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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 20. jednání rady města Turnov 

ze dne 17. 10. 2018 

 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Eva Kordová, Ing. Michal 

Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu:  

PhDr. Hana Maierová, Ing. Jaroslav Knížek        

PhDr. Hana Maierová, Ing. Jaroslav Knížek 

 

     

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 
PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ulice 

Zelená cesta" 

   Ing. Tomáš Hocke   8:00 - 10:30 

2. Zpracování projektové dokumentace "Cyklostezka údolím 

Stebenky" 

            

3. Prodej částí pozemků k. ú. Daliměřice Ludmila Těhníková       

4. Výběrové řízení "Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko"             

5. Výsledek výběrového řízení "Podzemní kontejnery na TKO" Ing. Tomáš Hocke       

6. Zrušení výběrového řízení "Stavební úpravy pro imobilní v 

ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 518 a č. p. 525" 

       

7. Schválení vybraného zhotovitele na akci "Gymnázium - 

oprava čelní fasády" 

Ludmila Těhníková       

8. Dopravní terminál - stanovení výše poplatku za vjezd        

9. Hrad Valdštejn - žádost o pokácení dvou borovic        

10. Návrh na uzavření smíru se společností Jirop trade s. r. o.        

11. Převedení nájemní smlouvy - ordinace praktického lékaře v 

čp. 2047, ul. Žižkova, Turnov 

       

12. Prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor - čp. 94 a  

72 

       

13. Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov - změna smluvních 

závazků 

Ing. Tomáš Hocke       

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo stavby "Rekonstrukce 

městského parku za letním kinem – II. etapa" 

       

15. Parkoviště autobusové nádraží, dodatek č. 1             

16. Chodník Mašov, Sobotecká ulice, dodatek č. 1 
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17. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo "Rekonstrukce č. p. 466, 

Skálova ulice, Turnov" 

       

18. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Sobotecká 

ulice II. část 

Ludmila Těhníková       

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM-Turnov, Brigádnická p. č. 

2575/1-kNN" 

       

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM-Turnov, Daliměřice, p. č. 

862/7-kNN" 

       

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM-Turnov, Dolánky p. č. 452/2-

kNN" 

       

Záležitosti odboru finančního 

22. Limity mezd městského úřadu a městské policie - úprava Ing. Tomáš Hocke 10:30 - 10:45 

Záležitosti odboru životního prostředí 

23. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

Mgr. Jana Svobodová 10:45 - 11:00 

Přestávka                11:00 - 11:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

24. Výtěžek městského plesu 2019 Mgr. Petra Houšková 11:30 - 12:45 

25. Program regenerace MPZ Turnov – 5. etapa - koncept Mgr. Martina Marková       

26. Změna sledovaných ukazatelů - Základní umělecká škola 

Turnov, příspěvková organizace 

       

27. Kapacita MŠ - Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 

Turnov, příspěvková organizace 

       

28. Čerpání rezervního fondu, změna sledovaných ukazatelů - 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757 a Mateřská škola 

Turnov, Bezručova 590 

       

Záležitosti kanceláře tajemníka 

29. Jmenování vedoucího obecního živnostenského úřadu Ing. Miroslav Šmiraus 12:45 - 11:15 

30. Smlouva o dopravní obslužnosti linka Bukovina        

  31.      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo stavby " Turnov - oprava  

             vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova" (část I.  etapa,  

             podél hřbitovní zdi) 

 

1. Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ulice Zelená cesta" 
 

Rozprava: 
       
Odbor správy majetku na srpnovém jednání předložil radě města materiál týkající se zpracovávání projektové 

dokumentace na rekonstrukci ulice Zelená cesta. Rada města byla seznámena se stavem po geodetickém zaměření 

celé ulice, kde výškově nevycházelo normové napojení ulice Zelená cesta na Jeronýmovu ulici. 

Na základě rozhodnutí rady města projektanti zpracovali ještě další variantu řešení uspořádání ulice, která by mohla 

řešit možné napojení ulice Zelená cesta a Jeronýmova spočívající v průběžném chodníku u podezdívek nových 

domů, 2 jízdní pruhy, parkovací místa a zeleň po levé straně komunikace (směrem od ul. 5. května).  

 
 

usnesení RM č. 633/2018 

RM bere na vědomí  

stav projekční přípravy rekonstrukce ulice Zelená cesta a preferuje průjezdnost křižovatky. Ukládá vedení města 

projednat možné varianty řešení s obyvateli ulic Jeronýmova a Zelená cesta, ul. Josefa Štrégla. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. Zpracování projektové dokumentace "Cyklostezka údolím Stebenky" 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se zpracování projektové dokumentace 

"Cyklostezka údolím Stebenky".  Jedná se o dva úseky cyklostezky od smuteční síně do Struh. První úsek je od 

smuteční síně kousek za mostek přes Stebenku a druhý úsek je od konce lesa pod nemocnicí přes louku na 

parkoviště u lyžařského areálu ve Struhách. V loňském roce byla vypracována studie řešení cyklostezky, nyní se 

zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Projektant při zpracování studie přišel s 

návrhem vyřešit druhý úsek cyklostezky (přes louky pod nemocnicí) u paty svahu, v trase, která je trochu odlišná od 

trasy pozemku komunikace, který zde Město vlastní. Byli proto osloveni majitelé pozemku, zda by bylo možné 

cyklostezku takto řešit. Většinový spolumajitel pozemku s tím souhlasil, že se dohodneme. Studie byla tedy v tomto 

duchu dokončena. Nyní při zpracování projektové dokumentace, kdy již potřebujeme písemný souhlas majitelů, tak 

tento většinový spolumajitel, který nám dal předběžný souhlas s projektem, nyní změnil stanovisko a s navrženou 

trasou vedení cyklostezky u paty svahu po pravé straně toku Stebenky nesouhlasí, požaduje, aby byla cyklostezka 

vedena po levé straně toku Stebenky, jak bylo kdysi plánováno. Oslovili jsme proto projektanty, aby nám řekli, zda 

je cyklostezku možné technicky vést pouze po pozemku v majetku města po pravé straně toku Stebenky. Tato 

varianta je možná, bude ale technicky i finančně nákladnější, vzhledem k tomu, že městský pozemek se nachází již 

částečně ve svahu a bude třeba postavit opěrnou zeď v délce cca 160bm při výšce 0,6-1,5m. Projektant odhadl 

náklady na výstavbu opěrné zdi ve výši 0,9-1,0 mil. Kč. 

