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ZÁPIS  
z 15. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 10. července 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, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk 
Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota 
 
Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota  
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
          
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - informace - veřejné 

bruslení, sportbar 

Mgr. Jana Svobodová  8:00 – 9:00     

2. Manuál pro stavebníky v bytových zónách Města Turnova Ing. Tomáš Hocke  9:00 – 9:30     

3. Domov s pečovatelskou službou v ul. 5. května - aktuální 

stav projektu 

       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

4. Zdravotně sociální služby Turnov - navýšení počtu 

pečovatelek 

Mgr. Petra Houšková  9:30 – 10:10 

5. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro 

roky 2019 - 2021 

   

6. FOKUS Turnov, z. s. - nové zázemí             

Záležitosti odboru správy majetku 

7. Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, 

Turnov 

Ludmila Těhníková  10:10 – 12:00   

8. ŘSD pozemky chodník I/35 – staženo z jednání             

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

věcech majetkových (SBD) - informace 

            

10. Rozšíření podnájemní smlouvy v čp. 1723, ul. Alešova pro 

ZŠ Skálova, Turnov 

       

11. Prodej prodlouženého kanalizačního a vodovodního řádu 

ulice Skálova Turnov 

       

12. Žádost o prodej pozemku p. č. 24/4, k. ú. Bukovina u 

Turnova 

       

13. Nabídka prodeje pozemků p. č. 695/147 a p. č. 736, k. ú. 

Daliměřice, včetně příslušenství 
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14. Záměr převodu majetku města Turnov do majetku spol. 

Kulturní centrum Turnov 

       

15. Záměr převodu hřbitovů na Hruštici a Nudvojovicích do 

majetku města 

       

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM Turnov, Benátky 

2972/2-kNN, PSR, SS" 

       

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "Polyfunkční dům Jana 

Palacha, Turnov, plynovodní a vodovodní přípojka" 

       

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu 

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

       

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právo provést stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojky k 

RD čp. 29 Daliměřická, p. č. 711/53, xxxxxxxxx" 

       

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Dolánky u Turnova 

č. p..72-kNN" 

       

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"Reko RS Turnov-Severografia" 

       

22. Hruštice, xxxxxxxx, smlouva o právu stavby        

23. Schválení dodatku č. 1 na akci: Gymnázium - oprava čelní 

fasády 

       

24. Směna pozemků p. Landyš – staženo z jednání        

25. Informace o jednáních s obyvateli bytových domů v Žižkově 

ulici proti vstupu do ZŠ 

       

Přestávka                                                                                                                                               12:00 – 12:30 

Záležitosti odboru dopravního 

26. Zpracování posouzení dopravního systému ve městě Mgr. Jana Svobodová 12:30 - 13:00      

Záležitosti odboru životního prostředí 

27. 

28. 

Revitalizace toku Stebenka 

Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany - dokončení 

Mgr. Jana Svobodová 

 

13:00 – 13:30      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

29. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská 

škola Turnov - Mašov, p. o. 

Mgr. Martina Marková 13:30 – 13:45      

30. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Základní 

škola Turnov, 28. října 18, p. o. 

       

31. 

 

32. 

 

33. 

Participativní rozpočet 2019 "Tvoříme Turnov" - výsledky 

hlasování, realizace 

Výběrové řízení „Generální opravy podvozkové části CAS 2 

TATRA 815“ – přidaný bod 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo stavby "Regenerace 

panelového sídliště u Nádraží, Turnov", 6. Etapa – přidaný 

bod 

 

Mgr. Petra Houšková 

 

Mgr. Jana Svobodová 

 

Ludmila Těhníková 

13:45 – 14:00  

 

14:00 – 14:15     

 

1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - informace - veřejné bruslení, sportbar 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám doplňující informaci pana jednatele Ing. Vladimíra Křapky. 

 

1. Opatření ke snížení ztráty Sportbaru:  
- ekonomické náklady na optimalizaci provozu sportbaru 

- o kolik bude navýšena cena za občerstvení  
 

Z diskuze vyplynulo: instalovat síť, omezit provozní dobu v dopoledních hodinách při využití ZŠ a MŠ a ve 

večerních hodinách, prodejní automat určitě pronajmout (třeba KNL Catering). 
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2. Veřejné bruslení v sezoně 2019/2020 

Rozsahem bude MST nabízet o málo více hodin, než tomu bylo loni. Bonus navíc je nelineární rozložení hodin pro 

veřejnost. Takže v září a v říjnu, kdy máme zkušenost s velice malou návštěvností, hodiny omezíme a přesuneme je 

do listopadu a prosince. 

Rozpis ledu pro veřejné bruslení je naprosto totožný s loňskou sezónou: 

 středa 10:00 – 12:00 

 pátek 18:45 – 20:15 

 sobota 13:15 – 16:00 

 neděle 14:15 – 16:15 

Toto je rozpis běžného týdne, kde by nemělo být menší množství hodin. Takto by mělo být veřejné bruslení 

nejčastěji. Do tohoto rozpisu zasahují změny zápasů dětí a mužů HC Turnov 1931.  

 

3. Rozhraní odpovědnosti jednatele a společníka s.r.o. 

Pan jednatel žádá, aby VH vzala na vědomí přiložené memorandum. Tím by se mělo předejít nedorozuměním mezi 

jednatelem a společníkem. 

 
 

Usnesení RM č. 443/2019 
 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí doplňující informace pana jednatele k navrženým opatřením ke snížení ztráty sportbaru 
na zimním stadionu, k veřejnému bruslení v sezóně 2018/2020 a k rozhraní odpovědnosti jednatele a 
společníka s. r. o. a včetně ústního doplnění paní Mgr. Romany Sedlákové (KODAP). 
 

