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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

ze 3. zasedání dne 31. 1. 2019 

 
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 
  

 
Přítomni: 

 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal 
Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana 
Svobodová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

            
 
 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Šolcova, p.č.3432/3-

kNN" 

Ludmila Těhníková 13:00 – 14:00      

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právo provést stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojky, 

Turnov, Šolcova p.č.3234/3, xxxxxxxxxxxx" 

       

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Daliměřice 

parc.č.731/24-kNN" 

       

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM Turnov, Pelešany, 

p.č.729/4-kNN" 

       

5. Smlouva o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu 

"Vodovodní přípojka, Turnov, Kadeřavec p.č.411/1 

k.ú.Mašov u Turnova, manž.xxxxxxxxxxxxx" 

       

6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 806 k.ú. Bukovina u 

Turnova 

       

7. Zadávací podmínky "Regenerace panelového sídliště U 

nádraží Turnov, 6. etapa" 

       

8. Zadávací podmínky "Úklidové práce v objektu Obchodní 

akademie, hotelové školy a střední školy, Turnov, Alešova 

1723" 
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9. Zadávací podmínky "Dodávka velkoobjemových 

kontejnerů" 

       

10. Zadávací podmínky: „MŠ 28.října - výměna kotlů“        

11. Schválení vybraného zhotovitele na akci: „ZŠ 28.října - 

sanační práce v části suterénu“ 

       

12. Schválení vybraného zhotovitele na akci: „Výměna 

sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní a 

hotelové školy“ 

       

13. Schválení vybraného zhotovitele na akci: „Hrad Valdštejn - 

stabilizace skalního podloží“ 

       

14. Žaloba o určení vlastnictví - Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (SBD) 

       

15. Návrh dohody o uzavření smíru se společností Jirop trade 

s.r.o. 

       

Záležitosti vedení města 

16. Správní rada Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. Mgr. Petra Houšková 14:00 – 14:30       

17. Participativní rozpočet - postup 2019         

18. Záštita starosty - Sportovec okresu 2018 Mgr. Jana Svobodová        

Záležitosti odboru sociálních věcí 

19. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Smlouva 

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova. 

Mgr. Petra Houšková 14:30 – 14:50 

20. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu. 

  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

21. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na 

základních školách 

Mgr. Martina Marková 14:50 – 15:00      

 

 

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

stavby "SM Turnov, Šolcova, p.č.3432/3-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, Šolcova parc. č. 3432/3-kNN“. 

Vzhledem k zajištění dostatečného množství energie v kvalitě ČSN je nutné provést uložení nového kabelového 

vedení NN k pozemku 3432/3 v ulici Šolcova, na „Zastávce“.   

 

 

Usnesení RM č. 29/2019 
RM schvaluje  
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.  3489 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 12 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, 
Šolcova parc.č.731/24-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 
400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

"Vodovodní a kanalizační přípojky, Turnov, Šolcova p.č.3234/3, xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebníci manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx připravují na pozemcích města výstavbu nových přípojek, 

vodovodní a kanalizační pro pozemek p. č. 3432/3 k. ú. Turnov v Šolcově ulici na „Zastávce“.  

 

Usnesení RM č. 30/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 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. 3489 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 
Turnova v celkové délce cca 6 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k parcel. 
č. 3432/3 k. ú Turnov, stavebníci manž. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
jednorázovou úhradu 2.400,- Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

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

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

stavby "SM Turnov, Daliměřice parc.č.731/24-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 parc. č. 731/24-

kNN“. Jedná se o připojení nového odběrního místa k zahrádce v lokalitě Na Vápeníku na p. č. 731/24 a 731/6 k. ú. 

Daliměřice u Turnova. V rámci stavby dojde k pokládce nového podzemního kabelového vedení NN a napojení 

odběrného místa do nové přípojkové skříně v plastovém pilíři.   

 

 

Usnesení RM č. 31/2019 
RM schvaluje  
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.  731/6 a 
731/24 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 7 bm dotčeného stavbou 
„SM, Turnov, Daliměřice parc. č. 731/24-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 
jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

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

provést stavbu "SM Turnov, Pelešany, p.č.729/4-kNN" 
 

Rozprava: 
      V současné době odbor správy majetku pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovává věcné břemeno dle projektové 

dokumentace na stavbu dodávky elektrické energie-připojení nového odběrného místa k pozemku p. č. 729/4 k. ú. 

