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ZÁPIS  
ze 3. jednání Rady města Turnov 

ze dne 12. února 2020 
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle    

          zákona 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. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana 
Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu:             

            
 
 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

  1. Inkluze v základních školách Mgr. Martina Marková   8:00 - 8:30 

  2. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 

2020 

       

  3. Táborová základna Krčkovice         

  4. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská 

škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 

       

Ostatní 

  5. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - informace, investice Mgr. Jana Svobodová 

Ing. Jiří Veselka, MBA 

  8:30 - 8:45      

  6. TPCR - vstupné synagoga, Valdštejn, parkoviště        

Záležitosti odboru správy majetku 

  7. Architektonická studie bytových domů Výšinka - prodej 

části pozemku p. č. 1660/1, k. ú. Turnov 

Mgr. Radim Brožek   8:45 - 11:00      

  8. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, veřejné osvětlení Mašov, U školy 

       

  9. Jižní sjezd ul. Fučíkova – odkoupení domu čp. 1248, B. 

Smetany, Turnov, včetně pozemků – doplňující informace 

       

10. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, 

monitorovacího vrtu u vodního zdroje Šlejferna 

       

11. Žádosti o pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov        

12. Žádost o prodej pozemku p. č. 427/2 v k. ú. Mašov u 

Turnova 

       

13. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace        
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14. Prodloužení pronájmu pozemků p. č. 865/14 a 865/15, k. ú. 

Mašov u Turnova od Lesů České republiky, s. p. 

       

15. Zrušení výběrového řízení – Výkon TDS na akci – 

"Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897" 

Ing. Tomáš Hocke       

16. Výběr nejvhodnější nabídky – "Chodník ulice Přepeřská, 

Turnov" 

       

17. Výběr nejvhodnější nabídky – "Průmyslová zóna Vesecko, 

chodník a rekonstrukce přístupové komunikace" 

       

18. Zadávací podmínky "Parkoviště za Granátem, Turnov" Mgr. Radim Brožek       

19. Zadávací podmínky "Bytová zóna Hruštice – Károvsko, 

etapa VII." 

       

20. Zadávací podmínky "Rekonstrukce ležatých rozvodů a 

stoupaček teplé a studené vody č. p. 2030, ul. Žižkova, 

Turnov" 

       

21. Pojištění majetku        

22. Žádost občanů ul. Mírová o rekonstrukci ulice Ing. Tomáš Hocke       

23. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí - výrobní hala 

Juta 

       

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

24. Zadávací podmínky "Úklidové práce na budovách č. p. 335 

a č.p. 466" 

Ing. Jan Zárybnický 11:00 - 11:10     

Záležitosti odboru sociálních věcí 

25. Zdravotně sociální služby Turnov - generální oprava výtahů 

v Domově důchodců Pohoda 

Mgr. Petra Houšková 11:10 - 11:20 

Záležitosti odboru dopravy 

26. Parkování na Mariánském náměstí v prostoru před domy čp. 

13-16 

Ing. Tomáš Hocke 11:20 - 11:35 

Přestávka               11:35 - 12:05 

Záležitosti odboru životního prostředí 

27. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

Mgr. Jana Svobodová 12:05 - 12:45  

28. Rozpis akcí na rok 2020 – bod je přeložen na příští 

zasedání RM 

       

29. Dodatek smlouvy s TS Turnov na rok 2020 – bod je 

přeložen na příští zasedání RM 

       

30. Schválení dodatku č. 3 na akci "Městský park Turnov (park 

u letního kina), etapa 3 – Umění" – bod je přeložen na 

příští zasedání RM 

Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti finančního odboru 

31. Záštita starosty města - finanční dar na podporu sportovní 

akce "250 Český ráj" – bod je přeložen na příští zasedání 

RM  

Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru rozvoje města 

32. Řídící komise pro Strategický plán města Turnova - 

aktualizace 

Ing. Tomáš Hocke 12:45 - 13:00      

33. Průběžná informace o podmínkách výstavby RD na 

Daliměřicích 

RNDr. Miroslav Varga       

Ostatní 

34. Psinec - průběžná informace – bod je přeložen na příští 

zasedání RM 

Mgr. Jana Svobodová 13:00 - 13:30     

35. Odvolání člena komise pro životní prostředí – bod je 

přeložen na příští zasedání RM 

       

36. Parkování na náměstí – bod je přeložen na příští zasedání 

RM 

       

37. 