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

2. Manuál pro stavebníky v bytových zónách Města Turnova 
 

Rozprava: 

 

Na základě několika jednání rady města vám, předkládám Manuál pro stavebníky v bytových zónách Města 

Turnova. Důvodem zpracování byla problematická komunikace jednotlivých odborů města s budoucími stavebníky 

v bytových zónách, nutnost několikanásobného projednávání problematiky v RM, řešení výjimek a dalších 

záležitostí. Manuál v kostce poskytne budoucímu stavebníkovi základní informace o lokalitě a přehled nutných 

jednání. 

 
 

Usnesení RM č. 444/2019 

 

RM schvaluje  
Manuál pro stavebníky v bytových zónách Města Turnova a pověřuje stavební úřad, odbor rozvoje 
města, odbor správy majetku a městského architekta jeho rozšiřováním. 
 

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

3. Domov s pečovatelskou službou v ul. 5. května - aktuální stav projektu 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám aktuální informace k projektu Novostavby Domova s pečovatelskou službou v ul. 5. května, který 

obsahuje 29 bezbariérových bytů. 
 

Aktuální stav: 

Dne 23. května 2019 byla po několika kontrolních dnech nad projektem doručena pracovní finalizovaná verze 

projektu, která jako finální částku uvádí cenu za celý projekt ve výši 87 mil. Kč vč. DPH. Na základě této informace 

byla svolána 28. května 2019 schůzka, kde jsme hledali možné úspory a cesta dalšího postupu.  

Ty jsou možné: 

- v etapizaci stavby na první a druhou etapu, kdybychom v první etapě nestavěli jižní objekt s 12 byty 

(úspora 24,4 mil. Kč vč. DPH) 
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- ve zmenšení suterénu – zmenšení počtu parkovacích míst z 22 na 10 míst (předpokládaná úspora 3,2-4,5 

mil. Kč bez DPH) 

- bohužel všechny ostatní možnosti byly v průběhu kontrolních výborů nad projektem vyloučeny 

Novou DPS jsme schopni začít stavět na jaře 2021, po dokončení stavby Alzheimer centra. V této chvíli je 

rozhodování o zvolení optimální cesty relativně složité. Domnívám se, že je vhodné i vzhledem k další plánované 

výstavbě ponechat stávající suterén se všemi parkovacími místy. Jako otazné i vzhledem k navyšování kapacity 

areálu, spatřuji výstavbu objektu C. 

Jako klad je možné jistě spatřovat úsporu v odhadované výši 24,5 mil. Kč vč. DPH , možnost dočerpání dotace 

MMR ve výši cca 5 mil. Kč po uplynutí 3 let. 

Jako zápory pak dostavbu za provozu, ve vnitrobloku (hluk, prach, problém s umístěním staveniště), meziroční 

nárůst cen, zničení části zpevněných a sadovnických ploch. 

Tuto těžkou otázku navrhuji rozhodnout před podáním žádosti na jaře 2020. V té době budeme mít již více informací 

i ostatních investičních akcích a bude zřejmý i střednědobý rozpočet města. 

 
 

Usnesení RM č. 445/2019 

 

RM bere na vědomí  
aktuální informace o Projektu Domova s pečovatelskou službou v ul. 5. května. 
 

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

4. Zdravotně sociální služby Turnov - navýšení počtu pečovatelek 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám materiál ohledně navýšení počtu pečovatelů, který byl projednán a schválen jak komisí Zdravotně 

sociálních služeb Turnov, usnesení č. 13/2019, tak i komisí sociálně bytovou, usnesení č. 42/2019. Aktuálně máme 

část našich žadatelů do Domova důchodců Pohoda, konkrétně dvacet šest v Turnovské nemocnici na následné péči. 

Polovina z nich je z Turnova a druhá polovina ze spádových oblastí. Tři žádosti jsou z roku 2015, jedna 2016, čtyři 

2017 a ostatních osmnáct žádostí je z roku 2018 a 2019. 

 
 

Usnesení RM č. 446/2019 

 

RM souhlasí  
s přijetím tří nových pečovatelek od 1. 9. 2019 do Domova důchodců Pohoda a tím navýšení limitu 
zaměstnanců organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, na 98. 
 

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

Usnesení RM č. 447/2019 

 

RM schvaluje  
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, navýšení sledovaného ukazatele 
mzdové náklady (účet 521) o 400 tis. Kč, tj. na celkových 29 287 tis. Kč, zákonné sociální pojištění (účet 
524) o 136 tis. Kč, tj. na celkových 9 931 tis. Kč a současně navýšení příjmů (účet 602) o 536 tis. Kč, tj. na 
celkových 22 216 tis. Kč na rok 2019. 
 

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

5. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019 - 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám tímto k projednání návrh rozvojového dokumentu v sociálních službách - Komunitní plán 

sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019 - 2021. Tento plán stanoví aktivity, kterými se bude město 

Turnov a spádová oblast v oblasti sociálních služeb v následujících třech letech především zabývat. Tento dokument 

vznikl v rámci procesu plánování sociálních služeb. Jednotlivé aktivity v sociální oblasti byly projednány v rámci 

setkávání pracovních skupin dle cílových skupin občanů.  
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Z diskuze: doplnit konkrétní částku za DPS v ul. 5. května a kartu pro Fokus v domě čp. 84. 

 
 

Usnesení RM č. 448/2019 

 

RM projednala  
Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019 - 2021 a doporučuje Zastupitelstvu 
města Turnova ke schválení s úpravou a doplněním dle diskuze (Fokus a DPS v ul. 5. května). 
 

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

6. FOKUS Turnov, z.s. - nové zázemí 
 

Rozprava: 

 

FOKUS Turnov, z. s. je nezisková organizace, která v Turnově funguje 25 let ( 13. 9. 2019 proběhne slavností 

benefice). Poskytuje sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby mentálně postižené a 

osoby s kombinovanými vadami. Od roku 2020 dojde ke zrušení služby Centra denních služeb, z důvodu 

jednoduššího vykazování a financování, zrušení služby je i ekonomicky výhodnější jak pro město, tak i pro stát. 

