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ZÁPIS  
z 11. zasedání Rady Města Turnov 

ze dne 30. května 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: 

Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 
 
Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 
            
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu 

stavby "SM Turnov, Hluboká čp.137-kNN" 

Ludmila Těhníková 8:00 – 8:45      

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právo stavby "Vodovodní přípojka pro RD čp.14, Malý 

Rohozec-Mokřiny" 

       

3. Smlouva o nájmu s Městskou sportovní Turnov s.r.o.        

4. Zadání studií na výstavbu  nové knihovny ve Skálově ulici 

Turnov 

       

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu "SM Turnov, 5.května-

přeložka kNN" 

       

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "Polyfunkční dům Jana 

Palacha, Turnov, plynovodní a vodovodní přípojka" 

       

Ostatní 

7. Koňský trh – aktuální situace Ing. Tomáš Hocke 8:45 – 10:00      

8. Zahájení projektové přípravy – Revitalizace sídliště Výšinka 

a Přepeřská, Žižkova ul., Průmyslová ul. 

       

9. Umístění památníku TGM v Turnově – bylo přeloženo na 

další RM 

            

10. Soutěž na logo města – bylo přeloženo na další RM             

11. Záměr odkupu pozemků č. 776/9 a 776/10, Turnov, 

Daliměřice 

Jiří Mikula 10:00 – 10:45      

12. Zadání studie sportovišť u haly TSC        

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

13. EZAK – rozšíření funkcionality Ing. Tomáš Hocke  10:45 – 11:30     
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14. Pamico - zpráva o spolupráci        

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00   

Záležitosti odboru životního prostředí 

15. Analýza odpadového hospodářství města Turnov – část 2 Mgr. Jana Svobodová  12:00 – 13:00      

16. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

17. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace - navýšení kapacity výdejny Alešova 1059 

Mgr. Martina Marková   13:00 – 14:00    

18. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu        

19. Žádost o užití městského znaku        

20. 

 

21.  

Žádost o převod z rezervního fondu do investičního fondu 

organizace Mateřská škola Turnov-Mašov, p.o. 

Odepsání dlouhodobého majetku Zdravotně sociálních 

služeb – přidaný bod 

 

       

 
 
 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu stavby "SM Turnov, 

Hluboká čp.137-kNN" 
 

Rozprava: 
       Odbor správy majetku předkládá RM schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu kabelového vedení „SM, Turnov, Hluboká čp. 137-kNN“. Jedná se o pokládku 

nového podzemního kabelového vedení v Hluboké ulici k čp. 137, objekt Hotelu Korunní princ, která povede od 

objektu čp. 137 celou Hlubokou ulicí, dále ul. Palackého, částí ul. Trávnice kolem budovy Městského divadla do ul. 

Ladislava Petrnouška do TS (trafostanice), dle přiložené situace.  

 
Rámcové podmínky RM pro sjednání věcného břemena na základě zkušeností z Palackého ulice: 

Kostky je potřeba skrýt před výkopem v celém rozsahu jedné etapy, tak aby nedošlo k napadání kostek do výkopu, 

zvlášť kostky světlé a zvlášť kostky tmavé, tak aby nedošlo k promíchání. 

Je třeba etapizovat po 20m s ukládáním kabelu a hned následným zahutněním a zadlážděním. Jedna etapa nesmí být 

prováděna déle než dva dny. 

Zajistit přístup do obchodů a domů. 

V rámci dláždění budou provedeny tmavé pruhy, tak jak je současný stav. 

Ochránit a převzít kabelové vedení VO před zásypem pracovníky TST, po jednotlivých etapách. 

Vzhledem k dopravnímu zatížení a centru města provádět práce pouze o letních prázdninách. 

Nezasáhnout záborem do přilehlé komunikace. 

Finanční sankce za nedodržení podmínek 10 tis. Kč/ za jednotlivé nedodržení podmínek. 

Termín na odstranění dlaždičských chyb a nedodělků – 3 dny od vyzvání OSM. 

 
 
 

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo stavby 

"Vodovodní přípojka pro RD čp.14, Malý Rohozec-Mokřiny" 
 

Rozprava: 
       Stavebníci xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx připravují na pozemcích města výstavbu vodovodní přípojky 

k RD čp 14, pro pozemek p. č. 263/2 a 59 k. ú. Malý Rohozec, stavba se nachází v lokalitě Malý Rohozec - 

Mokřiny. Touto stavbou budou dotčen pozemek p. č. 458/2 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnova 

v rozsahu celkem cca 5 bm. Přípojka bude napojena do stávajícího vodovodního řádu v komunikaci, jak je 

vyznačeno v situačním plánu. Rozsah věcného břemene po realizaci stavby přesně určí geometrický plán.  
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Usnesení RM č. 354/2019 
 

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. 458/2 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 5 bm dotčených stavbou 
vodovodní přípojky k parcel. č. 263/2 a 59 k. ú. Malý Rohozec, stavebníci xxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč + 
DPH, (400,-/bm+DPH). 
 