38. 

Geopark Český ráj, o.p.s. - projekt exteriérové expozice  

Navýšení pracovníka na Městském úřadě v Turnově 

 

 

  Ing. Tomáš Hocke          
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1. Inkluze v základních školách 
 

Rozprava: 

 

V rámci rozpočtu na rok 2020 byla pod kapitolu Odboru školství, kultury a sportu (OŠKS) zařazena částka ve výši 

800 tis. Kč, která je určena jako rezerva pro turnovské základní školy, jejichž zřizovatelem Město Turnov je. 

Rezerva má být použita pro případné potřeby škol na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách anebo v případě 

nedostačujícího státního rozpočtu ovlivněného novou reformou financování.  

p. Loukota opustil na tento bod jednání RM. 

 
 

Usnesení RM č. 63/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace poskytnutí účelového příspěvku ve 
výši 255.765 Kč z rozpočtu města, který bude využit na podporu inkluzivního vzdělávání ve škole a na 
programy primární prevence. 
 

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

Usnesení RM č. 64/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace poskytnutí účelového příspěvku 
ve výši 402.143 Kč z rozpočtu města, který bude využit na podporu inkluzivního vzdělávání ve škole. 
 

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

Usnesení RM č. 65/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace poskytnutí účelového příspěvku ve 
výši 142.092 Kč z rozpočtu města, který bude využit na podporu inkluzivního vzdělávání ve škole. 
 

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

Usnesení RM č. 66/2020 
RM doporučuje  
ředitelce organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace podat žádost o 
čerpání rezervního fondu ve výši 70 tis. Kč. Částka bude použita na podporu inkluzivního vzdělávání ve 
škole. 
 

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

2. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2020 
 

Rozprava: 

 

V letošním roce bylo doručeno v řádném termínu celkem 17 žádostí o dotaci. Po rozdělení dle platných Pravidel pro 

tuto dotační oblast je z celkové částky pro rok 2020 (7.750.000 Kč) pro skupinu č. 1 určeno 5.700.000 Kč, pro 

skupinu č. 2 je 300.000 Kč a pro skupinu č. 3 je alokováno 1.750.000 Kč. 
 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

p. Mlejnek, p. Mikula, p. Svobodová nahlásili střet zájmů 
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Usnesení RM č. 67/2020 
RM souhlasí  
s návrhem rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov pro rok 2020 a 
zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí dotací dle předloženého 
návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 68/2020 
RM nesouhlasí  
s návrhem výboru ZM pro sport směřující k vytvoření samostatného řádku v rozpočtu města individuální 
dotace pro sport a doporučuje ponechat nedočerpanou částku dotačního programu na řádku Dotace na 
sport. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
  
 

3. Táborová základna Krčkovice 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání žádost ředitele Střediska volného času Žlutá ponorka o vyjádření k možnostem 

rekonstrukce areálu táborové základny Krčkovice. Táborová základna v Krčkovicích je sezónně využívána dětmi a 

mládeží (cca 50 dětí v turnusu o letních prázdninách, obsazenost cca 55 dní). V současné době jsou podmínky na 

hranici únosnosti. 
 

RM přesouvá rozhodnutí na březnové zasedání RM. 

 
 

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

příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

 

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

rezervního fondu organizace do výše 60 tis. Kč, na pořízení zahradního altánu na zahradu mateřské školy 

s rozměrem půdorysu 4,9 m. Zahradní altán bude organizace využívat jako venkovní učebnu pro výuku dětí.  