Uživatelům sociální služby Centrum denních služeb bude nabídnuta sociální služba Sociálně terapeutická dílna, kde 

bude navýšena okamžitá kapacita z 25 na 30 uživatelů. Po zvážení všech okolností, nejistého výhledu dalších 

dotačních možností, minimální možnosti stavby z rozpočtu města, přicházím s novým návrhem řešení – přestěhování 

FOKUSU Turnov do budovy bývalého úřadu ve Skálově, č. 84. Předsedkyně spolku paní L. Kanclířová s návrhem 

souhlasí. Využití objektu specifikovala v dopise z 5. června 2019. Organizace by využila všechny aktuálně volné 

prostory a zvládne sdílení s dalšími nájemníky. 

 
 

Usnesení RM č. 449/2019 

 

RM bere na vědomí  
aktuální informace k možnostem vybudování novostavby pro FOKUS Turnov, z. s.  a souhlasí s návrhem 
na přestěhování FOKUSU Turnov, z. s. do budovy č. p. 84 ve Skálově ulici. 
 

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

Usnesení RM č. 450/2019 

 

RM souhlasí  
s projekční přípravou pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci č. p. 84 ve Skálově ulici za účelem 
rozvoje sociálních služeb poskytovaných FOKUSEM Turnov, z. s. 
 

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

7. Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov je vlastníkem objektu čp. 84, ul. Skálova, Turnov. Tento objekt je po odstěhování úřadu prázdný a lze 

jej nabídnout k pronájmu. O místnost č. 102 o výměře 22,2 m2 + kuchyňku a sociální zařízení již požádala Česká 

správa sociálního zabezpečení. Pronájem schválila rada města na svém jednání dne 15. 5. 2019 za celkové nájemné 

5.000,- Kč/rok, tj. 225,- Kč/m2/rok.  

Organizace FOKUS Turnov, z. s., je v současné době v nájmu v objektu čp. 415, ul. Skálova, Turnov, kde užívá 

celkem 195 m2. Tento objekt je ve špatném technickém stavu a pro potřeby spolku začíná být i prostorově 

nedostačující. Společnost hledá náhradní prostory a projevila zájem o volné prostory v čp. 84, ul. Skálova, Turnov. 

V současné době hradí v čp. 415 nájemné ve výši 54.285,- Kč, tj. 278,- Kč/m2/rok. A toto nájemné by byli schopni 

platit i v čp. 84, což by znamenalo při výměře 452,7 m2 nájemné 120,- Kč/m2/rok. 

Centrum pro rodinu Náruč požádala o místnost čp. 203 o výměře 12 m2, kterou by využívala pro poradenství s 

klienty. Protože je poradenství pro klienty zdarma, žádá o stanovení nájemného v co nejnižší možné částce. 

 
 



6                                                                                        Zápis Rady Města Turnov dne 10. 7. 2019 

Usnesení RM č. 451/2019 

 

RM schvaluje  
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 84, ul. Skálova, Turnov pro organizaci FOKUS Turnov, 
z. s. a společnost Centrum pro rodinu Náruč za nájemné ve výši 278,- Kč/m2/rok + úhradu energií. 
 

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

8. ŘSD pozemky chodník I/35 
 

Rozprava: 

 

Bod je přesunut na příští jednání RM. 

 
 

9. Žaloba o určení vlastnictví - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(SBD) - informace 
 

Rozprava: 

 

Na základě výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) předkládáme na vědomí informace 

o průběhu sporu o určení vlastnictví pozemků pod některými bytovými domy a jejich případný převod z vlastnictví 

města zpět do vlastnictví České republiky. 

 
 

Usnesení RM č. 452/2019 

 

RM bere na vědomí  
průběh řízení a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho k podání dovolání k Nejvyššímu soudu 
proti rozhodnutí odvolacího soudu v Hradci Králové, ve věci určení vlastnictví. 
 

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

10. Rozšíření podnájemní smlouvy v čp. 1723, ul. Alešova pro ZŠ Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má od Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace v pronájmu II. patro budovy čp. 1723, ul. Alešova, Turnov. Část těchto prostor (místnosti: 

301, 302, 304, 315, 318/1, 318, 319, 321, 322 a 323) podnajímáme Základní škole, Skálova 600, příspěvková 

organizace, která je užívá jako družinu. Od 1. 9. 2019 zde bude mít zřízeny dvě učebny čtvrtého ročníku. Z tohoto 

důvodu žádá škola o rozšíření podnájmu o místnost č. 307. Tato místnost je v současné době prázdná. Je plánováno, 

že ji využije ZŠ Mašov při rekonstrukci stávajícího objektu. Dodatek smlouvy o podnájmu bude uzavřen na dobu 

určitou a to do 30. 6. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 453/2019 

 

RM schvaluje  
dodatek č. 1 smlouvy o podnájmu se Základní školou, Skálova 600, příspěvková organizace na rozšíření 
podnájmu nebytových prostor v čp. 1723, Turnov o místnost 307 o výměře 43 m2. Celkové měsíční 
nájemné bude od 1. 9. 2019 ve výši 9.889,- Kč a zálohy na služby ve výši 23.114,- Kč/měsíc. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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11. Prodej prodlouženého kanalizačního a vodovodního řádu ulice Skálova Turnov 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města kupní smlouvu o prodeji vodohospodářského majetku: „Prodloužení 

vodovodu a kanalizace v ulici Skálova“ na p. p. č.611/1, 611/2, 614, 3873/1, 3873/2. Při výstavbě „Nové radnice, 

Skálova č. p. 466“ byl realizován vodovodní a kanalizační řad pro budoucí projekt stavby objektu „Fokus“. Při této 

budoucí výstavbě tak nebudou dotčeny zpevněné plochy, příjezd a parkoviště „Nové radnice“. V rozpočtu stavby 

byly provedené položky sítí specifikovány a vyčísleny ve výši 122 121,-Kč bez DPH. Celková cena stavby 

„Jednotná kanalizace a prodloužení vodovodu pro Fokus“ – 851 681,-Kč bez DPH. Prodejní cena byla stanovena dle 

pravidel Vodohospodářského sdružení Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 454/2019 

 

RM schvaluje  
prodej vodohospodářského majetku realizovaného při stavbě „Nová radnice, Skálova č. p. 466, Turnov“ 
Vodohospodářskému sdružení Turnov za celkovou kupní cenu ve výši 122 121,- Kč bez DPH. 
 