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

3. Smlouva o nájmu s Městskou sportovní Turnov s.r.o. 
 

Rozprava: 
       Město Turnov pronajímá na základě smluv o nájmu nebytové prostory a pozemky Městské sportovní 

Turnov, s.r.o. 

Jelikož některé smlouvy jsou z dřívější doby a nespecifikují přesná práva a povinnosti smluvních stran, připravil 

Odbor správy majetku společně s Městskou sportovní Turnov s.r.o. novou smlouvu o nájmu.  

Nájemné u jednotlivých nemovitostí bylo vždy schváleno dohodou ve výši: 

- Atletický stadion – 185.883,26 Kč  

- Plavecká hala Výšinka – 165.703,20 Kč  

- Sokolovna Mašov čp. 22  

Sokolovna – 44.406,35 Kč  

Restaurace – 53.111,40 Kč 

- Hřiště v Mašově – 600,- Kč 

- Fotbalový areál – 47.110,- Kč 

tj. celkem 496.814,21 Kč/rok + DPH, to znamená, že pro novou smlouvu o nájmu zůstává nájemné v nezměněné 

výši. Nájemné se pravidelně zvyšuje dle výše inflace. Z nově uzavřené smlouvy o nájmu vyplývají nové povinnosti 

pro Městskou sportovní, s.r.o. v podobě provádění veškerých revizí, údržby a opravy nemovitostí. Dle Ing. Křapky, 

jednatele MST jsou pouze revize vyčísleny na cca 116.000 Kč/rok. Na což v rozpočtu MST nemají finance. V 

současné době má OSM ve svém rozpočtu částku 50.000 Kč na revize pro MST. Tato částka bude v rámci 

rozpočtových změn převedena na MST. 

 
 

Usnesení RM č. 355/2019 
 

RM schvaluje  
smlouvu o nájmu s Městskou sportovní Turnov s.r.o. pronájem nemovitostí:   
- Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, elektrické 
osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní šachty, zavlažování, tribuny vč. zařízení a 
zastřešení, cílová věž a hřiště WORKOUT) nacházející se na pozemcích p. č. 600/1, 601/4, 610/6, 838/2, 
842/1, 842/2, 843/21, 601/12, 610/5, součástí pozemku je stavba Turnov čp. 2295, vše k. ú. Turnov, 
- Plavecká hala Výšinka vč. pozemku p. č. 1774/2, k. ú. Turnov, 
- Sokolovna Mašov, čp. 22 (sokolovna – 378 m2, restaurace 137 m2), vč. pozemku p. č. st. 5, k. ú. Mašov 
u Turnova,  
- Hřiště Mašov nacházející se na části pozemku p. č. 3, k. ú. Mašov u Turnov,  
- Fotbalový areál nacházející se na pozemcích p. č. 3610/116, 3610/159, 3610/160, 3610/132, 3610/157, 
3610/107, 3610/154, 3610/106, 3610/161, 3610/108, 3610/115, 3610/158, vše k. ú. Turnov za celkové 
nájemné ve výši 496.814,21 Kč/rok + DPH na dobu neurčitou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 356/2019 
 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje smlouvu o nájmu s Městskou sportovní Turnov s.r.o. pronájem nemovitostí:   
- Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, elektrické 
osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní šachty, zavlažování, tribuny vč. zařízení a 
zastřešení, cílová věž a hřiště WORKOUT) nacházející se na pozemcích p. č. 600/1, 601/4, 610/6, 838/2, 
842/1, 842/2, 843/21, 601/12, 610/5, součástí pozemku je stavba Turnov čp. 2295, vše k. ú. Turnov, 
- Plavecká hala Výšinka vč. pozemku p. č. 1774/2, k. ú. Turnov, 
- Sokolovna Mašov, čp. 22 (sokolovna – 378 m2, restaurace 137 m2), vč. pozemku p. č. st. 5, k. ú. Mašov 
u Turnova,  
- Hřiště Mašov nacházející se na části pozemku p. č. 3, k. ú. Mašov u Turnov,  
- Fotbalový areál nacházející se na pozemcích p. č. 3610/116, 3610/159, 3610/160, 3610/132, 3610/157, 
3610/107, 3610/154, 3610/106, 3610/161, 3610/108, 3610/115, 3610/158, vše k. ú. Turnov za celkové 
nájemné ve výši 496.814,21 Kč/rok + DPH na dobu neurčitou. 
 

