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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 18. jednání rady města Turnov 

ze dne 20. 9. 2018 

 

 

  

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

Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová            

Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 
PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

  
Záležitosti odboru správy majetku 

1. Domov se zvláštním režimem Turnov a demolice domů čp. 

1001, 1002 5. května Turnov 

Ing. Tomáš Hocke 14:00 – 14:45 

2. Zadávací dokumentace - " Podzemní kontejnery na TKO“ Ludmila Těhníková       

3. Žádost o dotaci do IROP-CLLD na projekt "Chodník 

Nádražní ulice Turnov" 

            

4. Pronájem části pozemku p. č.  3856/40, k. ú. Turnov pro 

umístění billboardu 

       

5. Pronájem pozemků p. č. 2781/4 a 2777/1, vše k. ú. Turnov        

6. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Komenského 

ulice 

       

7. Nádražní ulice, schválení smlouvy o dílo        

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právo provést stavbu "SM, Turnov, p. č.1344/2, k. ú. 

Turnov, xxxxxxx -kNN" 

       

Záležitosti odboru finančního 

9. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov jako 

vypravitelem pohřbu 

Mgr. Petra Houšková 14:45 – 15:00 

Záležitosti odboru životního prostředí 

10. Kácení dřevin rostoucích mimo les – novelizace zákona o 

ochraně přírody a krajiny v návaznosti na novelu stavebního 

zákona 

Mgr. Jana Svobodová 15:00 – 15:15 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

11. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizace Mgr. Martina Marková 15:15 – 15:30 

12. Žádost o přijetí finančního daru - Mateřská škola a Základní 

škola Sluníčko Turnov 
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1. Domov se zvláštním režimem Turnov a demolice domů čp. 1001, 1002 v ul. 5. 

května 
 

Rozprava: 
      Dne 27. 9. 2017 jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních (MPSV) věcí dopis, ve kterém nás informují o 

získání dotace na Alzheimer centrum u Domova důchodců Pohoda. Jedná se o částku 31,049 mil. Kč, kterou je 

možno použít na stavbu a vybavení. Financování je nastaveno v poměru 75/25. Z toho vyplývá spoluúčast města v 

min. výši 10,349 mil. Kč. Kolaudace objektu musí být provedena do konce roku 2020. Udržitelnost projektu je 10 

let. Jedná se o zařízení pro 24 klientů. Po jednání ZM dne 25. 1. 2018 byla zahájena projektová příprava na realizaci 

záměru výstavby Domova se zvláštním režimem. Ve výběrovém řízení byla vybrána projektová kancelář 

ŘEZANINA a BARTOŇ s.r.o. za celkovou cenu 1 195 480,-Kč vč. DPH. K dnešnímu dni je vyhotovena projektová 

dokumentace pro společné územní a stavební řízení, probíhá inženýrská činnost pro vydání povolení a zároveň 

pokračují práce na dokumentaci pro provedení stavby. Zároveň s touto dokumentací byla zahájena projektová 

příprava na demolici objektů čp. 1001, 1002 5. května Turnov a je požádáno o vydání demoličního výměru. 

Rozpočet na demolici je stanoven na částku 6 295 tis. Kč vč. DPH. Ze zkušeností z jiných demolic víme, že pokud 

se provádí demolice v zimním období, je možné dosáhnout podstatně příznivějších cen. Zároveň předpokládáme, že 

část demolovaného materiálu (betony) budeme moci využít při stavbě Domova se zvláštním režimem. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

usnesení RM č. 586/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit zařazení demolice domů čp. 1001 a čp. 1002 - 5. května Turnov do rozpočtu roku 2019 v předpokládané 

výši 6.000 tis. Kč. 
 

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

  
2. Zadávací dokumentace - " Podzemní kontejnery na TKO“ 
 

Rozprava: 
      Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na zabudování podzemních kontejnerů pro sběr pevného 

odpadu (papír, plast, sklo, tetra pak) v k. ú. Turnova na pozemku č. 1525/2 – Parkoviště U Raka a na pozemku č. 

2600/1 – u Billy. Na tento projekt byla Městu Turnov schválena dotace z OPŽP. Termín realizace v roce 2019. 

Předpokládané náklady 2 mil. Kč, dotace OPŽP 1,7 mil. Kč. 

 

usnesení RM č. 587/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Podzemní kontejnery na TKO“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení 

nabídek ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Ludmila Těhníková, ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Michal Loukota, Ing. 

Eva Krsková, Marcela Pilská. 
 

