3.871,- Kč. 
 

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

 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu 

"Plynovodní přípojka, dešťová a splašková kanalizace Hotel Šetřilovsko "Zikuda, s. r. 

o. 
 

Rozprava: 
      Firma Zikuda s. r. o. žádá o souhlas se stavbou plynovodní přípojky, dešťové a splaškové kanalizace pro hotel 

Šetřilovsko na pozemcích města Turnova parcel. č. 2814/1, 2818/1, 3875/7 k. ú. Turnov. Plynovodní přípojka bude 

napojena v horní části objektu na plynovod v komunikaci v ul. Alej Legií a obě kanalizace budou napojeny v bodech 

zakreslených v situačním plánku. Stavebník zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčeny parcely č. 2814/1, 2818/1, 3875/7 

k. ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví města Turnov v celkové délce přípojky cca 32 bm. Věcné břemeno spočívá 

v oprávnění provozování stavby vodovodního a kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství.      

 

usnesení RM č. 506/2018 

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. č. 2814/1, 2818/1, 3875/7 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v 

celkové délce cca 32 bm dotčených stavbou vodárenského zařízení, stavebník fy Zikuda, s. r. o. se sídlem 

Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov za jednorázovou úhradu 12.800,- Kč + DPH (400,- x 32bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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11. Smlouva o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení u čp. 

1001 a čp. 1002 5. května Turnov 
 

Rozprava: 
      V rámci přípravy demolice objektu čp. 1001 a čp. 1002 5. května Turnov a výstavby "Domova se zvláštním 

režimem" vznikl požadavek společnosti ČEZ Distribuce a.s. na přeložku stávajícího kabelu, který je umístěn v 

blízkosti zamýšlené demolice. Jelikož se jedná o přeložku vyvolanou Městem Turnov, bude náklady na toto 

přeložení hradit město. Předpokládané náklady na přeložku jsou ve výši 157 654,-Kč. Bude uzavřena Smlouva o 

smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení a následně Smlouva o realizaci přeložky. Vlastní 

realizaci bude provádět společnost ČEZ Distribuce a.s. 

 

usnesení RM č. 507/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie" a následně Smlouvy o přeložce tohoto zařízení a to z důvodu demolice domů čp. 1001 a čp. 1002 5. května 

Turnov. 
 

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

 

12. Technické služby Turnov, smlouva o dílo "Chodník U hodin" 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o dílo na stavbu "Oprava chodníku U 

hodin", kterou budou realizovat Technické služby Turnov, a.s. na základě §11 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek. Jedná se opravu chodníku "U hodin" od Krátké ulice směrem k chodníku dolu na průtah a 

parkovišti před firmou Polpur. Chodník bude částečně nově vydlážděn žulovou dlažbou ve stejném vzoru jako 

Nádražní ulice (od Krátké ulice k chodníku na průtah), zbylá část bude nově vyasfaltována. Celková cena díla je 

480.141,- Kč vč DPH.  Termín realizace 09-10/2018. 

 

usnesení RM č. 508/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na stavbu "Oprava chodníku U hodin" za cenu 480.141,-Kč 

vč. DPH. 
 

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

 

13. Komunikace ulice Přemyslova, dohoda s firmou ERMO, s.r.o. 
 

Rozprava: 

      ERMO, s.r.o., Hradec Králové, jako dodavatel plynovodu v ulici Přemyslova, Turnov nebude provádět položky 

rozpočtu, které souvisí s konečnou úpravou povrchů komunikace a chodníků včetně obrub. Tyto položky rozpočtu 

byly vyčleněny a obdrží je Město Turnov formou spoluinvestice na obnovu povrchů od tohoto dodavatele. V 

kapitole rozpočtu jest: Oprava komunikací celkem – 2.650 946,-Kč bez DPH, ale dle požadavku v kvalitě žulové 

obruby a žulová dlažba chodníků. Dodavatel ERMO s.r.o. má v položkách rozpočtu asfaltobetonové povrchy 

komunikace a chodníku a betonové obrubníky. 

 

usnesení RM č. 509/2018 

RM schvaluje  

uzavření dohody s firmou ERMO, s.r.o., Hradec Králové o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci komunikace ul. 

Přemyslova v Turnově. 
 