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

12. Žádost o prodej pozemku p.č. 24/4, k.ú. Bukovina u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Na základě žádosti předkládáme Radě města k projednání možný prodej pozemku p. č. 24/14, o výměře 135m2, 

ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Bukovina u Turnova. Jedná se o pozemek, navazující na pozemek 

žadatele, který by přes něho chtěl umístit napojení inženýrských sítí a přístupovou komunikaci. Na vlastním 

pozemku by rád postavil nový RD. 

 
 

Usnesení RM č. 455/2019 

 

RM schvaluje  
záměr prodeje pozemku parc. č. 24/14, k. ú. Bukovina u Turnova a pověřuje OSM v rámci rovného 
přístupu k oslovením všech vlastníků sousedních pozemků. 
 

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

13. Nabídka prodeje pozemků p.č. 695/147 a p.č. 736, k.ú. Daliměřice, včetně 

příslušenství 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme radě města k projednání nabídku odkupu pozemků p.č. 965/147, výměra 1900m2 a st. 736, výměra 

23m2, v k.ú. Daliměřice vč. příslušenství. Nabídku předložil správě majetku soukromý vlastník. 

      
RM ukládá  
Odboru správy majetku dále jednat o kupní ceně se soukromým vlastníkem pozemků p. č. 695/147 a st. 
p. č. 736 k. ú. Daliměřice, dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [3/4/0] – usnesení nebylo schváleno 
  
 

14. Záměr převodu majetku města Turnov do majetku spol. Kulturní centrum Turnov 
 

Rozprava: 

 

V návaznosti na plánovanou rekonstrukci městského divadla v Turnově, jeho následné užívání, předpokládané 

náklady a financování byl konzultován převod objektu divadla a pozemků do vlastnictví Kulturního centra Turnov 
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s.r.o. (dále také KC Turnov). KC Turnov by pak mělo být investorem celé rekonstrukce. Tento převod by měl být, 

dle doporučení pana Ing. Lumíra Šuberta, AUDITEX, s.r.o., proveden prodejem nebo vkladem majetku. Po několika 

jednáních s panem Davidem Peškem, jednatelem spol. KC Turnov, byla vybrána varianta vkladu majetku. Pro 

provedení vkladu majetku do KC Turnov je nutno specifikovat převáděný majetek (členění na movité a nemovité 

věci, druhy pozemků apod.), zpracovat znalecký posudek, při provádění převodu vkladem do základního kapitálu 

také nutno upravit zakladatelskou listinu.  

 
 

Usnesení RM č. 456/2019 

 

RM souhlasí  
a doporučuje ZM schválit záměr převodu nemovitého majetku, formou vkladu do základního kapitálu, 
objekt divadla čp. 670, který je součástí stavebního pozemku parc. č. 449 v k. ú. Turnov, výměra 471m2, 
objekt čp. 151, který je součástí stavebního pozemku parc. č. 451, v k. ú. Turnov, výměra 328m2 a 
pozemku parc. č. 450, výměra 277m2, v hodnotě stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví 
Kulturního centra Turnov, s.r.o. 
 

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

15. Záměr převodu hřbitovů na Hruštici a Nudvojovicích do majetku města 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov oslovil zástupce Římskokatolické farnosti - děkanství Turnov, která je vlastníkem mimo jiné i 

hřbitova na Hruštici u kostela sv. Matěje a v Nudvojovicích. Farnost má zájem bezplatně převést do vlastnictví 

města p. p. č 1225 (hřbitov), p. č. 1224 vč. obč. vybavenosti a p. č. 1230, která slouží jako cesta pro pěší, dále p. č. 

3755 (hřbitov v Nudvojovicích) vše v k. ú. Turnov včetně příslušenství (ohradní zdi, stromy). Město Turnov tyto oba 

hřbitovy provozuje prostřednictvím Technických služeb Turnov s.r.o. a vybírá nájemné a poplatek za služby u 

jednotlivých hrobových míst. Nájem a poplatek je příjmem města. 

 
 

Usnesení RM č. 457/2019 

 

RM schvaluje  
podání žádosti o bezplatné převedení hřbitovů v Nudvojovicích a na Hruštici do vlastnictví města 
Turnova od Římskokatolické farnosti - děkanství Turnov a doporučuje zastupitelstvu města schválit tento 
převod. 
 

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

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

provést stavbu "SM Turnov, Benátky 2972/2-kNN, PSR, SS" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu: "SM Turnov, Benátky 2972/2-kNN, PSR, SS". 

Stavba spočívá v položení nového podzemního kabelového vedení NN k pozemku p. č. 2972/2 k. ú. Turnov 

v lokalitě Benátky.  Stavba bude provedena výkopem přes ulici Benátky p. č. 3878/1 a bude ukončena v pozemku 

p.č. 2972/2 přípojkovou skříní. 