Mašov u Turnova, lokalita Pelešany. Jedná se o stavbu nového podzemního kabelového vedení NN, který bude 

napojen na stávající kabelové vedení NN a povede výkopem přes komunikaci p. č. 1323 k. ú. Mašov u Turnova do 

nové přípojkové skříně v plastovém pilíři, která bude umístěna na hranici pozemku p.č.729/4. 
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Usnesení RM č. 32/2019 
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. 1323 k. ú. 
Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 8 bm dotčeného stavbou „ 
SM, Turnov, Pelešany parc. č.729/4-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 
úhradu ve výši 3.200,- Kč (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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

5. Smlouva o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu "Vodovodní přípojka, 

Turnov, Kadeřavec p.č.411/1 k.ú.Mašov u Turnova, manž. xxxxxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebníci manželé xxxxxxxxxxxx, na pozemcích města Turnova zrealizovali novou vodovodní přípojku pro 

RD na pozemku parcel. č. 411/1 k. ú Mašov u Turnova. Touto stavbou byla dotčena parcela č. 1282/2 a 1291 v k. ú. 

Mašov u Turnova, která je dle výpisu z KN vedena na LV 10001 v majetku města Turnov.  

 

 

Usnesení RM č. 33/2019 
RM schvaluje  
uzavření 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, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na 
pozemky parcel. č. 1282/2 a 1291v k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnova v 
celkové délce cca 29 bm dotčených stavbou vodovodní přípojky k RD parcel. č. 411/1 k. ú.  
Mašov u Turnova, stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za jednorázovou úhradu 11.600,- Kč + DPH. (tj. započatý metr za 400,-Kč + DPH). 
 

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

6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 806 k.ú. Bukovina u Turnova 
 

Rozprava: 
      Na odbor správy majetku byla doručena žádost, ve které pan xxxxxxxxxxxxx (dále také "žadatel") žádá o prodej 

částí pozemku p. č. 806 k. ú. Bukovina u Turnova z důvodu rozšíření stavebního pozemku na stanovenou minimální 

výměru dle územního plánu, pro výstavbu RD s navrhovanou kupní cenou 500,- Kč/m2. 

 

 

Usnesení RM č. 34/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit prodej částí pozemkové parcely č. 806 k. ú. Bukovina u Turnova, o výměrách cca 
151 a 10 m2, které budou geometricky odděleny na náklady pana xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 500,- Kč/m2. Pan xxxxxxxxxxxxx uhradí správní poplatek za vklad do Katastru 
nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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7. Zadávací podmínky "Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov, 6. etapa" 
 

Rozprava: 
      Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele na realizaci 6. etapy regenerace panelového sídliště U nádraží. 

Rekonstrukce se bude realizovat v západní části ulice Studentské. Součástí stavby bude rekonstrukce komunikací 

(cca 664 m2), chodníků (cca 677 m2), 13 ks veřejného osvětlení a rekonstrukce schodiště na severozápadním okraji 

sídliště sloužící pro překonání výškového rozdílu v terénu mezi povrchem Studentské ulice a terénem nad ní.  

 

 

Usnesení RM č. 35/2019 
RM schvaluje  
vypsání zadávacího řízení na projekt „Rekonstrukce panelového sídliště U nádraží – 6. etapa“ a 
schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jindřich Zeman, Ing. 
Miroslav Šmiraus, Stanislava Syrotiuková, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

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

8. Zadávací podmínky "Úklidové práce v objektu Obchodní akademie, hotelové 

školy a střední odborné školy, Turnov, Alešova 1723" 
 

Rozprava: 
      Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je výběr dodavatele, který zajistí úklidové práce ve II. 

patře Integrované střední školy, Turnov, Alešova 1723 na období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023. Úklid nebude 

prováděn v období měsíců července a srpna v letech 2020, 2021 a 2022. Zadávací řízení bude vypsáno jako zakázka 

malého rozsahu. 