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



8            Zápis Rady Města Turnov dne 7. 8. 2018 
  

14. Dohoda o provedení úpravy nájemního bytu č. 24/5NP 
 

Rozprava: 
      Sociální a bytová komise dne 23. 04. 2018, usnesením č. 19/2018 přidělila byt č. 24/5NP v čp. 1449, Přepeřská 

ul., Turnov nájemní byt panu xxxxxxxxxxxx v rámci nabídky náhradního bydlení z čp. 1001. Nájemní smlouva pro 

tento byt č. 19/2018 byla uzavřena dne 18. 06. 2018 s platností do 31. 8. 2020. Nájemník bytu č.24/5NP, čp. 1449 

Přepeřská ulice, Turnov, podal dne 25. 07. 2018 žádost o souhlas vlastníka objektu se stavební úpravou koupelny 

bytu, výměny vstupních dveří se zárubněmi a dalších prací viz samotná žádost s fotodokumentací. Nájemník také 

žádá o celkové zainvestování prací na náklady Města Turnov. 

 

usnesení RM č. 510/2018 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o provedení úpravy nájemního bytu č.24/5NP v čp. 1449, Přepeřská ulice, Turnov s nájemcem 

panem xxxxxxxxxxx. 
 

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

 

15. Dodatek smlouvy o nájmu - Lékárna pod radnicí s. r. o. 
 

Rozprava: 
      V září loňského roku byla radou města schválena smlouva o nájmu pozemku - parkovací místa v ul. U Nádraží - 

dvůr u čp. 1294, ze které vyplývalo, že nájemce - Lékárna pod radnicí upraví prostor dvora a vybuduje zde 17 

parkovacích míst (z toho 12 pro nájemce, 1 pro restauraci Albion a 4 pro město) a následně si úpravu dvora tzv. 

"odbydlí". Jelikož v době schvalování a podepisování smlouvy nebyl ještě vybrán zhotovitel stavby, byla ve smlouvě 

uvedena částka dle rozpočtu projektanta a to ve výši 761.840,- Kč + DPH, tj. 921.826,40 Kč. S tím, že pokud bude 

cena prací oproti rozpočtu odlišná, bude doba bezplatného užívání upravena dodatkem smlouvy. Vysoutěžená cena 

byla od firmy Prima Kámen s.r.o. ve výši 899.100,57 Kč vč. DPH. Jelikož došlo v průběhu stavby k vícepracem a 

méněpracem viz příloha změnového listu, je konečná cena díla 954.122,57 Kč vč. DPH. Rozdíl částek je ve výši 

32.296,17 Kč. O tuto částku by měl být posunut termín odbydlení. Ve smlouvě o nájmu je uveden termín odbydlení 

do 08/2026, z výše uvedeného by měl být termín posunut do 15. 1. 2027. Po této době bude nájemce platit nájemné 

ve výši 600,- Kč/měsíc/parkovací místo. Při schválené částce 600,- Kč/měsíc/parkovací místo vychází termín 

"odbydlení" do 15. 1. 2027. 

 

usnesení RM č. 511/2018 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu s Lékárnou pod radnicí s.r.o., Turnov, který upravuje délku odbydlení do 15. 1. 

2027 a od 16. 1. 2027 nájemné ve výši 600,- Kč/měsíc/parkovací stání. 
 

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

 

16. Garáže v ul. 5. května, Turnov 
 

Rozprava: 
      Město Turnov pronajímá na pozemku p. č. 1289 a 1290, k. ú. Turnov pozemky pod garážemi. Jedná se celkem o 

32 převážně plechových garáží. Dle jednotlivých smluv o pronájmu pozemku je nájemné stanoveno na 100,- 

Kč/m2/rok + DPH a výpovědní lhůta je tříměsíční. Nájemci při uzavírání smluv složili kauci 5.000,- Kč, která jim 

bude vrácena v případě ukončení nájmu a odstranění garáže. V rámci příprav stavby Domova se zvláštním režimem 

u Domova důchodců Pohoda Turnov (Alzheimer centrum) je nutné zbourat bytový dům čp. 1001 - 1002 v ul. 5. 

května, Turnov stojící na pozemku p. č. 1287 a 1288, k. ú. Turnov. Současně se připravuje projekt na výstavbu 

bytového domu s pečovatelskou službou, který by měl být vybudován na sousedním pozemku, kde v současné době 

stojí plechové garáže.  