 

 
 

usnesení RM č. 634/2018 

RM bere na vědomí  

stav projektové přípravy "Dokončení cyklostezky údolím Stebenky". Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 

smlouvy o dílo na celkovou částku za dílo ve výši 212.000,- Kč bez DPH (bez etapizace), 256.520,- Kč vč. DPH. 

RM pověřuje starostu jednáním s majiteli pozemků. 
 

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

 

3. Prodej částí pozemků k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Při provádění kontrol pozemků ve vlastnictví města Turnov bylo zjištěno, že soukromí vlastníci pozemků a 

nemovitostí v ulicích Na Osadě, parc. č. 711/23, Solidarity, parc. č. 711/25  a Achátová, parc. č. 711/27, vše k. ú. 

Daliměřice, užívají části pozemků ve vlastnictví města. V návaznosti na vyrovnávání majetkových vztahů byla 

doručena žádost paní xxxxxxxxxxxx, která má zájem o koupi jediného z neoplocených a nezabraných pozemků - 

zelená část pozemku p. č. 711/23 k. ú. Daliměřice o velikosti cca 44m2, s tím, že tuto část, společně se sousedem, 

udržují v čistotě a sekají. Ti, kterých se zábor pozemků týká, byli vyzváni písemně k urovnání majetkových vztahů, 

a to buď uzavřením nájemní smlouvy s doplatkem nájemného za poslední tři roky zpětně nebo s možností odkupu 

zabraných částí dotčených pozemků, s navrženou kupní cenou 100,- Kč/m2. 

 
 

usnesení RM č. 635/2018 

RM neschvaluje  

prodej částí pozemků p. č. 711/23 o výměře cca 89m2, p. č. 711/25, o výměře cca 234m2 a p. č. 711/27, o výměře 

cca 248m2, vše v k. ú. Daliměřice, do vlastnictví majitelů sousedních pozemků. Důvodem nesouhlasu jsou stísněné 

prostorové podmínky v této části Daliměřic a dožívající povrchy chodníků, které si v budoucnosti vyžádají 

rekonstrukci či změnu prostorového uspořádání této slepé komunikace. RM pověřuje OSM uzavřením nájemního 

stavu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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4. Výběrové řízení - Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko 
 

Rozprava: 
      Zastupitelstvo města na svém jednání dne 28. 6. 2018 schválilo realizaci denního stacionáře v MŠ a ZŠ 

Sluníčko i v případě neobdržení dotace. Usnesením ZM č. 198/2018 byla akce zařazena do rozpočtu roku 2019. 

Žádost o dotaci byla podána 28. 6. 2018. Hodnocení žádostí proběhne až po ukončení příjmu žádostí, tj. po 29. 11. 

2018. V současné době tedy ještě neznáme výsledek hodnocení. Dotační titul umožňuje realizaci projektu zahájit po 

podání žádosti o dotaci. 

 

Projekt zahrnuje: 

Nástavbu stávajícího objektu občanské vybavenosti – mateřské školy v ulici Kosmonautů č. p. 1640 v Turnově, na 

pozemku parc. č. 2600/108. Stavebními úpravami bude provedena jednopodlažní nástavba stávajícího centrálního 

pavilonu areálu budov ZŠ a MŠ speciální v Turnově.  

 

Náklady na realizaci stavební akce: 

 

Činnost Kč vč. DPH 

Denní stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko - nástavba         13 158 358,00     

Technický dozor investora                80 000,00     

Autorský dozor                 40 000,00     

 Celkové náklady         13 278 358,00     

 
 

usnesení RM č. 636/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zadávacího řízení na akci: „Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko“ a 

schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Stanislava 

Syrotiuková, Ing. Eva Krsková, Marcela Pilská a Mgr. Michal Loukota. 
 

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

 

5. Výsledek výběrového řízení " Podzemní kontejnery na TKO" 
 

Rozprava: 
      Do výběrového řízení „ Podzemní kontejnery na TKO“ nedorazila do konce lhůty pro podání nabídek žádná 

nabídka. Výběrové řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele 17 kalendářních dnů a výzva k podání nabídky byla 

zaslána 5 stavebním firmám. Termín realizace byl stanoven na rok 2019. Výběrové řízení navrhujeme po zrušení 

znovu vypsat a zkusit oslovit k podání nabídek písemně více stavebních firem. 

 
 

usnesení RM č. 637/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušit výběrové řízení na akci „Podzemní kontejnery na TKO“. Ve 

výběrovém řízení nebyla žádná nabídka. 
 

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

usnesení RM č. 638/2018 

RM schvaluje  

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

nabídek ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Ludmila Těhníková, Mgr. Petr Loukota, Ing. Eva Krsková, Ing. Miroslav 

Šmiraus, Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Zrušení výběrového řízení " Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova 

č.p. 518 a č.p. 525" 
 

Rozprava: 
      Do výběrového řízení „ Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 518 a č. p. 525“ nedorazila do 

konce lhůty pro podání nabídek žádná nabídka. Výběrové řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele 20 

kalendářních dnů a výzva k podání nabídky byla zaslána 5 stavebním firmám. Termín realizace byl stanoven na rok 

2019. Výběrové řízení navrhujeme po zrušení znovu vypsat a zkusit oslovit k podání nabídek více stavebních firem a 

dodavatelů výtahů, a to přes profil zadavatele a i písemně emailem. 

 
 

usnesení RM č. 639/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušit výběrové řízení na akci „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, 

Žižkova č. p. 518 a č.p. 525“. Ve výběrovém řízení nebyla žádná nabídka. 
 