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

4. Zadání studií na výstavbu nové knihovny ve Skálově ulici Turnov 
 

Rozprava: 
      Touto cestou vám předkládám materiál popisující aktuální situaci a predikovaný vývoj v projektu výstavby 

Nové knihovny Antonína Marka v Turnově. 

Zastupitelstvo města v rámci ankety v lednu 2019 vybralo stavbu samostatné knihovny bez Žluté ponorky. V 

následném hlasování se knihovna umístila na třetím místě – potvrzuje to, že se o ni dlouhodobě diskutuje. V 

současnosti se připravuje objednání variant studií pro novostavbu knihovny v ulici Skálově (umístění vedle Domu 

Na Sboře a letního kina). Jejich vyhodnocení bude v podstatě taková menší uzavřená architektonická soutěž.  

 

Na základě diskuze RM souhlasí s následným rámcovým řešením zadání studie v rámci uzavřeného poptávkového 

řízení:  

- zadat studii ateliérům, které mají reference na studie knihovny, a navíc poptat větší turnovské kanceláře s cenou za 

skicovné ve výši 40 tis. Kč vč. DPH (ze strany města bude dodáno geodetické zaměření, geologická rešerše, 

arboristický průzkum a stavební program objektu), s cílem získat maximum možných návrhů  

- v případě, že bude zastupitelstvo souhlasit s vítěznou studií, získá projekční kancelář zakázku na projektovou 

dokumentaci (dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro výběr 

zhotovitele, projekt interiéru, inženýrskou činnost a autorský dozor) to vše do max. limitu 2 mil. Kč bez DPH  

- součástí odevzdané studie bude i cenová nabídka na další projekční stupně v zapečetěné obálce – dokumentace 

k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro výběr zhotovitele, projekt interiéru, 

inženýrskou činnost a autorský dozor - to vše do max. limitu 2 mil. Kč bez DPH, obálka bude otevřena až po 

rozhodnutí hodnotící komise 

- dokumentaci pro územní a stavební řízení je možno sloučit, pakliže bude souhlasit stavební úřad 

- dokumentaci k provedení stavby by si již dále objednával zhotovitel stavby 

- jestliže nedojde k odsouhlasení žádné architektonické studie v zastupitelstvu města, bude ze strany města ukončena 

spolupráce a dále nebude v projektu pokračováno -  nedojde tedy k zadání dalších projekčních stupňů, ani k plnění 

autorského dozoru. 

 

Předpokládaná cena stavby 50 mil. Kč vč. DPH. 

 

Na základě predikované účasti výše uvedených ateliérů navrhuji upravit komisi pro hodnocení návrhů takto: 

Eva Kordová – radní 

Lukáš Bělohradský – zástupce kontrolního výboru a opozice 

Zbyněk Miklík - radní 

Z oboru knihovnictví – osoba bude doplněna později 

RNDr. Josef Uchytil, Dis. – předseda kulturní komise a radní 

Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž – ředitel knihovny 

Ing. arch. Kučera – městský architekt Turnov 

Ing. Arch. Hilpert – městský architekt Semily 
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Ing. Arch. Jiránek – městský architekt Jičín 

Ing. Arch. Boris Šonský – architekt Vědecké knihovny v Liberci, bude vyzván 

Ještě jednáme s dalšími architekty, které bychom rádi přizvali do komise. 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 357/2019 
 

RM schvaluje  
zadat vypracování studií na výstavbu nové knihovny ve Skálově ulici společnostem A69 - architekti s.r.o. 
Praha, ROSA-ARCHITEKT s.r.o. Trutnov, Ing. arch. Hájek Turnov + Ing. arch. Reslová, Profes projekt, s.r.o. 
Turnov dle podmínek schválených usnesením RM 263/2019 ze dne 25. 4. 2019. 
 

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

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 

provést stavbu "SM Turnov, 5.května-přeložka kNN" 
 

Rozprava: 
       Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení pro ČEZ Distribuci, a. s. Smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu na akci: „SM, Turnov, 5.května-přeložkakNN“. Jedná se 

o přeložku podzemního kabelového vedení v areálu Domova důchodců POHODA z důvodu nové opěrné zdi.  