V zimním období plánujeme demolici objektu čp. 1001 - 1002 a následně na jaře 2019 stavbu Alzheimer centra. 

Prostor, který je nyní využíván na garáže, by byl vhodný pro zařízení staveniště jak při demolici, tak i následně při 

stavbě. 
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usnesení RM č. 512/2018 

RM schvaluje  

ukončení smluv o pronájmu pozemku s majiteli garáží umístěných na pozemku p. č. 1289 a 1290, k. ú. Turnov s 

tříměsíční výpovědní lhůtou, tj. do 30. 11. 2018. 
 

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

 

17. Informace o průběhu jednání ve věci sporu o věcné břemeno k pozemku parc. č. 

2544/11 ul. Studentská, Turnov 
 

Rozprava: 
      Na základě doručené nabídky, ze dne 18. 5 .2017, na směnu části pozemku p. č. 1311/13 v ul. Kinského, ve 

vlastnictví Města Turnov a pozemku p. č. 2544/11 ve vlastnictví sl. xxxxxxxx u nádraží v ul. Studentská byl 

zpracovaný podklad předložen RM k projednání.  

Výsledkem tohoto projednání byla především nutnost vyřešit provedený výmaz věcného břemene, které bylo k 

pozemku parc. č. 2544/11 v k. ú. Turnov, zapsáno na základě kupní smlouvy uzavřené v roce 1992 – prodej tohoto 

pozemku z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví xxxxxxxxx se závazkem na tomto pozemku vybudovat 

zdravotnické středisko, které bude nejméně po dobu 5ti let sloužit veřejnosti města Turnov II. Smlouva byla 

registrována Státním notářstvím pod zn. RI, V1937/1992. 

Věcné břemeno bylo vymazáno Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm v Semilech 

podle Opatření Českého zeměměřického úřadu, kterým Katastrální úřad provedl kontroly zápisů v katastrálním 

operátu a nalezené chyby vymazal a to jednostranně, bez toho aniž by informoval Město Turnov jako jednu ze 

smluvních stran kupní smlouvy, na základě které bylo toto věcné břemeno zapsáno. 

Výmazem výše uvedeného břemene se však Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště v Semilech 

dopustilo pravděpodobně chyby, protože věcné břemeno vymazal v režimu opravy chyby i přes to, že bylo řádně 

zapsáno na základě smlouvy registrované Státním notářstvím. Po provedeném výmazu věcného břemene byl 

pozemek p. č. 2544/11 xxxxxxxxxx převeden darovací Smlouvou do vlastnictví xxxxxxxxx. 

 

p. Hocke nahlásil střet zájmů 

 

usnesení RM č. 513/2018 

RM bere na vědomí  

informace o postupu ve věci výmazu věcného břemene u pozemku p. č. 2544/1 v k. ú. Turnov. RM pověřuje dalším 

jednáním a zastupováním Města Turnov v kauze věcného břemena na p. č. 2544/11, k. ú. Turnov paní místostarostku 

Petru Houškovou. 
 

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

 

18. Informace o vrácení části dotace "Integrovaný teminál veřejné dopravy Turnov I. 

etapa" 
 

Rozprava: 

      Projekt "Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa" byl podpořen v roce 2008 dotací 

z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. „Terminál“ je v provozu od listopadu 2011. Následně 

po ukončení projektu byl v roce 2014 zahájen audit projektu a následná kontrola projektu.  

Ministerstvo financí nám zaslalo v lednu 2014 Oznámení o auditu operace. Samotný audit proběhl v březnu 2014 a 

zabýval se žádostí o platbu č. 02/00404 – 30.892.448,94 Kč a č. 03/00404 – 22.529.754,24 Kč. Auditní orgán 

požadoval vysvětlit či konstatoval 7 pochybení. Intenzivním dokazováním skutečností se podařilo většinu pochybení 

vysvětlit, ale do Zprávy o auditu operace z června 2014 se nakonec dostala pouze 2 pochybení. Proplacení 

nezpůsobilých výdajů za protihlukovou stěnu ve výši 146.186,47 Kč a v rámci veřejné zakázky nesplnění podmínek 

ze zadávací dokumentace + neposkytnutí dodatečných informací všem uchazečům vyčísleno korekcí ve výši 5%, 

tzn. 2.410.122,76 Kč. Celková výše neoprávněně uplatněných výdajů, resp. nezpůsobilých investičních výdajů činí 