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

usnesení RM č. 640/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „ Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 518 a č.p. 525“ a 

schvaluje komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Ing. 

Ladislav Osička, Ing. Eva Krsková, Ing. Petr Soudský, Ing. Miroslav Šmiraus 
 

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

7. Schválení vybraného zhotovitele na akci: Gymnázium - oprava čelní fasády 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 356/2018) a schválení finančního závazku ZM (usnesení ZM č. 162/2018) bylo 

vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele akce. Byla podána jedna nabídka, 

kterou podala firma STAV-AGENCY s.r.o. ze Stráže nad Nisou. Protože tato nabídka po doplnění splnila všechny 

zadávací podmínky, hodnotící komise doporučuje jako nejvhodnější nabídku této firmy za nabídkovou cenu 3 448 

121,- Kč vč. DPH. Rozpočet dle projektové dokumentace je 3 729 tis. Kč vč. DPH, na příští rok je ZM schválený 

finanční závazek 3 950 tis. Kč. Na tuto akci máme pro letošní rok schválenou účelovou dotaci z rozpočtu 

Libereckého kraje ve výši 700 tis. Kč. Protože se nám nepodařilo v letošním roce tuto akci realizovat, požádali jsme 

Liberecký kraj o převod této dotace na příští rok. Rada Libereckého kraje tuto naši žádost projednala v úterý 9. 10. 

2018 a vyslovila souhlas s převodem na příští rok. Zastupitelstvo Libereckého kraje ji bude schvalovat na svém 

zasedání 30. 10. 2018. 

 
 

usnesení RM č. 641/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy STAV-AGENCY s.r.o., IČ 25482505 na 

realizaci stavby „Gymnázium – oprava čelní fasády“ za cenu 3 448 121,- Kč včetně DPH a zároveň schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

8. Dopravní terminál - stanovení výše poplatku za vjezd 
 

Rozprava: 
      Město Turnov vybudovalo v roce 2011 z podpory dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov“. Provoz terminálu veřejné dopravy byl 

zahájen 6. 11. 2011. Tento projekt musel být po dobu udržitelnosti mírně ztrátový. Poplatek za vjezd pokrývá 

provozní náklady terminálu (úklid, osvětlení, provozní ztrátu veřejných wc). V roce 2019 bychom rádi provedli 

drobné opravy a zřídili prosklenou čekárnu. 
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usnesení RM č. 642/2018 

RM schvaluje  

záměr uzavření smluv o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově s jednotlivými dopravci na 

dobu určitou do 31. 12. 2019 za cenu 10Kč/vjezd + DPH. 
 

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

 

9. Hrad Valdštejn - žádost o pokácení dvou borovic 
 

Rozprava: 
      Na základě objevujících se puklin ve skalním podloží a padajících úlomků skal bylo zadáno firmě STRIX 

Chomutov zpracování geotechnického průzkumu skalního podloží. Tento průzkum popsal kritická místa a postup 

nápravy.  Jedním z opatření byl i požadavek na pokácení dvou borovic, které svými kořeny narušují skalní podloží. 

Jedna borovice se nachází na 2. skalním bloku a druhá na 3. skalním bloku (na tzv. jižní vyhlídce). Na základě 

tohoto průzkumu RM schválila podání žádosti o pokácení těchto dvou borovic (usnesení RM č. 36/2018). Odbor 

životního prostředí však povolil pokácení jen jedné borovice, a to na 2. skalním bloku. Tato borovice byla již 

pokácena. Nepovolení pokácení borovice na jižní vyhlídce zdůvodňuje, že borovice je „nedílnou součástí kulturní 

památky“ a „nejedná se o akutní ohrožení“.  

 
 

usnesení RM č. 643/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o pokácení dvou borovic rostoucí v areálu hradu Valdštejn na jižní vyhlídce, pozemek p. č. 79 v k. ú. 

Mašov u Turnova. Předložený posudek zdůvodňuje ohrožení nově opravených stěn hradu od předmětných stromů. 
 

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

 

10. Návrh na uzavření smíru se společností Jirop trade s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Dne 23. 3. 2016 byla na základě výsledků výběrového řízení uzavřena Smlouva o dílo na akci „Lávka pro pěší 

Šetřilovsko ev. č. 004, Turnov“ se společností Jirop trade s.r.o., IČ: 02158035, Blažim 11. Dílo bylo zahájeno 1 . 4. 

2016 a mělo být dokončeno 30. 6. 2016. Termín plnění byl prodloužen do 15.7.2016 dodatkem č. 1. Dne 9.11.2016 

byl uzavřen dodatek č. 2 a schválen Radou města Turnova usnesením č.618/2016. V dodatku byly sjednány smluvní 

sankce 3 000,- Kč za každý den prodlení. Ke dni uzavření dodatku činily 336 000,-Kč. Město Turnov po 

neúspěšných mimosoudních jednáních uplatňuje smluvní sankce ve výši 336 tis. Kč u soudu. Zástupci Jirop trade 

předložili dohodu, kde se zavazují zaplatit smluvní sankce ve výši 336 tis. Kč, za předpokladu, že Město Turnov 

zaplatí neuznané vícepráce ve výši 236 176Kč. Město Turnov považuje tyto vícepráce za neodůvodněné. 

 
 

usnesení RM č. 644/2018 

RM neschvaluje  

předložený návrh smírčí dohody společnosti Jirop trade s.r.o. ze dne 14.9.2018 ve věci soudního sporu na smluvní 

pokutu stavby „ Lávka pro pěší Šetřilovsko ev.č.004, Turnov“. 
 