 

 

Usnesení RM č. 36/2019 
RM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na projekt „Úklidové práce v objektu Obchodní akademie, hotelové 
školy a střední odborné školy, Turnov, Alešova 1723“ a schvaluje komisi pro otevírání a 
hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Petra Houšková, Jiří Vele, Ing. Miroslav Šmiraus, Vladimíra 
Vávrová, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

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

9. Zadávací podmínky "Dodávka velkoobjemových kontejnerů" 
 

Rozprava: 
      Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele 10 ks velkoobjemových kontejnerů, které budou umístěny v 

lokalitách, kde bude probíhat údržba městské zeleně. Tyto kontejnery budou moci využívat i občané na odkládání 

biologicky rozložitelného odpadu. Pro tento účel budou také umístěny na sběrném dvoře Vesecko. 

 

 

Usnesení RM č. 37/2019 
RM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na projekt „Dodávka velkoobjemových kontejnerů“ a schvaluje komisi 
pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Ludmila Těhníková, Ing. 
Miroslav Šmiraus, Jiří Vele, Marcela Pilská. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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10. Zadávací podmínky: „MŠ 28.října - výměna kotlů“ 
 

Rozprava: 
      V mateřské škole 28. října jsou dva kotle. Jeden kotel (Destila) je již nefunkční a je proto odpojen. Na druhý 

kotel (Junkers) nejsou již dodávány náhradní díly. Projektovou dokumentaci na výměnu kotlů a souvisejících úprav 

zpracovala projekční kancelář TH PROJEKT z Alšovic. Navrženy jsou dva stacionární kondenzační kotle o výkonu 

6,3 – 35,9 kW zapojených do kaskády. Bude také provedeno vyvložkování komína. 

 

 

Usnesení RM č. 38/2019 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: MŠ 28. října – výměna kotlů a 
schvaluje hodnotící komisi ve složení: ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila 
Těhníková, Ing. Ladislav Osička, Marcela Pilská, Dagmar Brabcová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

 

11. Schválení vybraného zhotovitele na akci: „ZŠ 28.října - sanační práce v části 

suterénu“ 
 

Rozprava: 

      Na základě rozhodnutí RM (usnesení č. 783/2018) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové 

řízení na zhotovitele akce. Osloveno bylo 8 firem, byly podány celkem tři nabídky (dvě písemné a jedna 

elektronická). Rozpočet dle projektové dokumentace je 652 tis. Kč vč. DPH. Tato akce bude hrazena z kapitálových 

výdajů rozpočtu města (2,5 mil. Kč). Práce budou probíhat 24. 6.- 25. 8. 2019. 

 

 
 

 

Usnesení RM č. 39/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy L&P stavební, s.r.o., 
IČ 63906236 na realizaci stavby „ZŠ 28. října – sanační práce v části suterénu“ za cenu 458 
045,15 Kč bez DPH, 554 234,63 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s 
vybraným dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

 

12. Schválení vybraného zhotovitele na akci: „Výměna sportovních povrchů na 

venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy“ 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení RM č. 781/2018 bylo vypsáno výběrové řízení. Termín pro předložení nabídek byl do 21. 

1. 2019 do 12,00 hod. Osloveno bylo šest firem, podáno bylo šest nabídek (tři písemné a tři elektronické). Hodnotící 



7                                                                                        Zápis Rady Města Turnov dne 31. 1. 2019

  

komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) jako nejvhodnější nabídku firmy J.I.H. – sportovní 

stavby s.r.o., IČ 24289779 za nabídkovou 1 418 448,24 Kč vč. DPH. Práce budou probíhat 3.6.-20. 8. 2019. 