2.556.309,23 Kč za obě pochybení. Z této částky je výše neoprávněně poskytnuté dotace (92,5%) dotčené 

nesrovnalosti celkem 2.364.309,23 Kč. 
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usnesení RM č. 514/2018 

RM bere na vědomí  

úhradu odvodu dle platebního výměru č. 20/2015 ze dne 9. 10. 2015 "Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - 

I. etapa". 
 

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

 

19. Limity mezd městského úřadu a městské policie - úprava 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám úpravu mzdových limitů na rok 2018 pro městský úřad a městskou policii. Mzdové limity se 

upravují dle schváleného rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018. V tomto rozpočtovém opatření č. 3 se částka 280 

tis. Kč přesouvá z řádku mzdy MěÚ na řádek městská policie. Důvodem úpravy mzdových limitů je přesun 

pracovního místa z finančního odboru městského úřadu na městskou policii (civilní pracovník), a to k 1. 5. 2018. 

 

usnesení RM č. 515/2018 

RM schvaluje  

úpravu mzdových limitů pro rok 2018 městského úřadu a městské policie takto: 

Městský úřad ve výši 40163 tis. Kč a 

Městská policie ve výši 6880 tis. Kč. 
 

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

 

20. Směrnice č. 45 Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských organizací 

zřízených a založených městem - úprava 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám návrh na změnu směrnice č. 45 Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských 

organizací zřízených a založených městem Turnov, který byl připraven na podnět OŠKS. Byly upraveny přílohy pro 

předkládání rozpočtu příspěvkovými organizacemi a zároveň byly upraveny termíny pro předkládání vyúčtování u 

s.r.o., aby byly v souladu se smlouvami o poskytnutí financí v obecném hospodářském zájmu (SGEI).  

 

usnesení RM č. 516/2018 

RM schvaluje  

směrnici č. 45 Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských organizací zřízených a založených městem 

Turnov s účinností od 7. 8. 2018. 
 

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

 

21. Záštita starosty města - finanční dar na pamětní desku Josefa Smítky 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost o poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2018 - Záštity starosty nad 

kulturními akcemi mimo dotační program na tuto akci dle žádosti od spolku Horolezecký festival Český ráj, spolek - 

předseda Boris Hlaváček požádal město Turnov o podporu projektu pamětní deska Josefa Smítky, finanční podpora 

by byla využita na výrobu a instalaci pamětní desky rodáka, špičkového horolezce a odbojáře Josefa Smítky. 

Pamětní deska bude instalována na dům, ve kterém Smítka bydlel, dne 28. 9. 2018 ve 12.00. Zároveň se zde zahájí i 

Horolezecký a outdoorový festival Český ráj, který bude trvat až do 30. 9. na zámku Hrubá Skála. Pan xxxxxx žádá 

o podporu ve výši 5.000 Kč - z rozpočtu města bude poskytnut finanční dar ve výši 5.000 Kč.  
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usnesení RM č. 517/2018 

RM schvaluje  

v rámci žáštity starosty města poskytnutí finančního daru pro Horolezecký festival Český ráj, spolek, Loukovec č.p. 

5, PSČ 19411, IČ 04716035, ve výši 5.000 Kč na výrobu a instalaci pamětní desky Josefa Smítky. Zároveň RM 

schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

 

22. Zhodnocení pytlového sběru tříděných odpadů – červenec 2018 
 

Rozprava: 
      Na základě požadavku z jednání RM 11. 7. 2018 a komise životního prostředí byly doplněny další informace 

k pytlovému sběru tříděných odpadů. 

 

usnesení RM č. 518/2018 

RM bere na vědomí  

informaci o pytlovém sběru separovaných odpadů. 
 

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

 

23. Žádost o udělení mimořádné výjimky při přijetí občana Turnova do Domova 

důchodců Pohoda 
 

Rozprava: 
      Žádáme tímto o udělení mimořádné výjimky pro přijetí občana Turnova pana xxxxxxxx do Domova důchodců 

Pohoda, a to pro dvě sociální služby Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služba. Jmenovaný potřebuje 

trvalou péči, kterou nelze zajistit rodinou ani terénními sociálními službami. Splňuje kritéria přijetí do zařízení pro 

stránce zdravotní, ne však z důvodu věku. Z tohoto důvodu žádáme o mimořádnou výjimku, aby nemusel být 

jmenovaný umístěn do jiného zařízení mimo Turnov. 