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

usnesení RM č. 645/2018 

RM ukládá  

OSM jednat i nadále se společností Jirop trade s.r.o. ve věci uzavření soudního smíru. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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11. Převedení nájemní smlouvy - ordinace praktického lékaře v čp. 2047, u. Žižkova, 

Turnov 
 

Rozprava: 
      Město Turnov pronajímá část nebytových prostor v čp. 2047, ul. Žižkova, Turnov na ordinaci praktického lékaře 

o výměře 43,66 m2 společnosti Medimal s.r.o.,xxxxxxxxxx. Nyní jsme obdrželi žádost o převedení nájemní 

smlouvy. Společnost Medimal, s.r.o. prodala podíl společnosti firmě Všeobecný lékař s.r.o., která bude od 1. 12. 

2018 provozovat ordinaci praktického lékaře a přebírá všechny smlouvy a závazky této společnosti. 

 
 

usnesení RM č. 646/2018 

RM schvaluje  

pronájem nebytových prostor v čp. 2047, ul. Žižkova, Turnov na ordinaci praktického lékaře o výměře 43,66 m2 se 

společností Všeobecný lékař s.r.o., IČO: 29150043 za cenu 820,- Kč/m2/rok od 1. 12. 2018 na dobu neurčitou. 

Společnost Medimal s.r.o. prodává společnosti Všeobecný lékař s.r.o. všechny smlouvy a závazky a tím končí 

smlouva o nájmu nebytových prostor se společností Medimal s.r.o. 
 

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

12. Prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor - čp. 94 a  72 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má pronajatou od xxxxxxxxxxx část nebytových prostor v čp. 94 (objekt spořitelny), nám. 

Českého ráje, Turnov z důvodu celkové rekonstrukce objektu čp. 466, ul. Skálova, kde dočasně sídlí Městská policie 

a Odbor přestupkového řízení. Smlouva o nájmu nebytových prostor končí 31. 12. 2018. Ke stejnému datu končí i  

smlouva o nájmu nebytových prostor v čp. 72, ul. Skálova s Libereckým krajem, potažmo Muzeem Českého ráje v 

Turnově. Jelikož proběhne stěhování odborů až v lednu 2019, je projednáno s pronajímateli možnost prodloužení 

smluv do 31. 1. 2019 za stejných podmínek jako jsou v nájemních smlouvách. Jedná se o 80 tis. Kč/měsíc včetně 

služeb a energií. Důvodem prodloužení nájmů je malá kapacita stěhovacích služeb na konci roku 2018 a nutnost 

uzavření některých agend na konci kalendářního roku. Předpokládané stěhování úřadu proběhne v průběhu ledna 

2019. 
 

usnesení RM č. 647/2018 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v čp. 94 s xxxxxxxxxxx              x, na prodloužení nájmu do 

31. 1. 2019. 
 

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

usnesení RM č. 648/2018 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu v čp. 72 s Libereckým krajem - Muzeem Českého ráje v Turnově, příspěvkovou 

organizací, IČO: 00085804 na prodloužení nájmu do 31. 1. 2019. 
 

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

 

13. Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov - změna smluvních závazků 
 

Rozprava: 
      Po složité komunikace s Ministerstvem školství, sportu, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) se zdá, že 

dojde k pokrácení přislíbené dotace ve výši 10 072 621Kč na částku 9 110 540 Kč. Oproti původnímu rozhodnutí ze 

dne 21.6.2018 s předběžným  vyčíslením dotace 10 072 621Kč nechce MŠMT uznat náklady na projektovou 

dokumentaci a fotbalové branky. Díky výběrovému řízení došlo i k vysoutěžení nižší realizační částky. Pokyny 

z MŠMT na konci června zněly jasně: vysoutěžte a stavějte co nejrychleji, v průběhu stavby bude dořešeno finální 

rozhodnutí o dotaci. V rámci stavby nedošlo k vícepracím a stavba byla dokončena ve smluveném termínu a v 

požadované kvalitě. 
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V této chvíli je Fotbalový klub FK Turnov díky rozhodovacím procesům MŠMT ve složité finanční situaci a prosí 

Město Turnov o navýšení původní individuální dotace o částku 532 354 Kč. 

 

CELKEM NÁKLADY:                                                                       Kč 16 466 697,75 

Příspěvek Města Turnov:                                                                    Kč   6 823 804.- 

Přislíbená dotace:                                                                                Kč   9 110 540,- 

Rozdíl a požadovaná individuální dotace od Města Turnov   Kč     532 353,75     

 

Bod bude projednáván na ZM. 

 
 

usnesení RM č. 649/2018 

RM schvaluje  

darování projektové dokumentace s názvem " Fotbalové hřiště s umělou trávou, Koškova ul., Turnov" spolku FK 

Turnov, z. s., IČ: 26660385 a uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě mezi Městem Turnov a spolkem FK 

Turnov, z. s., IČ: 26660385 na činnosti spojené s administrací žádosti na akci " Fotbalové hřiště s umělou trávou, 

Turnov". Dodatek sníží platbu za činnosti na Kč 12 463,- včetně DPH. 
 

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

usnesení RM č. 650/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města navýšit individuální dotaci spolku FK Turnov, z. s. na dofinancování akce "Fotbalové hřiště s 

umělou trávou Turnov" o 532 354 Kč. 
 

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

 

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo stavby „Rekonstrukce městského parku za letním 

kinem – II.etapa“ 
 

Rozprava: 
      Firma Termil, s.r.o. žádá o posunutí termínu dokončení stavby „Rekonstrukce městského parku za letním kinem 

– II.etapa“. Město Turnov trvá na použití co nejbližší odstínu krajníků a odsekové dlažby a totožný typ veřejného 

osvětlení a mobiliáře /parkové lavičky, odpadkové koše/, které byly použity v první etapě výstavby v roce 2017. 

Odseková dlažba byla objednána ze stejného lomu jako v roce 2017, ale bohužel se barevně lišila (aktuálně se těží 

v jiné části lomu). Byl vyhledán nový lom a vzhledem k uvedeným komplikacím bude dlažba položena až 20. 

listopadu 2018, následně bude proveden asfaltobetonový vjezd do parku s konečným termínem předání 25. 11. 2018. 

K tomuto termínu by mělo být kompletně hotové dláždění, zarovnány a zatravněny rýhy po veřejném osvětlení a 

osazeny patice pro sloupy VO. Samotné sloupy VO a demontáž stávajícího veřejného osvětlení bude provedena do 

28. 2. 2019. 