 

 
 

 

Usnesení RM č. 40/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy J.I.H. – sportovní 
stavby s.r.o., IČ 24289779 na realizaci stavby „Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti 
u obchodní a hotelové školy“ za cenu 1 418 448,24 Kč s DPH/1 192 271,28 Kč bez DPH a 
zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

 

13. Schválení vybraného zhotovitele na akci: „Hrad Valdštejn - stabilizace skalního 

podloží“ 
 

Rozprava: 

      Na základě rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele 

akce: Hrad Valdštejn – stabilizace skalního podloží. Osloveno bylo 6 firem, byly podány celkem čtyři nabídky (tři 

elektronické a jedna písemná). Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) jako 

nejvhodnější nabídku firmy STRIX Chomutov, a.s., IČ 27274535 za nabídkovou cenu 1 389 602Kč vč. DPH na 

realizaci akce: „Hrad Valdštejn – stabilizace skalního podloží“. Rozpočtovaná částka je 1 684 tis. Kč vč. DPH. Akce 

bude realizována v případě obdržení dotace z PZAD v termínu 18. 3.- 26. 5. 2019. 

 
 

 

Usnesení RM č. 41/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy STRIX Chomutov, 
a.s., IČ 27274535 na realizaci stavby „Hrad Valdštejn – stabilizace skalního podloží“ za cenu 1 
389 602,- Kč včetně DPH/1 148 431,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s vybraným dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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14. Žaloba o určení vlastnictví - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(SBD) 
 

Rozprava: 
      Na základě výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) Vám předkládáme k 

posouzení žádost o navrácení pozemků pod některými bytovými domy z vlastnictví města zpět do vlastnictví České 

republiky. 

 

ČR-ÚZSVM požadovala dobrovolné vydání nemovitostí (pozemků pod bytovými domy) upřesnění, 

týká bytových domů na sídlišti u nádraží čp. 1531, 1532, 1533, 1534, (pozemek parc.č. 2600/87, k.ú. Turnov), 1535, 

1536, 1537, 1538 (p.p.č. 2600/91, k.ú. Turnov), 1550 (p.p.č. 2600/104, k.ú. Turnov), 1527, 1528, 1529, (p.p.č. 

2600/112, k.ú. Turnov), 1539, 1540, 1541, 1542 (p.p.č. 2600/95, k.ú. Turnov), 1543, 1544 (p.p.č. 2600/99, k.ú. 

Turnov), 1547, 1548, 1549 (p.p.č. 2600/118, k.ú. Turnov), 1607, 1608, 1609, 1610, 1611 (p.p.č. 2544/3, k.ú. 

Turnov), dále bytových domů na sídlišti J. Patočky čp. 1423 ( část p.p.č. 2600/27, k.ú. Turnov), 1438, 1439, 1440 

(p.p.č. 2600/38, k.ú. Turnov), bytových domů v ul. 28. října čp. 1687, 1688, 1689 (p.p.č. 1310/3, k.ú. Turnov), ul. 

Švermova čp 1612 včetně pozemků tvořících s domem funkční celek (p.p.č. 1213/4, 1213/5, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 

1213/10,1213/11 k.ú. Turnov) a bytových domů na Daliměřicích čp. 246, 247 (st.p.č. 641, k.ú. Daliměřice), 248, 249 

(st.p.č. 639, k.ú. Daliměřice), 259, 260, 261 (st.p.č. 551, 552, 553,, k.ú. Daliměřice), 268, 269, 270 (st.p.č. 564, k.ú. 

Daliměřice).  

 

Aktuální stav: 

Dne 6. prosince 2018 byl vydán rozsudek Okresním soudem v Semilech ve věci žalobkyně - Česká republika - Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových proti žalovanému Městu Turnov o určení vlastnického práva k 

nemovitým věcem částečným rozsudkem určuje, že žalobkyně je vlastníkem pozemků 2600/87, 2600/112, 2600/91, 

2544/3, 2600/104, 1213/4, 1213/5, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1213/10, 1213/11, 1310/3, 2600/99, 2600/118, 2600/38 a 

2600/95 nacházejících se v katastrálním území Turnov, zapsaných na LV 10001 pro Katastrální pracoviště pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily a pozemků p. č. St. 641, 639, 551, 552, 553 a 564 nacházejících se v 

katastrálním území Daliměřice, zapsaných na LV 10001 pro Katastrální pracoviště pro Liberecký kraj, Katastrální 

pracoviště Semily" a dále, že "o vlastnictví k pozemku p. č. 2600/27 o výměře 198 m2 podle geometrického plánu č. 