 

usnesení RM č. 519/2018 

RM souhlasí  

s udělením mimořádné výjimky při přijetí pana xxxxxxxxxxxx do Domova důchodců Pohoda - sociální služba 

Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služba.  
 

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

 

24. Hroby významných osobností zařazených do seznamu - Vratislav Mareš 
 

Rozprava: 
      Rada města Turnov na svém jednání dne 17. 8. 2005 usnesením č. 420/2005 schválila seznam hrobů 

významných osobností, za které byl v souladu s Řádem veřejného pohřebiště Města Turnov odpuštěn nájem 

z hrobového místa, a to na dobu neurčitou. Tento seznam je možné dle aktuálních potřeb a podaných žádostí měnit. 

Na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov byla doručena žádost PhDr. Vratislava Mareše o 

zařazení hrobu H-15, v němž je pohřben Vratislav Mareš, mezi významné osobnosti.  
 

usnesení RM – nebylo přijato 

RM souhlasí  

se zařazením hrobu č. H-15 na hřbitově u kostela Narození Panny Marie do seznamu hrobových míst významných 

osobností města Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [2/0/6] 
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25. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace – knihovna 

ZŠ Alešova 
 

Rozprava: 
      Vzhledem k výstavbě nové pobočky knihovny v lokalitě Turnov II bude prostor školy v Alešově ulici, kde bylo 

oddělení knihovny pro děti a mládež, vyklizen. V této souvislosti byl ředitel knihovny osloven vedením školy ZŠ 

Skálova, zda by bylo možné menší část knih ponechat v prostorách školy pro potřeby školní knihovny. Během revize 

bylo připraveno pro školu 432 dětských knih, s jejichž přenecháním škole ředitel knihovny souhlasí. Po diskuzi obou 

ředitelů by přenechání knih (prodej) proběhlo za symbolickou částku 8 tisíc Kč za všechny knihy.  

 

usnesení RM č. 520/2018 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč dle předloženého návrhu (celkem 432 knih z knihovního fondu) a 

jeho následný prodej za částku 8 tis. Kč organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

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

 

26. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - Pobočka 

Turnov II 
 

Rozprava: 
      V návaznosti na diskuzi na dřívějším jednání Rady města Vám předkládáme komentář p. ředitele knihovny o 

pobočce knihovny na Turnově II. Základní idea pro vznik nové knihovní pobočky na turnovském železničním 

nádraží byla vytvořit konečně po mnoha letech komunitní centrum pro městskou část v této lokalitě. Nádražní 

budova, která je v centru této oblasti a na kterou navazují dopravní terminály, obchodní domy a další dostupné 

služby v této lokalitě, je proto ideálním místem pro komunitní centrum, kde by byla poměrně velká pobočka 

knihovny. Knihovní prostor bude působit vzdušně, prostorně a především velice moderně. Smyslem je, aby tento 

prostor byl lákavý pro všechny věkové kategorie. Provoz je plánován jako celotýdenní; kromě výpůjčních služeb 

budou se zde odehrávat kulturně-vzdělávací pořady pro děti a mládež, tak i pro dospělé a seniory. Bohužel vzhledem 

k projekčním, dodavatelským a organizačním problémům bude otevření pobočky posunuto na konec října 2018. 

 

usnesení RM č. 521/2018 

RM bere na vědomí  

současnou situaci dovybavení budoucí knihovní pobočky na Turnově II. 
 

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

 

27. Individuální dotace Český orientační spolek, z. s. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Český orientační spolek, z. s. ve výši 30 tis. Kč. Dotace 

má být určena na zajištění organizace finálového kola Světového poháru v orientačním běhu 2018. 

Český orientační spolek, z. s. je hlavním organizátorem světového poháru v OB a žádá město Turnov o finanční 

podporu ve výši 30 tis. Kč na zajištění závodu, který se uskuteční na Turnovsku dne 6. 10. 2018. Pořadatelé v čele s 

Davidem Alešem, předsedou spolku, připravují finálové okolo Světového poháru 2018 s účastí světových běžců. 