 
 

Usnesení RM č. 358/2019 
 

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. 1287, 1283/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 
celkové délce 40 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, 5. května – přeložka kNN“ ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 16.000,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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

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

provést stavbu "Polyfunkční dům Jana Palacha, Turnov, plynovodní a vodovodní 

přípojka" 
 

Rozprava: 
       Přesouváme po jednání komise rozvoje města. 

 
 
 

7. Koňský trh – aktuální situace 
 

Rozprava: 
       Předkládám RM materiál popisující aktuální situaci v rozvojovém areálu Koňský trh. Tento projekt byl 

v orgánech města velmi aktivně projednáván v letech 2003-2005. Z hlediska stavebního zákona bylo na projekt 

vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.  Stavební povolení pozbylo platnosti, územní rozhodnutí je stále 
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platné (byl postaven sjezd z okružní křižovatky u Magicu). Mezi stavebníkem – firmou Real Garant, s.r.o. a Městem 

Turnov byla v minulosti uzavřena dohoda, specifikující části stavby, které stavebník vybuduje a následně převede na 

Město. Celý projekt byl však nakonec po provedených demolicích objektů Masny zakonzervován, především 

z důvodu ekonomické krize a problémy financování a poslán do konkurzu. 

Probíhají jednání se současným majitelem, který připustil, že za určitých podmínek by byl možný prodej městu. Na 

základě této informace jsme zadali znalecký posudek na cenu pozemků a pro další rozhodování o koupi je potřebné 

zpracování studie pro danou lokalitu.  

 
 

Usnesení RM č. 359/2019 
 
 

RM bere na vědomí  
aktuální Informace o Koňském trhu a souhlasí se záměrem zpracováním architektonické studie na 
lokalitu Koňský trh. 
 

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

8. Zahájení projektové přípravy – Revitalizace sídliště Výšinka a Přepeřská, Žižkova 

ul., Průmyslová ul. 
 

Rozprava: 
       Již v minulosti se RM zabývala otázkou pokračování revitalizací turnovských sídlišť. RM vždy chtěla 

pokračovat revitalizací sídliště Výšinka. To však vzhledem k tomu, že bylo kolaudováno až po roce 1990, nebylo 

možné. Od minulého roku MMR změnilo pravidla na revitalizaci sídlišť a sídliště Výšinka se již může do tohoto 

programu zapojit. 

 

Sídliště Přepeřská prošlo v minulosti revitalizací zeleně včetně parkových úprav. Na projektu běží udržitelnost 10 let 

(tedy do roku 2022). Je však nutný a z hlediska projektu zeleně řešitelný prostor po bývalém sportovním hřišti, 

možné dopravní propojení s ulicí Přepeřskou, navýšení parkovacích stání i vyřešení prostoru po odstěhování částí 

garáží. 

 

Ulice Žižkova je v této chvíli vysoce zatíženou komunikací, kterou se obsluhuje území v blízkosti objektu Bio ráj, 

vnitroblok bytových domů Žižkova, základní škola a objekt autodopravy v prostoru bývalé kotelny. Byli jsme nuceni 

zde udělat několik nepopulárních opatření, abychom vynutili bezpečný příchod pro děti do základní školy. V 

prostoru Bio ráj se chystá výstavba nového bytového domu s 45 byty. Při jednání s občany jsme přislíbili částečné 

řešení spočívající v rozšíření komunikace, zřízení parkovacího pruhu. Rovněž je prostorově možné zřídit 

jednosměrnou komunikaci mezi objektem kotelny a zahradou ZŠ Žižkova, tak aby mohlo dojít k částečnému 

rozmělnění dopravy. Záměr byl projednán v dopravní komise a ta ho podporuje. 

 

Ulice Průmyslová je vysoce zatíženou komunikací, po které probíhá doprava do Antolinu, Silnice LK, osobní 

doprava do čtvrtí mezi ulicí Fučíkova a obcí Ohrazenice. Proběhlo několik jednání mezi firmou Antolin, městem, 

Policí ČR, Městskou policií. Řešilo se především krátkodobé i dlouhodobé parkování kamiónů. Část byla 

přesměrována do průmyslové zóny Vesecko, jinak nedošlo k zásadnímu zlepšení. Antolin usiluje o zřízení chodníku, 

veřejného osvětlení a případně parkovacího pruhu pro kamiony. 

 
 

Usnesení RM č. 360/2019 
 

RM schvaluje  
zadání projektové přípravy na akce Revitalizace sídliště Výšinka, Revitalizace sídliště Přepeřská, stavební 
úpravy ulice Žižkova, stavební úpravy ulice Průmyslová dle navrženého postupu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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9. Umístění památníku TGM v Turnově 
 

Rozprava: 
       Materiál byl vzhledem k časovým možnostem přesunut na další RM.     
 