5-303-80 ze dne 20.2.1980 vypracovaného Geodézií n. p. Pardubice pro vyznačení č.p. 1423 a o nákladech řízení 

bude rozhodnuto v konečném rozsudku. " Na základě pokynu pana starosty Ing. Tomáše Hockeho bude proti 

Rozsudku Okresního soudu v Semilech podáno odvolání. 

 

 

Usnesení RM č. 42/2019 
RM bere na vědomí  
informace o průběhu vedeného soudního sporu ve věci určení vlastnictví pozemků pod bytovými 
domy. Žalobce Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proti žalovanému Městu 
Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

15. Návrh dohody o 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,  s termínem dokončení do 30. 6. 

2016, který byl dodatkem č. 1 prodloužen do 15.7.2016. Termín dokončení díla nebyl dodržen a proto  byl, po 

schválení radou města dne 9.11.2016 usnesení 618/2016, uzavřen dodatek č. 2, podle kterého město Turnov převzalo 

nedokončené dílo a následně zadalo jeho dokončení společnosti EKIA s.r.o. Podle smlouvy o dílo vyměřilo město 

Turnov společnosti Jirop trade s.r.o. smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 336 000,-Kč. Po 

několika výzvách k zaplacení vyměřené pokuty byl u Okresního soudu v Plzni podán dne 22.8.2017 návrh na vydání 

platebního rozkazu na úhradu výše uvedené sankce. V roce 2018 bylo nařízeno jednání. Na posledním jednání  dne 

5.9.2018 zástupce společnosti uznal  dluh co do výše i důvodu a navrhl uzavření smíru. Dne 17.10.2018 jednala rada 

města o prvním návrhu smíru, který předložila společnost Jirop trade s.r.o.  Návrh nebyl schválen. 
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Usnesení RM č. 43/2019 
RM schvaluje  
předložený návrh na schválení splátkového soudního smíru ve věci sp. zn. 7 C 371/2017u 
Okresního soudu Plzeň –sever  mezi Městem Turnov a společností Jirop trade s.r.o. IČ 
02158035. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

16. Správní rada Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. 
 

Rozprava: 
      Město Turnov je jedním ze zakladatelů Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s., IČ 26004674, se sídlem Jana 

Palacha 804, 511 01 Turnov a má své zástupce v orgánech organizace – správní a dozorčí radě. Pro nové funkční 

období je třeba jmenovat za město své zástupce do správní rady.  

 

 

Usnesení RM č. 44/2019 
RM navrhuje  
ZM jmenovat jako zástupce města Turnov do správní rady Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. – 
Mgr. Petru Houškovou, PhDr. Hanu Maierovou, Evu Kordovou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
 
 
 

17. Participativní rozpočet - postup 2019 
 

Rozprava: 
      Předkládám návrh na postup a metodiku participativního projektu v roce 2019.  

Uvedený postup a metodika byla projednána v rámci pracovní skupiny.  

Pracovní skupina se shodla na potřebě zvýšení propagace a zapojení veřejnosti, vytvoření samostatného webového 

portálu pro celou administraci projektů, potřebě jasné grafiky a zajištění ověřeného hlasování.  

Při realizaci letošního ročníku doporučujeme spolupráci s Agora CE, o.p.s dle zaslaného harmonogramu a dle 

předložené ceny. V příloze je uveden i harmonogram procesu v roce 2019. Pokud ZM schválí metodiku na svém 

únorovém jednání, pak jsme schopni zvládnout celý proces přijetí návrhů, jejich hodnocení i hlasování během 1. 

pololetí 2019. Realizace návrhů může být započata v průběhu prázdnin.  

V příloze je dále uvedena metodika pro rok 2019. Při přípravě metodiky jsme vycházeli z našich zkušeností i 

metodik a procesů v dalších městech. V roce 2019 navrhuje vyčlenit částku 500 tis. Kč na projekty, přičemž jeden 

projekt může být max. za 250 tis. Kč (zvýšíme počet realizovaných projektů, motivaci k předkládání a umožníme 

předkládat méně náročně projekty na přípravu, realizaci, specifikaci rozpočtu, hodnocení). Stále trváme na seznamu 

podporovatelů, který ale snižujeme na dvacet a umožňujeme předložit jednomu předkladateli i více projektů. Nově 

bude možné návrhy podávat písemně i elektronicky přes samostatný web participativního rozpočtu. Hlasování bude 

probíhat elektronicky, přes ověřovací SMS a bude použit volební algoritmus umožňující kladné i záporné hlasy.  