 
 

Usnesení RM č. 458/2019 

 

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. 3878/1, 1237/2, 1236 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města 
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Turnov v celkové délce 87 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Benátky 2972/2-kNN, PSR, SS“ ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

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

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

přípojka" 
 

Rozprava: 

 

Investor fy Brain HK, s.r.o. připravuje na pozemcích města výstavbu vodovodní a plynovodní přípojky ke stavbě 

„Polyfunkční dům Turnov“ pro pozemek p.č.1786/2 a 1782/2 k. ú. Turnov, stavba se nachází v ul. Jana Palacha. 

Touto stavbou bude dotčen pozemek p. č. 1782/1 ve vlastnictví města Turnova v rozsahu celkem cca 11 bm. 

Přípojky, které vedou po pozemku investora p. č 1782/2 budou napojeny do stávajících řadů v komunikaci i 

chodníku. Informace o jednotlivých přípojkách jsou ve smlouvách a výrocích (viz přílohy). Komise pro rozvoj a 

správu majetku na jednání ze dne 5.6.2019 odsouhlasila projekt Polyfunkčního domu. Zápis z jednání je k nahlédnutí 

v přílohách. 

 
 

Usnesení RM č. 459/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného 
břemene v souladu se zákonem 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 pozemek parcel. č. 1782/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 
Turnova v celkové délce cca 3 bm dotčených stavbou plynovodní přípojky, p. č. 1782/2 k. ú. Turnov ve 
prospěch investora fy Brain HK, s.r.o. Eliščino nábřeží 302/29, 500 03 Hradec Králové za jednorázovou 
úhradu 1.200,-Kč+DPH (400,-/bm+DPH). 
 

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

Usnesení RM č. 460/2019 

 

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. 1782/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 8 bm dotčených stavbou 
vodovodní přípojky k parcel. č. 1782/2 k. ú. Turnov ve prospěch investora fy Brain HK, s.r.o. Eliščino 
nábřeží 302/29, 500 03 Hradec Králové za jednorázovou úhradu 3.200,- Kč + DPH, (400,-/bm+DPH). 
 

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

18. 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. Podmínky ke stavbě jsou uvedeny ve smlouvě. 
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1.vyjádření podmínek stavby je z 16.5.2019 a na základě jednání dne 30.5.2019 jsme se zástupcem ČEZu 

projednávali podmínky, etapizace po 20-ti metrech, které není možné:  

1/ došlo by ke spojkování po 20 m nového kabelu, kde by mohlo vzniknout riziko následných poruch 

2/ kdyby mělo dojít k pokládce kabelu po 20 m, musela by nadrozměrná cívka kabelu zůstávat na chodníku, kde by 

docházelo k zvýšenému riziku poškození kabelu. 

 

Z diskuze vyplynulo: úprava smlouvy – tři etapy – každá max. 7 kalendářních dní, skrytí po etapách v celé ploše 

s přetříděním kostek. 

 
 

Usnesení RM č. 461/2019 

 

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. 450, 473/2, 384/7, 383, 447, 460/2, 463/2 a 463/3 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 317 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Hluboká, 
čp.137- kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 650,- Kč/bm + DPH. 
 

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

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

"Vodovodní a kanalizační přípojky k RD čp. 29 Daliměřická, p.č. 711/53, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Stavebník xxxxxxxxxxx připravuje na pozemcích města výstavbu nových přípojek, vodovodní a kanalizační, pro RD 

čp. 29 na pozemku p.č.275 a na pozemku 2965/2, oba k. ú. Daliměřice. Přípojky budou provedeny výkopem v ul. 

Daliměřická a budou napojeny na vodovodní řad a kanalizační stoku v komunikaci. Touto stavbou bude dotčen 

pozemek p. č. 711/29 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v rozsahu cca 7 bm. Rozsah věcného břemene 

po realizaci stavby přesně určí geometrický plán. 

 
 

Usnesení RM č. 462/2019 

 

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. 711/29  k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 7 bm dotčených stavbou 
vodovodní a kanalizační přípojky k parcel. č. 275, 2965/2 k. ú. Daliměřice, stavebník 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.800,- Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

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

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

stavby "SM Turnov, Dolánky u Turnova č.p. 72-kNN" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu: „SM Turnov, Dolánky p. č. 72-kNN“. Stavba 

spočívá v položení nového nadzemního a zemního kabelového vedení NN k pozemku p. č. 72 k. ú. Bukovina u 

Turnova v lokalitě Dolánky za viaduktem. 
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Usnesení RM č. 463/2019 

 

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.  807/1 k. ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví Města 
Turnov v celkové délce 2 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Dolánky p. č. 72-kNN“ ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-Kč + DPH. 
 

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

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Reko RS Turnov-

Severografia" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

stavbu „Reko RS Turnov-Severografia“. Jedná se o výstavbu nového posilovací regulačního zařízení, STL a NTL 

plynovod a přípojky v ulici Svobodova.  

 
 

Usnesení RM č. 464/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem 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 pozemek parcel. 
k. ú. 3412/7, 3490/1, 3490/2, 3490/3 Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou „Reko RS 
Turnov-Severografia“ ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 23.600,- Kč + DPH. 
 

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

22. Bytová zóna Hruštice, xxxxxxxx, smlouva o právu stavby 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města materiál týkající se uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

komunikace a inženýrských sítí v bytové zóně Hruštice - Károvsko s panem xxxxxxxxxxxxx. Jedná se o napojení 

nově vznikající komunikace v bytové zóně k budoucím 8 stavebním pozemkům. Všechny pozemky jsou ve 

spoluvlastnictví pana xxxxxxxx a paní xxxxxxxxx. Investor stavby předpokládá, že po dokončení výstavby 

inženýrských sítí a komunikace, toto hotové dílo převede do majetku Města Turnov.  