 
 

10. Soutěž na logo města 
 

Rozprava: 
       Materiál byl vzhledem k časovým možnostem přesunut na další RM. 

 
 
 

11. Záměr odkupu pozemků č. 776/9 a 776/10, Turnov, Daliměřice 
 

Rozprava: 
       Na základě žádosti výboru TJ Turnov Vám předkládám záměr k odkoupení pozemků sousedících 

s uvažovanou výstavbou „Rozšíření a zastřešení multifunkčního hřiště v Turnově – Daliměřicích“.  Na základě 

nových informací nebyla nyní TJ dotace v programu 133D 531 Podpora materiálně technické základny přiznána, 

nicméně TJ bude nadále o získání dotace na výstavbu haly usilovat. 

 
 

Usnesení RM č. 361/2019 
 

RM nesouhlasí  
se záměrem koupě pozemku č. 776/9 a 776/10, Turnov, Daliměřice, protože preferuje výstavbu a 
rekonstrukci sportovišť v prostoru TSC v souladu se schválenými investičními prioritami zastupitelstva 
města. 
 

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

12. Zadání studie sportovišť u haly TSC 
 

Rozprava: 
       Na základě výsledku priorit ZM Turnov, kde se záměry úpravy sportovišť v této lokalitě umístili na 6. a 8. 

místě a dále na základě probíhajících jednání s vedením TSC, ohledně převodu haly TSC do majetku města /MST/, 

Vám předkládám záměr k zadání studie rozšíření haly TSC a dále vzhledem k současnému nedostatečnému stavu 

krytých sportovišť v zimní sezoně přijal sportovní výbor usnesení, kde doporučuje úpravu povrchu hřiště duhové 

energie do jedné roviny a zároveň doporučuje pořízení nafukovací haly, které by mělo sloužit jako provizorní řešení 

sportoviště před realizací rozšíření haly. 

 
 

Usnesení RM č. 362/2019 
 

RM souhlasí  
se zadáním studie na rozšíření haly TSC, řešení sportovišť včetně oválu v okolí TSC, nafukovací haly na 
hřišti Duhové energie a volnočasového sportovního hřiště ve Studentské ulici včetně řešení veřejného 
prostoru. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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13. EZAK – rozšíření funkcionality 
 

Rozprava: 
       Od roku 2016 využívá městský úřad a některé jeho příspěvkové organizace, pro správu veřejných zakázek 

(VZ) a pro povinné vedení tzv. profilu zadavatele elektronický nástroj EZAK od firmy QCM. V současné době jsou 

již všechna výběrová řízení spravována v tomto programu. Všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny 

na profilu zadavatele, musí být bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění 

(vyhláška č.168/2016, § 17, ods.2) což náš profil zadavatele zajišťuje. Dále legislativa ukládá povinnost archivovat 

veřejné zakázky po dobu 10 let od jejich ukončení nebo změně. V současné době zůstávají veřejné zakázky nadále 

uveřejněné na profilu zadavatele i po lhůtě 2 let. Vzhledem k tomu dochází k trvalému nárůstu objemu dat, která 

jsou v databázi EZAKu umístěna. V uzavřené smlouvě je nyní nasmlouvána rezervovaná kapacita 10GB dat, kterou 

již překračujeme. Nadlimitní data je potřeba si dle platné smlouvy doplatit. Toto je hlavním důvodem, proč jsme si u 

dodavatele vyžádali nabídku na rozšíření systému o další dosud nevyužívané moduly Auditor a Zálohování a správa 

dat. 

 
 

Usnesení RM č. 363/2019 
RM pověřuje  
odbor vnitřních věcí jednáním s firmou OCM směřující k pořízení nových modulů elektronického nástroje 
EZAK (Auditor a Zálohování a správa dat) zdarma anebo zřízení neomezeného datového limitu. V 
případě, že QCM nebude souhlasit, zváží RM vypsání nového výběrového řízení na elektronický nástroj 
zadávání veřejných zakázek. 
 

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

14. Pamico - zpráva o spolupráci 
 

Rozprava: 
      Z pověření pana starosty Vám předkládám pohled ICT na spolupráci s firmou Pamico Czech, s.r.o. Společnost 

Pamico Czech, s.r.o. poskytuje našemu úřadu především internetové připojení a hlasové služby. V další rovině pak 

úřad využívá zdarma metropolitní optickou síť, kterou Pamico vybudovalo, a kterou vlastní, pro propojení všech 

svých budov. Z pohledu města je pak tato síť, ve stejném režimu, využívána pro propojení městských organizací a 

slouží i pro kamerový systém Městské policie.   