Dohromady jsou připravovány 4 závody: dne 4. 10. 2018 knockout sprint (Praha), dne 5. 10. 2018 sprintové štafety 

(Praha), dne 6. 10. 2018 middle (Turnovsko) a dne 7. 10. 2018 sprint, finále SP (Mladá Boleslav).  

 

usnesení RM č. 522/2018 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000Kč pro spolek Český 

orientační spolek, z. s., IČ 06189423 na organizaci finálového kola Světového poháru v orientačním běhu 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 28. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - nákup malotraktoru 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení valné hromady společnosti byla vypsána veřejná zakázka „Dodávka malotraktoru“. 

V daném termínu přišly 4 nabídky splňující kritéria, avšak při zjišťování technických požadavků na údržbu umělého 

trávníku, ke kterému bude malotraktor využíván, musí být VŘ zrušeno. V případě používání techniky přesahující 

únosnost podloží, by došlo k poškození trávníku. Po předání plánu údržby umělé trávy a v něm jasně vymezených 

technických parametrů únosnosti podloží, bude veřejná zakázka vypsána znovu. 

 

usnesení RM č. 523/2018 

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

ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka malotraktoru“. 
 

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

 

29. Jmenování jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 
     Na základě rezignace jednatele Městské sportovní Turnov Bc. Jindřicha Kořínka vypsala RM výběrové řízení na 

jednatele této městské společnosti. V daném termínu se do výběrového řízení přihlásilo sedm uchazečů. Komise 

složená z členů RM vybrala pana Ing. Vladimíra Křapku, který nastoupí do funkce 1. 9. 2018. 

            

usnesení RM č. 524/2018 

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

na základě výsledků výběrového řízení jmenuje jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. pana Ing. Vladimíra 

Křapku s termínem od 1. 9. 2018 a zároveň RM schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele a pověřuje starostu 

jejím podpisem. 
 

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

 

30. Zásobování vybraných objektů teplem formou projektu ECP - analýza 
 

Rozprava: 
      Bod byl stažen z programu. 

         

 

31. Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. - mimořádná odměna 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám k posouzení žádost o mimořádnou odměnu paní ředitelce příspěvkové organizace Turnovské 

památky a cestovní ruch Ing. Elišky Gruberové.  

usnesení RM č. 525/2018 

RM schvaluje  

mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch Ing. Elišce Gruberové za 

výkon činnosti správce hradu Valdštejna do 1. června 2018 ve výši dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  

 

32. Reprezentativní publikace města Turnova - zadání tisku 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám materiál týkající se reedice reprezentativní publikace města „Turnov – Český ráj“ (Město na 

Jizeře, Město drahokamů, Srdce Českého ráje) autorů Miroslava Cogana a Bohumila Jakouběho.  
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usnesení RM č. 526/2018 

RM schvaluje  

smlouvu o dílo s nakladatelstvím Jakoubě, IČ: 13933302, Vrát 47, 468 22 Koberovy, na dodávku reedice 

reprezentativní publikace města Turnova „Turnov – Český ráj“ za částku 465 850 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 

jejím podpisem. Rada města schvaluje výjimku ze směrnice č. 49.16 z důvodů autorský práv při prvním vydání 

publikace v roce 2001. Nakladatelství Jakoubě provedlo poptávkové řízení na výběr tiskárny dle směrnice města. 
 

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

 

33. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 

"Kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojka pro RD na p.č.1706/4 k.ú. Turnov, p. 

xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebníci manželé xxxxxxxxxxx připravují na pozemcích města výstavbu nových přípojek-plynovodní, 

vodovodní a kanalizační pro pozemek p. č.1706/4 k. ú. Turnov v Hruboskalské ulici v lokalitě Durychov. V rámci 

realizace stavby nového RD bude nová zubní ordinace. Touto stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 1703 a 1659/4 

ve vlastnictví města Turnova v rozsahu cca 25 bm. Rozsah věcného břemene po realizaci stavby přesně určí 

geometrický plán.   

 

usnesení RM č. 527/2018 

RM schvaluje  

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

souladu s ustanovením §59 zákona č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a 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. č. 1703 a 1659/4 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 25 bm dotčených 

stavbou plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky k parcel. č. 1706/4 k. ú Turnov, stavebníci xxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxx, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH. 
 

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

 

V Turnově dne 13. srpna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………….  ……………………………… 

       Ing. Tomáš Hocke          Mgr. Petra Houšková 

             starosta               místostarostka 