 
 

usnesení RM č. 651/2018 

RM schvaluje  

uzavření termínového dodatku ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu „Rekonstrukce Městského parku za letním kinem – 

II. etapa“ k termínovému dokončení stavby do 25. 11. 2018 a veřejné osvětlení do 28. 2. 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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15. Parkoviště autobusové nádraží, dodatek č.1 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku uzavřel v červenci 2018 smlouvu o dílo s firmou EuroviaCS, a.s. závod Liberec na stavbu 

"Stavební úpravy plochy na autobusovém nádraží Na Lukách, Turnov". Stavba je před dokončením, zbývá nakreslit 

vodorovné dopravní značení. Při stavbě bylo zjištěno, že ve výkazu výměr nebylo počítáno "se zámkem" na nových 

asfaltových plochách. Proto došlo u finální vrstvy k jejímu rozšíření o 30cm na každou stranu, tím se nám zvětšila 

finální asfaltovaná plocha o 145m2 a dále ještě došlo k úpravě a doplnění svislého dopravního značení.  Jako méně 

práce na stavbě nebyl proveden spojovací postřik, protože obě vrstvy byly prováděny v jeden den. Celkové 

méněpráce a vícepráce jsou 73.617,60Kč vč. DPH. Celková cena díla je 1.548.365,60Kč vč. DPH. 

 
 

usnesení RM č. 652/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., závod Liberec na stavbu "Stavební úpravy 

plochy na autobusovém nádraží Na Lukách, Turnov" ve výši 60.841,-Kč bez DPH (73.617,60Kč vč. DPH). Celková 

cena díla bude 1.279.641,-Kč bez DPH (1.548.365,60Kč vč. DPH). 
 

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

 

16. Chodník Mašov, Sobotecká  ulice, dodatek č.1 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku uzavřel na základě výběrového řízení smlouvu s firmou Mizera stavby, a.s., Lomnice nad 

Popelkou na výstavbu nového chodníku v Mašově, Sobotecké ulici. Práce pokračují bez větších problémů, průběžně 

jsou řešeny všechny nově vyvstalé technické detaily s napojením vjezdů, potrubí, atd. Dokončení díla je dle smlouvy 

do 31. 10. 2018. Předpokládáme, že stavebně budou v tomto termínu práce dokončeny, ale nebude dokončeno 

finanční vypořádání celého díla. Proto žádáme radu města o uzavření dodatku č. 1 na změnu termínu dokončení díla 

do 15. 10. 2018. Na poskytnutou dotaci nebude mít posun termínu žádný vliv. 

 
 

usnesení RM č. 653/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 s firmou MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice nad Popelkou na stavbu "Chodník Turnov, 

Sobotecká ulice, IV. etapa a část "B" s termínem dokončení do 15. 11. 2018. 
 

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

 

17. Nádražní ulice, smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru investora a 

smlouva o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

Rozprava: 
      Na jednání rady města 20. 9. 2018 byla schváleno uzavření smlouvy o provedení stavby "Silnice II/610 Turnov - 

hranice kraje (vč. mostních objektů)", jejíž součástí je i rekonstrukce Nádražní ulice.  

Nyní odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvy: 

1/ Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru investora (TDI) - do výběrového řízení se přihlásil jeden 

uchazeč. Celková nabídková cena je 1.197.900,-Kč vč. DPH, podíl města Turnov je ve výši 96.800,-Kč vč. DPH. 

2/ Smlouva o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) - do výběrového 

řízení se přihlásil rovněž jeden uchazeč. Celková nabídková cena je 248.655,-Kč vč. DPH, podíl města Turnov je ve 

výši 12.100,-Kč vč. DPH. 

Uzavření obou výše uvedených smluv bylo schváleno Radou Libereckého kraje dne 9. 10. 2018. 
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usnesení RM č. 654/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora se společností W-INVEST WÜNSCH, s.r.o., 

Liberec na stavbu "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)". Celková cena je ve 

výši 990.000,-Kč bez DPH (1.197.900,-Kč vč. DPH). Podíl Města Turnov je ve výši 80.000,-Kč bez DPH (96.800,-

Kč vč. DPH). 
 

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

usnesení RM č. 655/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se společností 

INVESTING CZ, s.r.o., Liberec na stavbu "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních 

objektů)". Celková cena je ve výši 205.500,-Kč bez DPH (248.655,-Kč vč. DPH). Podíl Města Turnov je ve výši 

10.000,-Kč bez DPH (12.100,-Kč vč. DPH). 
 

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

 

18. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Sobotecká ulice II.část 
 

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 Sobotecká - 2. část". 

Předmětem stavby je oprava stávající kanalizační stoky BE 400 a BE 500, vč. přepojení stávajících kanal. přípojek a 

stáv. přípojek od UV. Na kanalizaci bude nově použito potrubí PVC DN 400 SN 12 v celkové délce 38,8 m a potrubí 

PVC DN 500 SN 12 v celkové délce 49,9 m. 

 
 

usnesení RM č. 656/2018 

RM schvaluje  

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

sítí v ul. Sobotecká - 2. část". Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 3497/11 a 3497/10, oba k. ú. Turnov. 
 

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

 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM-Turnov, Brigádnická p.č.2575/1-kNN" 
 

Rozprava: 
      Bod je odložen na další RM. 

 

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM-Turnov, Daliměřice, p.č.862/7-kNN" 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu: „SM Turnov, Daliměřice, p. č. 862/7-kNN. 
Projektované zemní kabelové vedení se nachází v části Daliměřic a povede po parcel. číslech  862/6, 862/32 a 

862/33 k. ú. Daliměřice, vše v majetku Města Turnov. Jedná se o připojení nového odběrního místa na zahrádce 

pozemku p. č. 862/7. 
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usnesení RM č. 657/2018 

RM neschvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění 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. 862/6, 862/32 a 862/33  k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov. RM bude tyto smlouvy 

schvalovat až po vyřešení vlastnických vztahů a příspěvků na komunikace a inženýrské sítě dle schválené územní 

studie Daliměřice. 
 