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

 

3. Žádost o dotaci do IROP-CLLD na projekt "Chodník Nádražní ulice Turnov" 
 

Rozprava: 
      V roce 2019 čeká Turnov rekonstrukce Nádržní ulice od železničního viaduktu k hranicím katastru Ohrazenic. 

Součástí akce je vybudování chodníku po obou stranách silnice. Kromě toho bude vybudována cyklotrasa a zálivy 

pro parkování. 

V současné době je v této lokalitě dokončena výměna kanalizace. Liberecký kraj vysoutěžil dodavatele rekonstrukce 

celé části trasy od Ohrazenic po napojení v Příšovicích na dálnici D10. Náklady na komunikace hradí Liberecký 

kraj, a to zejména z dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Chodníky, cyklostezky a parkovací 

zálivy si obce hradí samy, případně také za pomoci dotačních titulů. Náklady na samotné chodníky podél Nádražní 

ulice představují částku 4.319.457 Kč vč. DPH.  Dalšími náklady pro realizaci akce jsou technický dozor investora, 

příp. autorský dozor cca 100.000 Kč. Předpokládaná dotace 95%. Neuznatelní náklady-vlastní zdroje 1,3 mil. Kč. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
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usnesení RM č. 588/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník Nádražní ulice Turnov“ do IROP - integrované projekty 

CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení dotace vyčlenění finančních 

prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování min. 5% z celkových uznatelných 

nákladů a případně neuznatelných nákladů akce potřebných k realizaci projektu. 
 

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

  

4. Pronájem části pozemku p.č.  3856/40, k.ú. Turnov pro umístění billboardu 
 

Rozprava: 
      V rámci stavby "Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“ požádala společnost VHS stavby a.s. o 

pronájem části pozemku p. č. 3856/40, k. ú. Turnov o výměře 4 m2 pro umístění reklamního zařízení (plastová 

plachta o velikosti 2x3 m). Cedule je na pozemku umístěna již od 3. 9. 2018 za poplatek 5,- Kč/m2/den jako zábor 

veřejného prostranství, jelikož byla podána pozdě žádost o pronájem. Společnost žádá o umístění cedule nejméně do 

30. 6. 2019. Dle tabulky orientačních cen pozemků je poplatek za pronájem pozemků pro zařízení staveniště 

stanoven ve výši 50,- Kč/m2/rok, minimální poplatek 1.000,- Kč. 

 

usnesení RM č. 589/2018 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p. č. 3856/40, k. ú. Turnov o výměře 4 m2 pro umístění reklamního zařízení (plastová 

plachta o velikosti 2x3 m) pro společnost VHS stavby a.s. za cenu 1.000,- Kč/rok na dobu určitou do 30. 6. 2019. 
 

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

  

5. Pronájem pozemků p.č. 2781/4 a 2777/1, vše k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Měšťanský pivovar Turnov a.s. požádal o dlouhodobý pronájem částí pozemků parc. č. 2781/4, trvalý travní 

porost, o výměře 2300 m2 a p. p. č. 2777/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 700 m2, v k. ú. Turnov. 

Společnost má zájem využívat tyto prostory pro pořádání jednorázových sportovních a kulturních akcí a spojení se 

sousedními pozemky parc. č. 2781/7 a 2776/1 ve vlastnictví partnerských společností. Jedná se o pozemky, které 

jsou v aktivní povodňové zóně, kde je zakázáno umisťovat jakékoli stavby, tedy i oplocení tohoto prostoru a v 

současné době se využívají pro přístup na další navazující pozemky a zbývající část je v zemědělském pachtu. Dle 

tabulky orientačních cen pozemků je poplatek za pronájem pozemků pro podnikání stanoven na částku 50,- 

Kč/m2/rok, což by při výměře 3000 m2 znamenalo částku 150.000,- Kč/rok. 

 

usnesení RM č. 590/2018 

RM schvaluje  

pronájem částí pozemků parc. č. 2781/4, trvalý travní porost, o výměře 2300 m2 a p.p.č. 2777/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 700 m2, v k. ú. Turnov pro Měšťanský pivovar Turnov a.s. na dobu neurčitou za cenu 

65.000,- Kč/rok. Zdůvodnění snížení ceny: dotčené pozemky jsou v aktivní povodňové zóně, budou využívány k 

jednorázovým akcím konaným převážně v letních měsících, je nutné zachování průchodu na další pozemky. 
 