 
 

Usnesení RM č. 69/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do celkové 
výše 60 tis. Kč na pořízení zahradního altánu a převod této částky do fondu investic. 
 

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

Usnesení RM č. 70/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do celkové 
výše 60 tis. Kč na pořízení zahradního altánu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - informace, investice 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám k projednání v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s. r. o. materiál týkající se 

investic, úprav ceníků, projektu pumptrack a činnosti MST v období 11/19 – 1/20: 
 

1. Schválení investic a oprav na rok 2020   

Návrh investic a větších oprav v celkové hodnotě cca 2 mil. Kč je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu. Je rozdělen 

na investice a opravy do majetku MST (v odhadovaných nákladech cca 1,63 mil. Kč) a v majetku města (375 tis.). V 

tabulkách je uvedena i předpokládaná doba realizace (měsíc) a časový rozpis finančních potřeb.  
 

2. Ceníky na rok 2020 a úprava cen bazén Výšinka pro veřejnost  

Úpravu cen a doby platnosti navrhujeme od nové „bazénové sezóny“ tj. od září 2020. 

Pro informaci uvádíme i skutečnost, kdy jsme přistoupili ke zvýšení ceny za jednorázový pronájem Sokolovny 

Mašov (zejména pro konání plesů), která se sjednává smluvně podle druhu a trvání akce, a to za jednorázové využití 

sokolovny na 5 tis. Kč (dříve 3 tis. Kč).  

Ceny občerstvení na koupališti pro letošní sezónu budou zhruba zachovány ve výši roku 2019. Schválený roční plán 

nám dává určitý prostor pro snížení marže, což budeme operativně ve zdůvodněných případech využívat. 

3. Pumptrack – informace 

Vedení města zahájilo diskuzi s vedením MST o spolupráci naší společnosti při realizaci projektu z participativního 

rozpočtu „PUMPTRACK Turnov“. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace (PD) zadaná městem 

(je těsně před dokončením). Jako možný termín realizace by bylo vhodné využít předsezónní období koupaliště, tj. 

duben 2020. V rámci zadání PD jsou projektovány oba původně plánované okruhy. Menší v rozpočtovaných 

nákladech cca 600 tis. Kč vč. DPH a větší v odhadovaných nákladech cca 1,1 mil. Kč vč. DPH. 
 

4. Činnost Městské sportovní 11/19 - 1/20 – informace  

Popis následujících činností z období nástupu nového jednatele vychází z prioritních úkolů schválených RM, 

případně předaných k dořešení v rámci předávacího protokolu funkce jednatele MST od Mgr. Jany Svobodové. 

Aktivity řešené nezávisle (dokumentace dostavby ZS) či zmiňované výše (např. spolupráce PUMPTRACK, řešení 

cen, aj.) již nejsou dále zmiňovány. 

 
 

Usnesení RM č. 71/2020 
RM schvaluje  
v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. předložený plán investic a 
oprav v celkové výši cca 2 mil. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 72/2020 
RM schvaluje  
v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. nový ceník pro Bazén Výšinka 
pro veřejnost na rok 2020 (50 Kč - 65 Kč - 100 Kč + permanentky dle návrhu) a prodloužení doby užití 
služeb bazénu dle předloženého materiálu k datu, s platností od 7. 9. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/4] 
  

Usnesení RM č. 73/2020 
RM bere na vědomí  
v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. informace o přípravě a 
realizaci projektu participativního rozpočtu „Pumptrack Turnov“ a ukládá jednateli společnosti Městská 
sportovní Turnov, s.r.o. dále jednat ve věci řešení umístění projektu Pumptrack. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 74/2020 
RM bere na vědomí  
v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. zprávu o činnostech v MST za 
období listopad 2019 až leden 2020. 
 