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

 

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM-Turnov, Dolánky p.č.452/2-kNN" 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu: „SM Turnov, Dolánky p. č. 452/2-kNN. 
Jedná se o připojení nového odběrního místa – stávající parkovací plochy na p. č. 452/2 k. ú. Bukovina u Turnova. 

V rámci stavby dojde k rozšíření stávajícího kabelového vedení NN o novou kabelovou smyčku a přípojkovou skříň.  

 

 
 

usnesení RM č. 658/2018 

RM neschvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění 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. 819/1  k.ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví Města Turnov. RM vnímá tento prostor jako velmi 

frekventovaný, zejména v rámci Greenway Jizera a in-line sportů. Jakýkoli zásah do asfaltových krytů vnímá jako 

nežádoucí. 
 

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

 

22. 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. 4 na rok 2018 (schváleno usnesením ZM č. 251/2018 ze dne 20. 

9. 2018). V tomto rozpočtovém opatření č. 4 se navyšuje kapitola Mzdové náklady MěÚ o částku ve výši 811 tis. 

Kč. Jedná se finance určené na roční odměny zastupitelům. Vzhledem k velké obměně zaměstnanců úřadu – 

souběhu pracovních úvazků došly k vyčerpání této kapitoly. Zároveň je nutné udržet konkurenceschopnost 

Městského úřadu na trhu práce. 

 
 

usnesení RM č. 659/2018 

RM schvaluje  

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

Městský úřad ve výši 40 798 tis. Kč a 

Městská policie ve výši 6 995 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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23. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 
      1. Studentská ulice 

Návrh na kácení dřevin předkládá odbor správy majetku. V rámci projektu Regenerace panelového sídliště u nádraží 

– VI. etapa je ke kácení navrženo několik dřevin a keřových porostů.  

 
2. Skálova ulice – zeleň u nového úřadu 

Návrh na kácení dřevin předkládá odbor životního prostředí. V rámci revitalizace zeleně ve Skálově ulici (kolem 

nového úřadu, před základní školou a u letního kina) byla zpracovaná inventarizace dřevin, ze které vyplynuly 

požadavky na kácení. Ke kácení jsou navrženy dřeviny neperspektivní, se zhoršeným zdravotním stavem a dřeviny 

kompozičně nevhodné.  

 

3. Daliměřice – za hasičárnou 

O pokácení dřevin požádal člen RM pan František Zikuda, protože dřeviny zasahují do průjezdního profilu místní 

komunikace. Jedná se o zapojený porost dřevin – přerostlý smrkový živý plot, který na pozemek Města Turnov 

zasadil s největší pravděpodobností vlastník přilehlé zahrady. Zapojený porost dřevin se nachází na pozemku p. č. 

974/1 v k. ú. Daliměřice a jeho plocha je 80 m2. 

 

4. Daliměřice – zahrádkářská kolonie 

O pokácení požádal nájemce pozemku. Jedná se o dřeviny rostoucí na pozemku p. č. 695/100 v k. ú. Daliměřice. 

 

5. Družstevní ulice 

O pokácení dřeviny požádal nájemce bytu, který sousedí se stromem. Jedná se o smrk pichlavý (Picea pungens) o 

obvodu kmene 100, 80, 91 cm (trojkmen), rostoucí na pozemku p.č. 2646/1 v k.ú. Turnov (ul. Družstevní 1386). 

Dřevina dle nájemce stíní domu, čímž dochází k tvorbě plísní v místnosti, která sousedí s tímto stromem. 

 

6. Mariánský hřbitov  

Návrh předkládá odbor životního prostředí na základě zpracované studie „Rehabilitace Mariánského hřbitova – 

Turnov.“ V rámci navržených opatření doporučil zpracovatel studie odstranit druhotnou výsadbu zeravů uprostřed 

hřbitova (na hlavní pohledové ose), a to bez náhrady. Jedná se o zerav západní (Thuja occidentalis) o celkové ploše 

50 m2, pozemek p.č. 1497 v k.ú. Turnov. 

  

7. sídliště Přepeřská 

Obyvatelka sídliště požádala o pokácení skupiny smrků na sídlišti. Jako důvod uvedla, že stromy jsou vysoké a 

prostor pod nimi je nevzhledný. Jedná se o 6 ks smrků rostoucích v zapojené porostní skupině uvnitř sídliště, poblíž 

objektu společnosti Univer. 

 
 
8. ulice Za Sokolovnou 

Společenství vlastníků jednotek požádalo o úpravu porostu před domem. Vzhledem ke své výšce již stromy zcela 

brání průniku slunečního záření, a to i v letních měsících. Společenství žádá o průřez obou bříz a úpravu hustoty a 

výšky smrkové stěny.  Společenství tedy nepožádalo o kácení dřevin, přesto jsme žádost předložili na komisi pro 

životní prostředí k projednání. Po projednání v komisi jsme zjistili, že v porostu se nachází borovice lesní, které již 

chybí růstový vrchol a došlo u ní ke zlomení velké kosterní větve. Tato borovice je neperspektivní, provozně 

nebezpečná a bylo by vhodné ji odstranit. Jedná se o borovici lesní (Pinus sylvestris) o obvodu kmene 105 cm, 

pozemek p.č. 2554/2 v k.ú. Turnov. 

 

9. hrad Valdštejn 

 Žádost předkládá odbor správy majetku. Jedná se o dvě borovice lesní (Pinus sylvestris) rostoucí na tzv. jižní 

vyhlídce, obvod kmene 125 a 142 cm, pozemek p.č. st. 79 v k.ú. Mašov u Turnova. 