 
 

Usnesení RM č. 465/2019 

 

RM schvaluje  
záměr uzavření smlouvy o právu provést stavbu s panem xxxxxxxxxxxxxx pro stavbu "Komunikace a 
inženýrské sítě na p. p. č 1004/1, k. ú. Turnov" s nutností doplnění podmínek pro převedení budoucí 
komunikace do vlastnictví města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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23. Schválení dodatku č. 1 na akci: Gymnázium - oprava čelní fasády 
 

Rozprava: 

 

Na zasedání RM dne 25. dubna 2019 byla ze tří variant dalšího postupu opravy čelní fasády odsouhlasena varianta č. 

1. Podstatou této varianty bylo ještě přidat dvě boční stěny z důvodu lepšího napojení v rozích a větší celistvosti 

přední fasády. Bylo také odsouhlaseno použití slídy do omítky a odpočet nadstřešních atik a části čelní stěny. Tyto 

odsouhlasené práce řeší tento navržený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Součástí tohoto dodatku je také odpočet 

korun zídek před vchodem a VCT. Oprava bude zadána jiné firmě (Čekro CZ s.r.o.). Záměrem je zachování 

původního povrchu (pemrlovaný beton), který je vhodnější než břízolit s oplechováním. Větší finanční náročnost 

této varianty byla zohledněna v rozpočtovém opatření č. 2. Z důvodu rozšíření předmětu díla je také navržen nový 

termín dokončení 30. 9. 2019 s tím, že fasáda u hlavního vchodu bude dokončena do konce prázdnin. Původní 

termín byl 24. 8. 2019.  

 

Rozpočet města - 4 400 tis. Kč (položka OSM, běžné výdaje) 

Náklad dle SoD - 2 849 687,- Kč bez DPH/ 3 448 121,- Kč včetně DPH 

Dodatek č. 1 - 633 606,84 Kč bez DPH/ 766 664,28 Kč s DPH 

Cena celkem - 3 483 293,84 Kč bez DPH/ 4 214 785,28 Kč s DPH 

 
 

Usnesení RM č. 466/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ve výši 633 606,84 Kč bez DPH ke smlouvě o dílo s firmou Stav-Agency s.r.o., IČ 
25482505, na akci „Gymnázium – oprava čelní fasády“. Nová cena díla bude 3 483 293,84 Kč bez DPH, 4 
214 785,28 Kč s DPH, termín dokončení 30. 9. 2019. 
 

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

24. Směna pozemků p. xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Bod je přesunut na příští jednání RM. 

 
 

25. Informace o jednáních s obyvateli bytových domů v Žižkově ulici proti vstupu do 

ZŠ 
 

Rozprava: 

 

S ohledem na stále se komplikující dopravní situaci v blízkém okolí ZŠ Žižkova předkládáme radě města informace 

o průběhu jednání se spoluvlastníky bytových domů čp. 714, 715, 1013 a 1014, stojících v těsné blízkosti základní 

školy. 

 
 

Usnesení RM č. 467/2019 

 

RM bere na vědomí  
průběh jednání s majiteli bytů v domech čp. 714, 715, 1013 a 104 v Žižkově ulici. 
 

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

26. Zpracování posouzení dopravního systému ve městě 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám materiál týkající se posouzení dopravního systému ve městě. Podmínky připravovala pracovní 

skupina ve složení: Ing. Hocke, Ing. Miklík, p. Schindler, p. Lochman, Mgr. Svobodová, Mgr. Vaňátko, RNDr. 

Varga, Ing. Šmiraus.  
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Rádi bychom nechali zpracovat: 

Varianty řešení a zatížení komunikační sítě: 

- Stávající stav 

- Rok 2030 – s existujícími bytovými zónami (s danou kapacitou obyvatel) bez nových komunikací = nulová 

dopravní varianta  

- Rok 2030 – s existujícími bytovými zónami (s danou kapacitou obyvatel) + existujícím obchvatem města 

S5 a napojením na silnici II/283 dle ŘSD 

- Rok 2030 – s existujícími bytovými zónami (s danou kapacitou obyvatel) + existujícím obchvatem města 

S5 a napojením na silnici II/283 dle ŘSD + existující vnitřní odlehčovací komunikace podél Stebenky 

- Rok 2030 – s existujícími bytovými zónami (s danou kapacitou obyvatel) + existujícím obchvatem města 

S5 a napojením na silnici II/283 dle ŘSD  + existující vnitřní odlehčovací komunikace z Metelkových sadů 

Na základě posouzení těchto variant zpracovatel doporučí: 

- S ohledem na komunikační síť optimální umístění velkokapacitního parkoviště – možnosti umístění ve 

variantách Kulturní centrum Střelnice, autobusové nádraží na Lukách, u nádraží ČD, pod atletickým 

stadionem Skálova ul., Koňský trh 

- Optimální řešení vnitroměstské komunikace včetně posouzení kapacity rozhodujících křižovatek a 

s doporučením jejich typu a řízení dopravy na nich 

- Řešení cyklodopravy z Turnova 1 (náměstí) do Turnova 2 (nádraží ČD) 

- Řešení cyklodopravy z Turnova 1 do bytových zón (Hruštice, Výšinka, Daliměřice) 

Z diskuze vyplynulo doplnění: 

Termín - cca ¼ roku 

Zvážit zohlednění Fučíkova, sjezd Ford. 

Projednání dokumentu v komisi dopravy, rozvoje, RM, ZM a veřejné setkání s občany. 

Argumentačně důležitý materiál pro jednání s MD, ŘSD, LBC kraje, občany Turnova. 

Veřejné řízení  – reference firem. 

 
 

Usnesení RM č. 468/2019 

 

RM schvaluje  
předložené zadávací podmínky pro zpracování posouzení dopravního systému ve městě Turnov s 
doplněním dle diskuze a ukládá místostarostce Janě Svobodové předložit materiál na ZM. 
 