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

6. TPCR - vstupné synagoga, Valdštejn, parkoviště 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh na navýšení vstupného na památkovém objektu Synagoga Turnov, objektu hrad Valdštejn a 

návrh navýšení cen parkovného na parkovišti pod hradem Valdštejn.  

Vstupné pro objekt Synagoga Turnov 2019 2020 

Plné vstupné 40,- Kč 50,- Kč 

Snížené vstupné – děti, studenti, ZTP* 20,- Kč 30,- Kč 

Snížené vstupné – důchodci** 30,- Kč 40,- Kč 

Rodinné vstupné***  120,- Kč 

Fotografování (pouze bez blesku), není možné fotografovat 

zápůjčky ze ŽM 
zdarma zdarma 

* Snížené vstupné: děti od 6 do 15 let, studenti od 15 do 26 let s platným studentským průkazem, držitelé ZTP a ZTP/P. 

** Senioři nad 65 let. 

*** Na rodinné vstupné mají nárok 2 dospělí a max. 3 děti do 15 let. Na kulturní akce rodinné vstupné neplatí. 

Zdarma je vstup na prohlídku umožněn dětem do 6 let v doprovodu rodičů a průvodcům držitelů průkazů ZTP/P. 

 
Usnesení RM č. 75/2020 

RM schvaluje  
navýšení vstupného na památkovém objektu Synagoga Turnov dle předloženého návrhu. Vstupné na 
akce a pořádané programy bude řešeno samostatně. 
 

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

Usnesení RM č. 76/2020 
RM bere na vědomí  
zprávu ohledně vstupného na památkovém objektu hradu Valdštejna a doporučuje zvýšení vstupného na 
(100 Kč – 80 Kč - 60 Kč – 50 Kč - 250 Kč - 200 Kč) dle upraveného návrhu. Vstupné na akce a pořádané 
programy bude řešeno samostatně. 
 

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

Usnesení RM č. 77/2020 
RM souhlasí  
s parkovným ve výši: 60 Kč osobní automobil, 20 Kč motocykl, 200 Kč autobus a 10 Kč poplatek za 
parkování kvůli načepování vody z pramene ze studánky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 78/2020 
RM bere na vědomí  
provedení připomenutí osoby pana Ladislava Kouckého na hradě Valdštejně. Po projednání s paní 
xxxxxxxxxx, dcerou pana Kouckého, se k tématu ještě vrátí. Jednáním je pověřena paní místostarostka 
Jana Svobodová a radní Eva Kordová. 
 

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

7. Architektonická studie bytových domů Výšinka - prodej části pozemku p.č. 

1660/1, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme na jednání Rady města architektonickou studii bytových domů na Výšince, aby ji doporučila 

Zastupitelstvu ke schválení a zároveň doporučila uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a projednala záměr 

uzavřít na výstavbu bytových domů a část budoucí komunikace Smlouvy o právu provést stavbu. 

 
 

Usnesení RM č. 79/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit prodej části pozemku p. č. 1660/1, o výměře 4234 m2, vzniklý na základě Geometrického 
plánu č. 4275-196/2017, za kupní cenu stanovenou výběrovým řízením ve výši 5.715.900,- Kč, která je 
cenou obvyklou, a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné Kupní smlouvy se spol. LAMA 
RESIDENCE a.s., IČ 07253028, sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, zastoupenou statutárním 
ředitelem, panem Markem Lankem. 
 

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

8. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, veřejné osvětlení 

Mašov, U školy 
 

Rozprava: 

 

ČEZ Distribuce, a.s. připravuje v Mašově U školy a v ulici Na Stráni rekonstrukci sítí nízkého napětí v návaznosti na 

demolici zděné trafostanice na zahradě školy Mašov. Část nového vedení nízkého napětí povede v trase, kde máme 

staré veřejné osvětlení. Proto odbor správy majetku zadal v loňském roce zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci veřejného osvětlení u ulici U školy v Mašově. Výběrové řízení vyhrála firma ELTODO, a.s., Praha. 