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

usnesení RM č. 591/2018 

RM schvaluje  

dodatek pachtovní smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxxxx, který poníží pacht o část pozemku p. č. 2781/4, k. ú. Turnov o 

výměru 2300 m2. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Komenského ulice 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o právu provést stavbu s 

Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Turnov - oprava VH sítí v ulice Komenského". Předmětem této 

stavby je oprava stávající kanalizační stoky BE 400 vč. oprav domovních přípojek a přepojení přípojek od uličních 

vpustí. Dále je předmětem oprava stávajícího vodovodu LT 80 vč. přepojení domovních přípojek. Stavbou budou 

dotčeny pozemky ve vlastnictví města Turnov: 3874/7,714/2, 715, 700, 741, 1205/13, 1161, vše v k. ú. Turnov. 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace je koordinována s pokládkou nových kabelů ČEZ a VO a sdělovacích kabelů v 

rámci rekonstrukce Komenského ulice. Předpoklad realizace 2019-2020. 

 

usnesení RM č. 592/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Turnov - oprava VH 

sítí v ulici Komenského". Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 3874/7, 714/2, 715, 700, 741, 1205/13 a 1161, 

vše k. ú. Turnov. 
 

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

  

7. Nádražní ulice, schválení smlouvy o provedení stavby 
 

Rozprava: 
      Liberecký kraj na základě uzavřené smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a o spolupráci při realizaci 

stavební akce "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)" jehož součástí je i 

rekonstrukce Nádražní ulice vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby, technický dozor investora (TDI) a 

koordinátora bezpečnosti práce (BOZP) s tímto výsledkem: 

 

1) Dodavatel stavby: V daném termínu byly podány do výběrového řízení 3 nabídky. Základním hodnotící kritériem 

byla ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena. Dle vypsaného kritéria byla hodnocena nabídka 

společnosti ES610T jejímiž společníky jsou EUROVIA CS, a.s. Praha, závod Liberec a STRABAG, a.s. Praha, 

oblast Liberec. Tato společnost předložila nabídku ve výši 169.492.900,.-Kč bez DPH (205.086.409,-Kč vč. DPH). 

Tato společnost byla vyzvána k předložení požadovaných dokladů, které ve stanoveném termínu doložila. 

2) Technický dozor investora: Do výběrového řízení byla podána pouze 1 nabídka společnosti W-INVEST 

WÜNSCH, s.r.o. Tento účastník byl vyzván k předložení dokladů, ale požádal o prodloužení termínu. Vzhledem k 

tomu, že byl ve výběrovém řízení pouze jeden uchazeč, tak mu bylo s prodloužením termínu dodání potřebných 

dokladů vyhověno.  

3) Koordinátor BOZP: Rozhodnutí o výběru dodavatele bude předloženo Radě Libereckého kraje společně s 

výběrem technického dozoru investora dne 9.10.2018.  

 

usnesení RM č. 593/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o provedení stavby se společností ES610T, tvořené společníky EUROVIA CS, a.s. Praha, závod 

Liberec a STRABAG, a.s., Praha, oblast Liberec na stavbu "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. 

mostních objektů)". Celková cena díla je ve výši 169.492.900,-Kč bez DPH (205.086.409,-Kč vč. DPH. Podíl Města 

Turnov je ve výši 14.907.910,50Kč bez DPH (18.038.571,71K4 vč. DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu 

"SM, Turnov, p.č.1344/2, k.ú.Turnov, xxxxxxxxxxx -kNN" 
 

Rozprava: 
      V současné době se pro ČEZ Distribuci, a.s. připravuje realizace nového podzemního kabelového vedení NN. 

Jedná se o stavbu: „SM, Turnov, p.č.1344/2, xxxxxxxxxx - kNN". Projektovaná stavba bude provedena formou 

umístění nového kabelového vedení NN v lokalitě Ve Struhách. Stávající kabel.skříň bude nahrazena novou 

plastovou skříní osazenou ve zděném oplocení pozemku 1544/1 k.ú. Turnov a povede podél zděného oplocení a 

podél pěšinky kolem vodního toku Stebenka. Kabel bude končit ve skříni v celoplastovém pilíři u oplocení pozemku 

p.č.1344/2 k.ú.Turnov. Trasa kabelu povede po pozemcích města v rozsahu cca 151 bm a stavbou budou dotčeny 

tyto pozemky: 1546/1, 1547/2, 1552/6, 1548, 1549, 3879/1 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dle přiložené 

situace. Město Turnov zpracovává v dané lokalitě projektovou dokumentaci na výstavu cyklostezky. Hloubka 

uložení a přesná trasa nového kabelu bude zkoordinována s touto projektovou dokumentací tak, aby při realizaci 

nové cyklostezky nemuselo dojít k přeložce kabelového vedení.  Realizace pokládky nového kabelu bude provedena 

před výstavbou nové cyklostezky. Předpoklad realizace je v roce 2020.  