 

Jaká je tedy situace z pohledu ICT: 

 Máme zdarma k dispozici síť, na jejímž vybudování jsme se nemuseli investičně podílet a nemusíme se starat o 

její provoz, údržbu ani rozvoj. A to jak po stránce finanční, tak po stránce personální. 

 Máme za velmi výhodnou cenu k dispozici internetové připojení o vysoké rychlosti a zaručené stabilitě i kvalitě. 

 Mezi jednotlivými organizacemi města, včetně samotného úřadu, neplatíme hovorné v rámci pevné sítě.    

 Pamico zdarma připojilo všechny městské organizace do své sítě, což by jinak běžně neslo desetitisícové 

náklady. 

 Máme bezplatně propojené budovy prostřednictvím samostatného vlákna, což nám umožnilo vzájemné 

zálohování. 

 Pamico zdarma zřizuje nová přípojná místa kamerového systému Městské policie. Rovněž datový tok 

kamerového systému není nijak zpoplatněn, ačkoliv by se nyní pohyboval v nákladu přes 200 tis. Kč/rok. 

 

S ohledem na výše uvedené musím z pohledu ICT úřadu zhodnotit spolupráci s Pamicem jako výhodnou a 

prospěšnou. 

 
 

Usnesení RM č. 364/2019 
 

RM bere na vědomí  
zprávu o spolupráci s firmou Pamico. RM po diskuzi pověřila starostu dalším jednáním s firmou Pamico. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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15. Analýza odpadového hospodářství města Turnov – část 2 
 

Rozprava: 
       Materiál bude komplexně projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 365/2019 
 

RM projednala  
materiál a schvaluje navrženou změnu v odpadovém hospodářství města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
 
 

Usnesení RM č. 366/2019 
RM ukládá  
místostarostce Janě Svobodové předložit materiál týkající se změny odpadového hospodářství města na 
jednání ZM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  
 
 

16. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 
 

1. Pelešany - hřbitov 

Návrh na kácení dřevin předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o 1 ks zeravu řasnatého (Thuja plicata) o 

obvodu kmene 147 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 837/4 v k. ú. Mašov u Turnova. 

 

2. hrad Valdštejn 

Návrh na kácení předkládá p. Gruberová, ředitelka příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch. 

Jedná se o borovici lesní (Pinus sylvestris) o obvodu kmene cca 120 cm ve výšce 130 cm nad zemí (obvod kmene 

nelze změřit z důvodu nepřístupnosti stromu), rostoucí na pozemku p. č. 688/3 v k. ú. Mašov u Turnova. Borovice 

roste pod areálem hradu, na skalnatém podloží. Důvodem ke kácení je obava z pádu a zlomená větev v koruně 

stromu. 

 

3. 1. máje, hřiště u TSC 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě stížnosti majitelky nemovitosti v sousedství stromů 

(viz kopie dopisu v příloze). Dle stěžovatelky stromy obtěžují listím, stíněním a v době květu alergiemi.  

Jedná se o 5 ks topolů osik (Populus tremula) o obvodu kmene 128+125 cm (dvoukmen), 125 cm, 106 cm, 94 cm, 

95 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 2546/1 v k. ú. Turnov, v travnatém páse mezi hřištěm 

pod halou TSC a soukromými zahradami. 

 

4. Bukovina 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě podnětu stavební firmy, která na sousedním 

pozemku staví rodinný dům. Jedná se o smrk ztepilý (Picea abies) o obvodu kmene 85 cm ve výšce 130 cm nad 

zemí, rostoucí na pozemku p. č. 819/1 v k. ú. Bukovina u Turnova. Smrk roste v blízkosti hranice pozemku a jeho 

větve ve spodní části zasahují nad sousední pozemek, kde probíhá výstavba nového rodinného domu. Keř, který je 

zmiňovaný v žádosti, je tis červený a k jeho případnému kácení není třeba povolení orgánu ochrany přírody. Jedná 

se o kulturní formu tisu červeného, na kterou se nevztahuje přísnější ochrany dle zákona o ochraně přírody a krajiny, 

jak je mylně uvedeno v zápise komise pro životní prostředí. Za silně ohrožený druh je prohlášen pouze původní druh 

tisu červeného, ne jeho zahradní kultivary. Tis je navíc vrostlý do smrku a při kácení smrku by muselo dojít 

minimálně k radikálnímu zmlazení tisu. 