Nyní je třeba v rámci této stavby uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým krajem na 

podélné uložení kabelu a umístění 1 sloupu veřejného osvětlení.  

 
 

Usnesení RM č. 80/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým krajem na stavbu "Veřejné 
osvětlení od ZŠ Mašov na náves Mašov" na pozemku parc. č. 1414/1, k. ú. Mašov u Turnova v 
předpokládané délce 24bm za cenu 2.395,80 Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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9. Jižní sjezd ul. Fučíkova – odkoupení domu čp. 1248, B. Smetany, Turnov, včetně 

pozemků – doplňující informace 
 

Rozprava: 

 

Na schůzce dne 27. 1. 2020 paní xxxxxxxxx odsouhlasila poslední detaily Smluv o odkupu majetku v jejím 

vlastnictví – tj. rodinný dům čp. 1248 a pozemky oddělené geometrickým plánem č. 4532-2506/2019, s novými 

parc. čísly 2262/2, výměra 89 m2 a p. č. 2263/2, výměra 406 m2. Dále souhlasí i s navrženou přeložkou VN 

společnosti ČEZ Distribuce, kterou je třeba provést z důvodu výstavby sjezdu. Dne 5. 2. 2020 podepsalo Město 

Turnov a paní xxxxxxxxxxx Smlouvu kupní, Smlouvu o výpůjčce, Notářský zápis a Smlouvu o zřízení zástavního 

práva k nemovitostem, ke dni 6. 2. 2020 je pak uzavřena Smlouva o budoucím zástavním právu k nemovitostem.  

Dalším postupem je co nejdříve zajistit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajištění stavebního 

povolení dle dohodnuté a zpracované architektonické studie nového RD. Z důvodu stanoveného termínu dle Kupní 

smlouvy tj. do konce června 2020 musí město zajistit paní xxxxxxxxxx platné stavební povolení na RD. 

 
 

Usnesení RM č. 81/2020 
RM schvaluje  
zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení k akci "Novostavba rodinného domu 
na pozemku p. č. 2263, k. ú. Turnov“ firmě PECKA ATELIÉR s.r.o., IČ: 07933266 za 195 000Kč bez DPH. 
RM schvaluje výjimku ze směrnice č. 49.19, z důvodu dlouhodobé spolupráce tohoto ateliéru s paní 
xxxxxxxxxxxxx. 
 

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

10. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, monitorovacího vrtu u vodního 

zdroje Šlejferna 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města týkající se uzavření smlouvy o právu provést stavbu s 

Vodohospodářským sdružením Turnov na provedení monitorovacího vrtu. Investor stavby plánuje zrealizovat stavbu 

„Vodní zdroj Šlejferna - hydrogeologický monitorovací vrt na pozemku p. č. 128/3 k. ú. Bělá u Turnova“. Stavba se 

nachází na pozemku, který je ve vlastnictví Města Turnov. Účelem vrtu je dlouhodobé sledování kolísání hladiny 

podzemní vody v kolektoru a vody jímané štolou pro projekt její rekonstrukce.  Předpoklad realizace je únor - březen 

2020. 

 
 

Usnesení RM č. 82/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Vodní zdroj 
Šlejferna - hydrogeologický monitorovací vrt na pozemku p. č. 128/3 k. ú. Bělá u Turnova". 
 

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

11. Žádosti o pronájem části pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku obdržel dne 11. 12. 2019 žádost o pronájem pozemku na zřízení restaurační zahrádky na části 

pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov od společnosti PANTHER 75 s.r.o. Jedná se o síť společností, které provozují mj. 

Vilu Magic v Turnově a nově budou provozovat restauraci na náměstí (bývalá herna LAS VEGAS). K této nové 

restauraci by chtěli pronajmout část náměstí pod kašnou vedle již pronajaté plochy společnosti MT Catering s.r.o. 

pro restauraci U Prince.  

V diskuzi se RM shodla, že tak velkou plochu a ještě v rozhledových místech křižovatky nelze pronajmout. 