 
 

usnesení RM č. 660/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení dřevin dle projektové dokumentace „PR 01 Návrh dřevin ke kácení a ošetření – 

projekt rekonstrukce zeleně sídliště U Nádraží, Turnov – VI. etapa“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 661/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení dřevin dle projektové dokumentace „Revitalizace zeleně v ulici Skálova před ZŠ, 

novou budovou úřadu a u letního kina, Návrh kácení a ošetření dřevin.“ 
 

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

usnesení RM č. 662/2018 

RM schvaluje  

v návaznosti na prezentaci rozpracovaných projektů v RM dne 12. 9. 2018, podání žádosti o povolení kácení 1 ks 

lípy srdčité o obvodu kmene 235 cm (č. 23) a 1 ks jedle ojíněné o obvodu kmene 201 cm (č. 57), obě rostoucí na 

pozemku p. č. 611/1 v k. ú. Turnov (zeleň u nového úřadu). 
 

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

usnesení RM č. 663/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 80 m2 zapojeného porostu dřevin (smrk ztepilý), rostoucího na pozemku p. č. 

974/1 v k. ú. Daliměřice (Daliměřice – za hasičárnou). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
  

usnesení RM č. 664/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks hrušně o obvodu kmene 106 cm, 1 ks třešně o obvodu kmene 166 cm, 1 ks 

borovice lesní o obvodu kmene 85 cm a 1 ks modřínu opadavého o obvodu kmene 184 cm, vše rostoucí na pozemku 

p. č. 695/100 v k. ú. Daliměřice (Daliměřice – zahrádkářská kolonie). 
 

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

  
 

usnesení RM č. 665/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 100, 80, 91 cm (trojkmen), rostoucího na 

pozemku p. č. 2646/1 v k. ú. Turnov (Družstevní ulice). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
  

usnesení RM č. 666/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 50 m2 zapojeného porostu dřevin (zerav západní), rostoucího na pozemku p. č. 

1497 v k. ú. Turnov (Mariánský hřbitov). 
 

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

usnesení RM č. 667/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 3 ks smrků ztepilých o obvodu kmene 141, 120 a 135 cm a 1 ks smrku pichlavého 

o obvodu kmene 127 cm, rostoucích na pozemku p. č. 1986/153 v k. ú. Turnov a dále 2 ks smrků ztepilých o obvodu 

kmene 132 a 84 cm, rostoucích na pozemku p. č. 2000/1 v k. ú. Turnov (sídliště Přepeřská). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
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usnesení RM č. 667/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 105 cm, rostoucí na pozemku p. č. 2554/2 v k. 

ú. Turnov (ulice Za Sokolovnou). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
  

usnesení RM č. 668/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 ks borovic lesních o obvodu kmene 125 a 142 cm, rostoucích na pozemku p. č. st. 

79 v k. ú. Mašov u Turnova (hrad Valdštejn). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
  

 

24. Výtěžek městského plesu 2019 
 

Rozprava: 
      Dne 25. 1. 2019 se za spolupráce s Kulturním centrem Turnov uskuteční 10. městský ples. Ples je vždy spojen s 

charitativním záměrem a jeho výtěžek je v posledních letech věnován organizacím, které pracují s dětmi, se 

zdravotně postiženými či jinak handicapovanými osobami. Výtěžek z plesu 2019 navrhujeme věnovat opět na 

podporu seniorů. V tomto duchu budou sestaveny žádosti o sponzorství.  

 
 

usnesení RM č. 669/2018 

RM schvaluje  

záměr věnovat výtěžek městského plesu 2019 na podporu aktivit uživatelů Zdravotně sociálních služeb Turnov, 

příspěvková organizace, cvičební pomůcky pro uživatele Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková 

organizace a mezigenerační setkávání seniorů. 
 

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

25. Program regenerace MPZ Turnov - 5 etapa - koncept 
 

Rozprava: 
      V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve 

vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 1. 11. 1990) městská památková zóna (dále jen 

MPZ). Stát prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 vyhlašuje každým rokem 

tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov. Vnitřní fungování výše uvedeného dotačního 

titulu a alokace finančních prostředků z něj určených probíhá na základě Zásad Ministerstva kultury České republiky 

pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón (dále jen Program). Při výběru měst a stanovení výše finanční podpory posuzuje Ústřední komise 

Ministerstva kultury České republiky pro Program, do jaké míry město naplňuje podmínky Programu, kterými jsou 

zejména existence a kvalita městského programu regenerace, územně plánovací dokumentace a úroveň a výsledky 

činností místní pracovní skupiny. Dále se přihlíží k přiměřeným finančním potřebám na zachování památkových 

hodnot v území městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny. 

 
 

usnesení RM č. 670/2018 

RM schvaluje  

koncept Programu regenerace městské památkové zóny Turnov, 5 etapu 2019 – 2023 v předkládané podobě a 

doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit Program regenerace městské památkové zóny Turnov, 5 etapu 

2019 – 2023, dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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26. Změna sledovaných ukazatelů - Základní umělecká škola Turnov, příspěvková 

organizace 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková 

organizace o změnu sledovaných ukazatelů. ZUŠ Turnov pořádala letos ústřední kolo soutěže žáků v oboru sólový a 

komorní zpěv a organizaci tak vznikly výdaje, které nebyly zahrnuty ve sledovaných ukazatelích na rok 2018. 

Jednalo se o náklady na ladění hudebních nástrojů a mzdové náklady, které byly navýšeny i v souvislosti s Akademií 

III. věku. Všechny výdaje uhradila organizace ze sponzorských darů, z účastnických poplatků soutěže, dotace 

Libereckého kraje na soutěže, z fondu odměn a z příspěvku z městského rozpočtu na Akademii III. věku. Žádáme 

proto, aby Rada města schválila úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu organizace takto: 

- zvýšení účtu 511 – opravy a udržování o 20.000 Kč na celkových 80.000 Kč 

- zvýšení účtu 521 – mzdové náklady o 130.000 Kč na celkových 170.000 Kč 

 
 

usnesení RM č. 671/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace změnu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu 

takto: 

-navýšení účtu 511 – opravy o 20 tis. Kč na celkových 80 tis. Kč 

-navýšení účtu 521 – mzdové náklady o 130 tis. Kč na celkových 170 tis. Kč 
 

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

 

27. Kapacita MŠ - Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace 
 

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

organizace o navýšení kapacity mateřské školy o 6 dětí na celkový počet 130 dětí, z toho 110 dětí v 4 běžných 

třídách a 20 dětí ve 3 speciálních třídách. V roce 2019 by měla být realizována nástavba stacionáře na objektu MŠ a 

ZŠ Sluníčko, která dobudováním dalšího sociálního zařízení umožní umístit do stávajících tříd o 6 dětí více. 