 

5. Metelkovy sady 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí, a to na základě špatného zdravotního stavu dřevin a stále se 

opakujících vývratů. Jedná se o dřeviny ve vstupní části Metelkových sadů. Vzhledem k vysoké návštěvnosti je 

prioritou zajištění bezpečnosti osob. Situace byla konzultována s Ing. Krejčiříkem, který stav parku dlouhodobě 
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sleduje a v současné době aktualizuje inventarizaci dřevin a následné dosadby. Dále byla situace řešena s Ing. 

Žďárským, soudním znalcem v oboru hodnocení stromů a dendrologie, který provede tahové zkoušky dubu a buku 

v blízkosti ulice Alej legií. Tyto dřeviny jsou vykloněné nad silnici a v jejich dopadové vzdálenosti se nachází 

rodinné domy. Dále byla provedena tahová zkouška u solitérní douglasky (č. 169). Měření prokázala velmi nízkou 

odolnost vůči zlomu kmene i vůči vývratu z kořenů. Soudní znalec doporučil tuto dřevinu ideálně do konce června 

2019 pokácet. Provedená tahová zkouška prokázala oprávněnost obav z dalších vývratů douglasek. 

 

6. Regenerace panelového sídliště U nádraží – 7. etapa 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě schválené projektové dokumentace „Regenerace 

panelového sídliště U nádraží – 7. etapa,“ generální projektant: AND, spol. s.r.o., datum: 11/2018. Ke kácení byla ze 

zdravotních důvodů navržena 1 lípa a dále z kompozičních důvodů a z důvodů stavby keřové porosty o celkové 

ploše 531 m2. Veškeré dřeviny rostou na pozemku p. č. 2600/1 v k. ú. Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 367/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks zeravu řasnatého o obvodu kmene 147 cm, rostoucího na pozemku 
p. č. 837/4 v k. ú. Mašov u Turnova (Pelešany – hřbitov). 
 

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

Usnesení RM č. 368/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 120 cm, rostoucí na pozemku p.č. 
688/3 v k.ú. Mašov u Turnova (hrad Valdštejn). 
 

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

 
 

RM neschvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 5 ks topolů osik o obvodu kmene 128+125 cm (dvoukmen), 125 cm, 106 
cm, 94 cm, 95 cm, rostoucích na pozemku p. č. 2546/1 v k. ú. Turnov (1. máje, hřiště u TSC). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/4/0] – usnesení nebylo přijato 
  
 
 

Usnesení RM č. 369/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 85 cm, rostoucího na pozemku p. 
č. 819/1 v k. ú. Bukovina u Turnova (Bukovina). 
 

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

Usnesení RM č. 370/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks douglasky tisolisté (č. 169) o obvodu kmene 204 cm, rostoucí na 
pozemku p. č. 2807 v k. ú. Turnov, 1 ks douglasky tisolisté (č. 259) o obvodu kmene 192 cm, rostoucí na 
pozemku p. č. 2808 v k. ú. Turnov, 2 ks smrků pichlavých (č. 140, 137) o obvodu kmene 91 cm a 80 cm, 
rostoucích na pozemku p. č. 2808 v k. ú. Turnov, 1 ks douglasky tisolisté (č. 132) o obvodu kmene 123 
cm, rostoucí na pozemku p. č. 2808 v k. ú. Turnov, 1 ks modřínu opadavého (č. 124) o obvodu kmene 182 
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cm, rostoucího na pozemku p. č. 2808 v k. ú. Turnov, 1 ks javoru klenu (č. 186) o obvodu kmene 151 cm, 
rostoucího na pozemku p. č. 2808 v k. ú. Turnov, 1 ks dubu letního (č. 196) o obvodu kmene 242 cm, 
rostoucího na pozemku p. č. 2802 v k. ú. Turnov, 1 ks javoru mléče (č. 195) o obvodu kmene 123 cm, 
rostoucího na pozemku p. č. 2802 v k. ú. Turnov, 1 ks břízy bílé (č. 190) o obvodu kmene 167 cm, rostoucí 
na pozemku p. č. 2802 v k. ú. Turnov (Metelkovy sady). Na stromy byl vypracován odborný posudek. 
 