 

usnesení RM č. 594/2018 

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. 1546/1, 1547/2, 1552/6, 1548, 1549, 3879/1 k. ú. k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 

cca 151 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, p. č. 1344/2, xxxxxxx - kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu v minimální možné částce 60.400,- Kč + DPH. 
 

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

  

9. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov jako vypravitelem pohřbu 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám ke schválení přijetí majetku nepatrné hodnoty v pozůstalostním řízení, které bylo obnoveno, 

že se objevil nově neprojednaný majetek a to přeplatek z titulu vyúčtování zálohové úhrady za plnění poskytovaná 

s užíváním bytu. 

 

usnesení RM č. 595/2018 

RM schvaluje  

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

zemřelé dne 10. 11. 2016, městem Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele. 
 

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

usnesení RM č. 596/2018 

RM schvaluje  

nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, posledně trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 

zemřelé dne 19. 4. 2016, městem Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele. 
 

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

usnesení RM č. 597/2018 

RM schvaluje  

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

zemřelého dne 15. 10. 2015, městem Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Kácení dřevin rostoucích mimo les – novelizace zákona o ochraně přírody a 

krajiny v návaznosti na novelu stavebního zákona 
 

Rozprava: 
      Dne 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen 

ZOPK), která výrazně mění režim při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Doposud bylo povolení ke 

kácení dřevin rostoucích mimo les vydáváno na základě samostatné žádosti a po provedeném správním řízení bylo 

vydáno rozhodnutí (dle § 8 odst. 1 ZOPK). Úprava dále zajišťovala účast veřejnosti v řízení prostřednictvím 

zapsaných spolků (dříve občanských sdružení). V praxi toto ustanovení § 8 odst. 6 ZOPK znamená, že pokud budou 

splněny podmínky dané tímto ustanovením, tedy bude se jednat o kácení dřevin pro účely stavebního záměru, což 

bude prokázáno příslušným stupněm projektové dokumentace a záměr bude povolován stavebním úřadem 

v příslušném režimu, bude souhlas či nesouhlas ke kácení dřevin vydáván formou závazného stanoviska orgánu 

ochrany přírody. V případě Městského úřadu Turnov bude orgán ochrany přírody vydávat závazné stanovisko 

v rámci koordinovaného závazného stanoviska. V tomto případě již není možné vydávat povolení formou 

rozhodnutí, jako tomu bylo doposud. Součástí závazného stanoviska bude i případné uložení náhradní výsadby a 

uložení podmínek kácení.  

 

usnesení RM č. 598/2018 

RM schvaluje  

změnu schvalovacího režimu v rámci kácení dřevin pro účely stavebního záměru, kdy bude vydáváno závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody a pověřuje místostarostku Mgr. Janu Svobodovou podpisem žádostí o vydání 

závazného stanoviska orgánu ochrany přírody za Město Turnov jako vlastníka pozemků dotčených stavebním 

záměrem. 
 

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

  

11. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizace 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková 

organizace o čerpání rezervního fondu organizace do výše 7,7 tis. Kč na doplnění rozpočtu zřizovatele v položkách 

spojených s výplatou odměny. Rezervní fond organizace je k 30. 8. 2018 po odečtu povinné rezervy na energie ve 

výši 238,9 tis. Kč.  

 

usnesení RM č. 599/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace 

do výše 7,7 tis. Kč na doplnění rozpočtu zřizovatele v položkách spojených s výplatou odměny. 
 

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

  

12. Žádost o přijetí finančního daru - Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 

Turnov 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace o schválení přijetí finančního daru. Škola obdrží od zapsaného spolku Metal for Hope, z. s. Sobotecká 92, 

Turnov - Mašov, 51101 Turnov, účelově neurčený finanční dar - finanční prostředky pro podporu vzdělávání dětí a 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve výši 54 069 Kč. Finanční prostředky byly získány z metalového 

benefičního koncertu na hradě Trosky dne 25. 8. 2018.  

 

 
 

 

 



7                       Zápis Rady Města Turnov dne 20. 9. 2018 
 

usnesení RM č. 600/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace přijetí finančního daru ve výši 

54 069 Kč pro podporu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 

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

 

V Turnově dne 25. září 2018. 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………….  ……………………………… 

          Ing. Tomáš Hocke          Mgr. Petra Houšková 

   starosta               místostarostka 