 
 

usnesení RM č. 672/2018 

RM schvaluje  

žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace o zvýšení 

kapacity mateřské školy na celkovou kapacitu 130 dětí od 1. 9. 2019. 
 

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

 

28. Čerpání rezervního fondu, změna sledovaných ukazatelů - Mateřská škola 

Turnov, 28. října 757 a Mateřská škola Turnov, Bezručova 590 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace o 

případné čerpání rezervního fondu do výše 150 tis. Kč. V souvislosti se skončením pracovního poměru bývalé 

ředitelky organizace.  

Obdobnou žádostí k výše uvedené je žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, 

příspěvková organizace. V souvislosti se schválenou roční odměnou ředitelce je předkládána k projednání žádost o 

čerpání rezervního fondu, aby mohla být odměna vyplacena. 
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usnesení RM č. 673/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace případné čerpání rezervního fondu do výše 

150 tis. Kč na doplatek zákonných mzdových nároků souvisejících se skončením pracovního poměru bývalé 

ředitelky organizace. Schválení je vázáno podmínkou, že potřebné prostředky nebudou organizaci poskytnuty ve 

státním rozpočtu. 
 

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

usnesení RM č. 674/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace změnu sledovaného ukazatele 521 – 

mzdové náklady (potřebné navýšení související s výplatou nevyčerpané dovolené bývalé ředitelce organizace). 
 

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

usnesení RM č. 675/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace případné čerpání rezervního fondu do 

výše 53.500 Kč na proplacení mzdových nákladů. Spolu s čerpáním je povolena změna sledovaného ukazatele 521 – 

na celkových 58,2 tis. Kč. 
 

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

 

29. Jmenování vedoucího obecního živnostenského úřadu 
 

Rozprava: 
      Vedoucí Obecního živnostenského úřadu paní Hana Lustigová, podala žádost o ukončení pracovního poměru 

dohodou k 31. 12. 2018, důvodem je odchod do starobního důchodu. Na základě toho, bylo vypsané výběrové řízení 

na pozici Vedoucí obecního živnostenského úřadu. Komise vybírala z 5 uchazečů. 

 
 

usnesení RM č. 676/2018 

RM jmenuje  

podle zákona 128/2000 Sb. § 102, odst. 2 písm. g na návrh tajemníka obecního úřadu  

v souladu se zvláštním zákonem, č. 312/2002 Sb. v platném znění, vedoucí Obecního živnostenského úřadu, paní 

Ing. Hanu Toboříkovou s nástupem od 1. 1. 2019. 
 

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

 

30. Smlouva o dopravní obslužnosti linka Bukovina 
 

Rozprava: 
      V roce 2017 vyřadil krajský úřad z dopravní obslužnosti kraje linku Bukovina, neboť jezdí jen po území našeho 

města. Z několika variant byla zvolena ta, že linku bude platit město a to prostřednictvím krajského úřadu s tím, že 

při další soutěži na MHD bude tato linka zařazena do soutěže. 

 
 

usnesení RM č. 677/2018 

RM schvaluje  

Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti pro provozování linky č. 670 311 Čtveřín-Turnov-Malý 

Rohozec-Bukovina pro rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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31. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo stavby " Turnov - oprava vodovodu a kanalizace 

v ulici Přemyslova" (část I.etapa, podél hřbitovní zdi) 
 

Rozprava: 
      Zhotovitel stavby firma 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. předložila zpracovaný cenový dodatek č. 1 

formou položkového rozpočtu na méněpráce a vícepráce, které vznikly postupně v období realizace stavby únor 

2018 – říjen 2018. Práce byly vyúčtovány v rámci konečného vyúčtování stavby. Podstatná položka víceprací 

souvisí s požadavkem dodávky chodníkové dlažby ze žulových kostek ve stejném provedení s II. etapou.  

V původním rozpočtu bylo zahrnuto jako dodávka města z vybourané dlažby skladované na Vesecku, která je však 

barevně různá. Dále pol. E jedná se o levou část komunikace ke kolumbáriu, kde bylo dodatečně instalováno VO 

osvětlení, které bylo odděleno žulovými obrubami v délce 42 bm od komunikace.  

 

A)Položky méněprací : 

A)úspora v odvodnění komunikace                                                     - 18 074,- Kč 

B)úspora v přepojení VO – jiné řešení                                               -    3 025,-Kč 

                                                                                                           -   21 099,-Kč  

B) Položky víceprací 

C)začištění základů hřbitovní zdi                                                             32 585,- Kč  

D)dodávka mozaiky                                                                                159 955,-Kč 

E)úprava obrub                                                                                         30 207,-Kč 

F)realizace vpusti                                                                                     10 072,-Kč 

G)chránička O2 u hřbitovní zdi                                                                65 946.-Kč 

                                                                                                            +  298 765,-Kč 

 

                                                                                   Celkem Kč 277 666 ,- včetně DPH 

 

 

 
 

usnesení RM č. 678/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ve výši 277 666,-Kč vč. DPH ke smlouvě o dílo pro stavbu „Turnov – oprava vodovodu a 

kanalizace v ulici Přemyslova“ (část 1. etapa podél hřbitovní zdi) s firmou 1. jizerskohorská stavební společnost, 

s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou. 

 

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

 

 

 

V Turnově dne 23. října 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Tomáš Hocke                                                        Mgr. Petra Houšková  

           starosta           místostarostka  