Navrhuje vyhlásit pronájem menší plochy (dvou čtverců). Před vyhlášením bude záměr zkonzultován s památkovou 

péčí. 
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Usnesení RM č. 83/2020 
RM neschvaluje  
pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov pro firmu PARTHNER 75 s. r. o., Turnov dle vypsaného 
záměru, s ohledem na velikost požadované plochy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/2/2] 
 
  

12. Žádost o prodej pozemku p.č. 427/2 v k.ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Na odbor správy majetku byla doručena žádost na odprodej pozemku p. č. 427/2 v k. ú. Mašov u Turnova, část obce 

Kadeřavec. Na pozemek, o který žadatelé žádají, navazují pozemky v jejich vlastnictví, na vlastních pozemcích 

žádají o stavební povolení RD a z důvodu ucelení jejich pozemků by rádi odkoupili i pozemek ve vlastnictví města 

(ten tvoří zub do jednoho z pozemků v jejich vlastnictví). Pozemek p. č. 427/2, k. ú. Mašov u Turnova, o výměře 77 

m2, se nachází v části Kadeřavec a byl vždy udržován majiteli sousedních pozemků. Jelikož pozemek mimo jiné 

navazuje také na místní komunikaci, dohodli jsme se s žadateli o oddělení pozemku tak, aby prostor místní 

komunikace zůstal v min. šíři 8 m v majetku města, část pro odkup by pak byla cca 50 m2. 

RM se v diskuzi rozhodla preferovat veřejnou plochu, kterou v budoucnu bude možné využít jako posezení pro 

místní či turisty. 

 
 

Usnesení RM č. 84/2020 
RM neschvaluje  
prodej části pozemku p. č. 427/2, o výměře cca 50 m2, k. ú. Mašov do spoluvlastnictví soukromých osob. 
 

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

13. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má možnost dle uzavřených nájemním smluv v nebytových prostorech upravovat nájemné dle inflace 

stanovené Českým statistickým úřadem. Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 

spotřebitelských cen a služeb za 12 měsíců roku 2019 proti průměru 12 měsíců roku 2018 činila v České republice 

2,8 %. V případě navýšení nájemného v nebytových prostorech o inflaci od 1. 7. 2020 by za rok představovalo 

navýšení příjmů o částku cca 90 tis. Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 85/2020 
RM schvaluje  
zvýšení nájemného v nebytových prostorech ve vlastnictví Města Turnova dle roční míry inflace o 2,8 % 
pro období od 1. července 2020. 
 

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

14. Prodloužení pronájmu pozemků p.č. 865/14 a 865/15, k.ú. Mašov u Turnova od 

Lesů České republiky, s.p. 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov uzavřelo v roce 2015 smlouvu o pachtu s Lesy České republiky, s. p. na pozemky p. č. 865/14 a 

865/15, oba v k. ú. Mašov u Turnova o celkové výměře 1061 m2, které využívá na část parkoviště pod Valdštejnem. 

Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 3. 2020. Nyní nám Lesy České republiky, s. p. zaslaly novou 

smlouvu. Smlouva je připravena za stejných podmínek, nájemné je stanoveno na 11,95 Kč/m2/rok, tedy při výměře 

1061 m2 se jedná o částku 12.682 Kč + DPH, tj. 15.345,22 Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 

2020 do 31. 12. 2024. 



10  Zápis Rady Města Turnov 12. 2. 2020 

Usnesení RM č. 86/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o pachtu na pozemky p. č. 865/14 a 865/15, v k. ú. Mašov u Turnova od Lesů České 
republiky, s. p. na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2024. 
 

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

15. Zrušení výběrového řízení – Výkon TDS na akci – "Zateplení bytového domu 

Turnov, Granátová 1897" 
 

Rozprava: 

 

Do výběrového řízení na výkon funkce TDS na akci „ Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897“ podalo 

nabídku 7 firem. Účastník firma CEREBYD spol. s.r.o., IČ: 28769813 nabídla cenu Kč 64 000,- bez DPH/ Kč 75 

440 s DPH. Tuto cenu hodnotící komise vyhodnotila jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Účastník byl vyzván 

ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.  
 