Návrh na čerpání řádku v rozpočtu – 600 000,- Kč  

500 000,- Kč – návrhy projektů participativního rozpočtu  

100 000,- asistence extérní firma, tisk a distribuce propagační materiály, odměna koordinátora  

Koordinátor participativního rozpočtu bude Ing. Klára Preislerová, koordinátorka Zdravého města a Agendy 21. 

 

 

Usnesení RM č. 45/2019 
RM schvaluje  
asistenci při přípravě a tvorbě participativního rozpočtu v roce 2019 s Agora CE, o.p.s., IČ: 
27885348, Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 za cenu 45,2 tis. Kč s DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 46/2019 
RM schvaluje  
čerpání částky Participativního rozpočtu v roce 2019: 500 tis. Kč – návrhy projektů 
participativního rozpočtu 100tis. Kč - asistence extérní firma, tisk a distribuce propagační 
materiály, odměna koordinátora. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 47/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit předloženou Metodiku participativního rozpočtu na rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

18. Záštita starosty - Sportovec okresu 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám žádost Okresního sportovního a tělovýchovného sdružení Semily, z. s. o poskytnutí finanční 

podpory z řádku rozpočtu na rok 2019 - Záštity starosty mimo dotační program. Žádost je o 10 tis. Kč. Po poradě 

vedení města předkládám návrh s upravenou částkou na 5 tis. Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 48/2019 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro Okresní sportovní a 
tělovýchovné sdružení Semily, z. s., IČ: 68 24 79 31, 3. května 327, 513 01 Semily, ve výši 5 tis. 
Kč pro uskutečnění akce Nejúspěšnější sportovci 2018. Zároveň RM schvaluje znění darovací 
smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

19. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Smlouva o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu města Turnova. 
 

Rozprava: 
      Tímto Vám předkládáme Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské 

centrum Turnov, příspěvková organizace, pro rok 2019. Celková částka příspěvku byla schválena zastupitelstvem 

města, usnesením č. 342/2018 ze dne 13. 12. 2018. 

 

 

Usnesení RM č. 49/2019 
RM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum 
Turnov, příspěvková organizace, na rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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20. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - Smlouva o 

poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám ke schválení veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb 

v obecném hospodářském zájmu pro Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, na rok 2019. 

 

 

Usnesení RM č. 50/2019 
RM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu pro Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, na rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

21. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2019 byla z rozpočtu města vyčleněna na režii odboru školství, kultury a sportu a příspěvek Dítě v tísni 

celková částka 55.000,- Kč, z čehož příspěvek Dítě v tísni činí 25.000,- Kč. Tato částka byla rozdělována 

v předchozích letech mezi jednotlivé základní školy, a to na základě informací o potřebnosti těchto finančních 

prostředků pro jejich žáky. Prostředky byly použity k zaplacení obědů v rámci školního stravování pro sociálně 

slabší žáky, kteří díky tomuto příspěvku Města Turnov mohli docházet na obědy s ostatními spolužáky. Na základě 

údajů získaných ze základních škol v Turnově, navrhujeme celkovou částku 25.000 Kč rozdělit mezi čtyři turnovské 

základní školy, a to dle přiložených smluv. Celkově se jedná o podporu cca 30 dětí. 

 

 

Usnesení RM č. 51/2019 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace na 
celkovou částku 8.800 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 52/2019 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na 
celkovou částku 8.800 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 53/2019 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy se Základní školou Zborovská 519, příspěvková organizace na 
celkovou částku 5.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 54/2019 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov-Mašov, příspěvková organizace na 
celkovou částku 2.400 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

 

 

 

 

V Turnově dne 6. února 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………   ………………………………………. 

                Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

          starosta            místostarostka 