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

27. Revitalizace toku Stebenka 
 

Rozprava: 

 

Odbor životního prostředí tímto předkládá Radě města informace o krocích, které byly v souvislosti s revitalizací 

toku Stebenka učiněny v minulosti a zároveň informace týkající se současného dění. Od května 2018 do května 2019 

proběhlo několik jednání mezi Městem Turnov a Povodím Labe, s. p. (dále PL) týkající se revitalizace Stebenky 

s následujícím výsledkem: 

Projekt Revitalizace Stebenky bude rozdělen na dvě etapy: 

I. Úsek od cca Magicu ke Střelnici  

- bude projektovat PL, žádat bude do dotace na Ministerstvo zemědělství na drobné vodní toky  

- možnost úpravy parametrů dna (kyneta, vložit kameny)  

- PL chce zástupce za město Turnov do přípravného týmu  

- PL zřejmě bude chtít od města zajištění odstraňování odpadu z koryta a údržbu např. náplavky 

- umístění zábradlí ze strany PL je možné, je třeba právně ošetřit - zábradlí by mělo být v majetku města, Povodí toto 

ošetřit smluvně umí  
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II. Úsek od Střelnice k jízku  

- projektovat bude Město Turnov do stupně projektu k územnímu řízení, pak projekt převezme PL - PL doporučuje 

aktualizaci projektu od VRV z roku 2009., ale u projektování by mělo být PL a AOPK, město by předalo projekt po 

získání územního rozhodnutí Povodí, následně by PL požádalo o dotaci do OPŽP 

- je nutné zpracovat Memorandum mezi městem a PL o pokračování prací 

- za PL se má k přípravě projektu městem pozvat pan ředitel Ing. Pleskač (pan ředitel určí konkrétní osobu)  

- je možné řešit stupně - skluzy nebo balvanitými stupni  

- PL upozorňuje, že přemístění koryta sebou přinese kácení stromů, doporučovali by vytvoření tůně 
 

Z diskuze vyplynulo: 

- Vypracovat a nechat schválit Memorandum 

Ověřit dotační titul OPŽP na revitalizaci toků a případnou formu výběrového řízení na projektanta (uznatelnost 

nákladů, reference). 

 
 

Usnesení RM č. 469/2019 

 

RM bere na vědomí  
informace o akci „Stebenka – revitalizace toku“. Do pracovní komise Povodí Labe, s. p. nominuje paní 
místostarostku Janu Svobodovou, Ing. Hanu Malou a Ing. Václava Šrédla. 
 

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

28. Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany - dokončení 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám materiál týkající se dokončení inženýrské činnosti spojenou s územním řízením na projektu 

Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany. Jedná se z hlediska projednávání o velmi složitý proces. Proto také 

přichází žádost o rozšíření inženýrské činnosti. O náklady se budeme dělit s partnerskými obcemi Přepeře, 

Modřišice, Všeň, Příšovice a Svijany. Termín pro vydání Územního rozhodnutí je do konce roku 2019. 

 
 

Usnesení RM č. 470/2019 

 

RM schvaluje  
zadání pokračovacích a dokončovacích pokračovací prací pro územní řízení na akci „ Greenway Jizera v 
úseku Turnov – Svijany“ firmě Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., U Sila 1670, 463 11 Liberec 30 za 
nabídkovou cenu 118.096,- Kč včetně DPH. Dále RM doporučuje ZM schválit v rámci rozpočtového 
opatření č. 3 pro rok 2019 zahrnutí částky 120 tis. do rozpočtu města. 
 

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

29. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, 

p.o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace o čerpání 

rezervního fondu organizace ve výši 15 tis. Kč. Důvodem čerpání rezervního fondu je pořízení zahradního pítka pro 

děti, které děti z mateřské školy využijí nejen v teplých červnových dnech na zahradě. Během letních prázdnin bude 

ve spolupráci s odborem správy majetku prováděna výměna dlažby před hlavním vchodem do mateřské školy a 

oprava nosných sloupů balkonu na budově. Zhotovitel stavebních prací bude firma Pavel Bažant. V rámci cenově 

výhodné nabídky stavebních prací dojde k realizaci umístění zahradního pítka pro děti.  Pořízení zahradního pítka 

pro děti paní ředitelka plánuje z rezervního fondu organizace. Ostatní stavební práci jsou financovány přes odbor 

správy majetku. Přesný typ zahradního pítka bude ještě upřesněn stavební firmou. Pořízení zahradního pítka pro děti 

však nepřesáhne cenu 15 tis. Kč s DPH.  

 

 



15                                                                                        Zápis Rady Města Turnov dne 10. 7. 2019 

Rezervní fond 

Povinná rezerva na energie 15% je 21 600 Kč. 

Rezervní fond k 30. 6.2019 je ve výši 332 657 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 311 057 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 471/2019 

 

RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 15 
tis. Kč na pořízení zahradního pítka pro děti. 
 

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

30. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov, 28. října 

18, p. o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o čerpání 

rezervního fondu do výše 650.000,- Kč. Důvodem čerpání jsou následující akce: 

 

1. Příprava datových sítí k realizaci projektu Modernizace základních škol z fondů IROP. Dle výsledku 

výběrového řízení z 2. 7. 2019 celkem ve výši 396.708,- Kč vč. DPH. 

2. Zaplacení výstavby plotu a výsadby okolních dřevin, celkem ve výši 100.000 Kč vč. DPH. Čerpání bylo 

povoleno Radou města (usnesením RM č. 465/2018) již v roce 2018, peníze byly následně z rezervního 

fondu uvolněny, avšak realizace neproběhla – bylo nutné vyčkat na uzavření nájemní smlouvy s majitelkou 

sousedního pozemku. Protože uvolněné prostředky nebyly vyčerpány, byly po skončení kalendářního roku 

převedeny v rámci hospodářského výsledku zpět do rezervního fondu. Pro opětovné čerpání z rezervního 

fondu je tedy třeba vydat opětovně souhlasné stanovisko, nyní již realizaci nic nebrání a záměr bude 

uskutečněn během letních prázdnin.  