Přehled doručených nabídek: 

Pořadí Účastník  IČ Cena bez DPH/ s DPH 

1. CEREBYD spol. s.ro. 28769813 64 000,-/ 75 440,- 

2. Ing. Luděk Kunc 61198170 105 000,-/ 127 050,- 

3. 
LB- ING s.r.o. 07924372 129 200,- s DPH (neplátce 

DPH) 

4. Vocásek Jiří 41352068 130 000,-/ 157 300,- 

5. BUNG s.r.o. 27454576 155 000,-/ 187 550,- 

6. 
REALSTAV MB, 

spol. s r.o. 

25685210 208 000,-/ 251 680,- 

7. 
Komplexní služby 

Dušek, s.r.o. 

03931382 350 000,-/ 423 500,- 

 
 

Usnesení RM č. 87/2020 
RM schvaluje  
zrušení výběrového řízení na akci "Výkon funkce TDS – Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 
1897“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/2/0] 
  
 

16. Výběr nejvhodnější nabídky – "Chodník ulice Přepeřská, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Chodník ulice Přepeřská, Turnov“, který provedla 

hodnotící komise dne 3. 2. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem Mizera-stavby, IČ: 28762070 za cenu Kč 1 188 314,50 bez DPH /Kč 1 437 860,55  DPH. Termín 

realizace od 1. 4. do 30. 9. 2020 – koordinace se stavbou rekonstrukce komunikace II/610. Rozpočtová cena 

1,4mil.Kč vč. DPH. 
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Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

a s DPH 

1. Mizera-stavby a.s. 28762070 1 188 314,50/ 1 437 860,55 

2. EUROVIA CS, a.s. 45274924 1 250 373,78/ 1 512 952,27 

 
 

Usnesení RM č. 88/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Mizera-stavby, IČ: 28762070 
na realizaci zakázky "Chodník ulice Přepeřská, Turnov“ za cenu 1 188 314,50Kč bez DPH /Kč 1 437 860,55 
Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

17. Výběr nejvhodnější nabídky – "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a 

rekonstrukce přístupové komunikace" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce 

přístupové komunikace“, který provedla hodnotící komise dne 3.2.2020 se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a 

podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem STREET, s.r.o., IČ: 24663310 za cenu Kč 1 913 285,85 bez DPH 

/Kč 2 315 075,88 s DPH. Termín realizace od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020. Rozpočtovaná cena dle projektu 2,42 mil. 

Kč vč. DPH. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH  

1. STREET, s.r.o. 24663310 1 913 285,85/ 2 315 075,88 

2. ZEPOS RS s.r.o. 26002671 2 081 355,30/ 2 518 440,- 

3. COLAS CZ, a.s. 26177005 2 090 399,40/ 2 529 383,20 

4. EUROVIA CS, a.s. 45274924 2 260 473,35/ 2 735 172,85 

5. M-SILNICE a.s. 42196868 2 448 389,59/ 2 962 551,40 

6. Andílek s.r.o. 27260488 2 470 535,40/ 2 989 347,90 

7. 
1. jizerskohorská stavební 

společnost s.r.o. 
49904884 2 523 325,-/ 3 053 223,30 

8. Mizera-stavby a.s. 28762070 2 564 068,65/ 3 102 523,15 

9. SaM silnice a mosty a.s. 25018094 2 769 935,11/ 3 351 621,51 

10. STRABAG a.s. 60838744 2 923 369,62/ 3 537 277,24 
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Usnesení RM č. 89/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STREET s.r.o., IČ: 24663310 na 
realizaci zakázky "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové komunikace“ za cenu Kč 
1 913 285,85 bez DPH /Kč 2 315 075,88 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 
dodavatelem. 
 