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

Usnesení RM č. 371/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks lípy srdčité (č. 18) o obvodu kmene 110 cm a zapojených porostů 
dřevin č. 13 (51 m2), č. 17 (45 m2), č. 22 (81 m2), č. 33 (66 m2), č. 40 (74 m2), č. 41 (61 m2), rostoucích 
na pozemku p. č. 2600/1 v k. ú. Turnov (regenerace panelového sídliště U nádraží – 7. etapa). 
 

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

17. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - navýšení kapacity 

výdejny Alešova 1059 
 

Rozprava: 

       Na jednání Rady města dne 25. 04. 2019 byl usnesením RM č. 256/2019 organizaci Základní škola Turnov, 

Skálova 600, příspěvková organizace schválen zápis dalšího odloučeného pracoviště školy do školského rejstříku na 

adrese Alešova 1723, a to z důvodu vyššího počtu žáků školy na I. stupni, kteří budou vzděláváni v lokalitě Turnov 

II. S ohledem na tuto skutečnost je nutné navýšení kapacity výdejny stravy Alešova 1059 z 240 na 300 strávníků. 

Mzdové nároky jsou dle ředitele školy pokryty z dotace žáka. Zároveň předpokládají, že nebude třeba navyšovat 

pracovní sílu. Objekt splňuje také všechny hygienické normy.  

 
 

Usnesení RM č. 372/2019 
 

RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zápis změny kapacity školní jídelny 
- výdejny v ulici Alešova 1059 v Turnově, z 240 na 300 strávníků, ve školském rejstříku. 
 

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

18. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu 
 

Rozprava: 
       Usnesením Zastupitelstva města č. 68/2019 ze dne 28. 3. 2019 byl zřízen účelový fond pro podporu 

cestovního ruchu a usnesením č. 70/2019 ze dne 28. 3. 2019 nabyl účinnosti Statut fondu města Turnov pro podporu 

cestovního ruchu včetně souvisejících Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z tohoto 

fondu. Z rozpočtu města byla vyčleněna na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov částka 200.000 

Kč.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

p. Miklík nahlásil střet zájmů 

 
 
 
 



12                                                                                  Zápis Rady Města Turnov dne 30. 5. 2019 

Usnesení RM č. 373/2019 
 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z 
rozpočtu města pro rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 

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

19. Žádost o užití městského znaku 
 

Rozprava: 

       Partnerské město Niesky požádalo o projednání záměru užití městského znaku Turnova na nemovitosti, 

která se ve městě Niesky nachází. Tamní obecně prospěšná společnost pro bytovou výstavbu Niesky (Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH) má v úmyslu umístit na novou fasádu nemovitosti nacházející se na 

Zinzendorfplatz 4/4a znaky všech partnerských měst Niesky.  

 
 

Usnesení RM č. 374/2019 
 

RM souhlasí  
s užitím městského znaku na nemovitosti Zinzendorfplatz 4/4a v německé obci Niesky a vyhovuje tak 
žádosti ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 

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

20. Žádost o převod z rezervního fondu do investičního fondu organizace Mateřská 

škola Turnov-Mašov, p.o. 
 

Rozprava: 

       Na jednání 25. 4. 2019 schválila Rada města Turnova čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola 

Turnov - Mašov, příspěvková organizace do výše 80 tis. Kč na nákup zahradního domku pro uložení hraček - 

usnesení RM č. 257/2019. Nyní je třeba ještě schválit pro formální úplnost převod částky do výše 80 tis. Kč do 

fondu investic a schválit čerpání z fondu investic do stejné výše.  

 
 

Usnesení RM č. 375/2019 
 

RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace převod částky do výše 80 tis. Kč z 
rezervního fondu organizace do fondu investic. 
 

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

Usnesení RM č. 376/2019 
 

RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 80 tis. 
Kč na nákup nového zahradního domečku, který RM schválila s usnesením RM č. 257/2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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21. Odepsání dlouhodobého majetku Zdravotně sociálních služeb Turnov 
 

Rozprava: 
       Vzhledem k zahájení stavby Alzheimer centra nastal počáteční problém s odstraněním parkovacího 

přístřešku do konce měsíce května za Domovem důchodců Pohoda pro vozidla terénní pečovatelské služby. 

Přístřešek bude nabídnut ostatním organizacím města. Pořizovací cena přístřešku (dlouhodobý majetek) je 192 975,- 

Kč. Majetek není plně odepsán, zůstatková cena, je ve výši cca 160 tis. Kč. 

 

Usnesení RM č. 377/2019 
 

RM souhlasí  
s odepsáním dlouhodobého hmotného majetku ve výši 192 975,- Kč a doporučuje jeho další použití v 
mateřské škole. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 5. června 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

   starosta             místostarostka  