 

Do konce kalendářního roku ředitel očekává zaplacení projektů z Euroregionu Nisa, kde momentálně probíhá 

závěrečná kontrola. Jsou to projekty s polskou partnerskou školou v Jaworu – Opět spolu a Společné hory, společná 

jízda, které byly schváleny v roce 2017 a 2018. Očekávaná platba je celkem cca 550.000 Kč, která by se měla vrátit 

do rezervního fondu. 

 

Povinná rezerva na energie 15% je 160.500,- Kč 

Rezervní fond je k 30. 6. 2019 ve výši 815. 584,22 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši 655.084,22 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 472/2019 

 

RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 
500 000 Kč na přípravu datových sítí Modernizace základních škol z fondů IROP, zaplacení výstavby plotu 
a výsadby okolních dřevin. 
 

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

31. Participativní rozpočet 2019 "Tvoříme Turnov" - výsledky hlasování, realizace 
 

Rozprava: 

 

Chtěla bych vás tímto informovat o průběhu 3. ročníku participativního rozpočtu s názvem „Tvoříme Turnov“.  

Do 26. dubna 2019 bylo zasláno 14 návrhů participativního rozpočtu – z toho 4 písemně přes podatelnu a 10 

elektronicky přes webové stránky www.tvorime.turnov.cz.  
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Dne 9. května 2019 proběhlo hodnocení návrhů participativního rozpočtu a u každého návrhu bylo posuzováno 

splnění metodiky a kritérií.  

Jasným vítězem se stal návrh xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx s názvem PUMPTRACK V TURNOVĚ s celkovým 

počtem 465 hlasů. Rozpočet návrhu je 250.000 Kč na malý okruh, s tím že předkladatelé budou shánět finanční 

prostředky od firem a lidí, aby se zrealizoval okruh velký. Mají samostatné webové stránky 

www.pumpujvturnove.cz. Na druhém místě skončil návrh OBNOVENÍ PĚŠÍ STEZKY KE STEBENCE od 

xxxxxxxxx s 237 hlasy. Rozpočet návrhu je 30.000 Kč. Třetí místo patří návrhu DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MAŠOV s 231 

hlasy, který předložila xxxxxxxxxxx. Rozpočet návrhu je 154.188 Kč. Čtvrté místo patří návrhu xxxxxxxxxxxxxx 

PÍTKO DO PARKU se 172 hlasy a rozpočtem 40.000 Kč.   

 
 

Usnesení RM č. 473/2019 

 

RM bere na vědomí  
informace o předložených projektech v rámci 3. ročníku participativního rozpočtu  - Tvoříme Turnov a o 
výsledku hlasování. 
 

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

Usnesení RM č. 474/2019 

 

RM schvaluje  
realizaci návrhů dle navrženého postupu a pověřuje odbor správy majetku zahájením realizace. 
 

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

32. Výběrové řízení "Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815“ 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám materiál týkající vypsání veřejné zakázky na generální opravu podvozkové části velkoobjemové 

cisterny CAS 32 Tatra 815. Jedná se o zásahovou cisternu o objemu 8200 l vody a 800 l pěnidla primárně určenou 

na zdolávání požárů. CAS 32 je vyrobena 26. 1. 1989 a po třiceti letech provozu se již projevují závady spojené se 

stářím vozu a jeho technickým stavem. Získali jsme dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2019. 
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Program U3 je finančně podpořen ze strany Libereckého kraje 70:30, s maximální výší dotace do částky 600 tis. Kč 

na jedno vozidlo. 

 
 

Usnesení RM č. 475/2019 

 

RM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na projekt "Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815“ a schvaluje 
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Martin Bartoníček, Zdeněk 
Hovorka, Jiří Vele, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Zbyněk Miklík, Marcela Pilská. 
 

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

33. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo stavby "Regenerace panelového sídliště u 

Nádraží, Turnov", 6. etapa 
 

Rozprava: 

 

OSM obdrželo dne 9.7.2019 žádost fi Zepos RS s.r.o. o termínový dodatek.  

Dodavatel fi Zepos RS  s.r.o.  žádá o prodloužení termínu ukončení zakázky z těchto důvodů: 

1) Z kapacitních důvodů zajištění subdodávky pokládky živice do 20.8.2019  

2) Kompletní změna PD schodiště. Po rozebrání starého žulového schodiště bylo zjištěno, že se liší výška 

stupňů a schodiště je nyní navrženo jako dvoupodestové. 

3) Před trafostanicí nebyla v PD obsažena kolize s kabely VN a NN, které vedou s minimálním krytím do TS. 

Jedná se o ruční odkopání a ochranu kabelů. 

Na dokončení stavebních prací ad 2) a 3) navrhuje firmy Zepos RS dokončení do 27.8.2019. 

V řešení projektanta je dále 5ks uličních svítidel, navržená svítidla nejsou vzhledem ke změnách v typech svítidel na 

trhu. Zároveň dodací lhůty jsou velmi dlouhé – 9-10 týdnů od objednání. U této položky je navržen termín 

dokončení 22.9.2019 s tím že bude funkční původní osvětlení části Studentské ulice a po montáži nového bude VO 

přepojeno. 

 
 

Usnesení RM č. 476/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření termínového  dodatku ke „Smlouvě o dílo“  pro stavbu „Regenerace panelového sídliště U 
nádraží Turnov – 6.etapa.“ k termínovému dokončení stavby dle jednotlivých bodů ad 1) do 20. 8. , ad3) 
do 27. 8. , ad 4) do 22. 9. 2019. 
 

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

 

 

 

 

V Turnově dne 16. července 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………….   ……………………..……………… 

  Ing. Tomáš Hocke              Mgr. Jana Svobodová 

         starosta        místostarostka 
  

 