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

18. Zadávací podmínky "Parkoviště za Granátem, Turnov" 
 

Rozprava: 

 
 

Na základě informace o přidělené dotaci MMR na Rekonstrukci na ul. Boženy Němcové nebude RM vypisovat 

výběrové řízení na tuto akci. 

 
 

19. Zadávací podmínky "Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII." 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII.". 

Projekt řeší výstavbu nové komunikace a inženýrských sítí pro budoucí výstavbu rodinných domů v bytové zóně 

Hruštice - Károvsko, v ulici Nad Šetřilovskem. V rámci této zakázky se budou provádět práce i na kanalizaci a 

vodovodu a z hlediska koordinace práce je vhodné vybrat v rámci jedné zakázky jednoho dodavatele.  Výběrové 

řízení bude vypsáno jako zjednodušené podlimitní řízení na dvě části a na základě uzavřené smlouvy o společném 

zadávání s VHS Turnov s termínem realizace v rozsahu od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020. Termín pro odevzdání 

nabídek bude v délce 31 kalendářních dnů. 

 
 

Usnesení RM č. 90/2020 
RM schvaluje  
podpis smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek s VHS Turnov na akci „ Bytová zóna Hruštice- 
Károvsko, etapa VII. 
 

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

Usnesení RM č. 91/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zadávacího řízení na akci "Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII“ a 
schvaluje hodnotící komise ve složení: : Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, Andrea Bímová, ing. 
Miroslav Šmiraus, Mgr. Radim Brožek, Ing. Zbyněk Miklík, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

20. Zadávací podmínky "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené 

vody č.p. 2030, ul. Žižkova, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček 

teplé a studené vody v č. p. 2030, ul. Žižkova, Turnov". Výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu 

s termínem realizace v rozsahu od 15. 4. 2020 do 31. 5. 2020 v maximální délce 45 kalendářních dnů.  
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Usnesení RM č. 92/2020 
RM schvaluje  
Zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce ležatých rozvodů a 
stoupaček teplé a studené vody v č. p. 2030, ul. Žižkova, Turnov“ a schvaluje hodnotící komise ve složení: 
Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Radim Brožek, Marcela Pilská. 
 

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

21. Pojištění majetku 
 

Rozprava: 

 

V současné době je město Turnov pojištěné u pojišťovny Generali, od konce r. 2019 Generali Česká pojišťovna a.s., 

pojistná smlouva končí k 31. 12. 2020. Výběrové řízení na pojištění majetku vypisuje město vždy na dobu tří let. 

Již od roku 2006 nás bezplatně na základě uzavřené Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské 

činnosti, zastupuje ve věci celkového pojištění makléřská společnost Renomia, a. s. Tato společnost vyhrála v r. 

2005 výběrové řízení na pojištění majetku města. 

 
 

Usnesení RM č. 93/2020 
RM schvaluje  
další spolupráci a zastupování v oblasti pojištění majetku města s makléřskou společností Renomia a. s. 
 

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

22. Žádost občanů ul. Mírová o rekonstrukci ulice 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám k žádost občanů z ulice Mírové o její rekonstrukci. Žádost byla doručena 2. 12. 2019.  

S občany jsem měl setkání 3. února 2020 na radnici. Občané poukazovali na špatný stav komunikace, chodníků, 

dožilé veřejné osvětlení. Rovněž upozorňovali na špatnou kvalitu dodávané vody (donesli vzorek), její vysokou cenu 

a poruchy v kanalizační síti. Upozorňovali na havarijní stav plynového potrubí. Na konci roku přišel přípis 

z plynáren, které v této ulici plánují výměnu plynovodu v roce 2024. Tento termín nejsou občané ochotni 

akceptovat.   

Občané požadují: 

Ideálně obousměrnou komunikaci (v krajním případě by byli snad ochotni akceptovat jednosměrnou), kde bude 

alespoň jeden chodník a prostor pro parkování automobilů. Nepřejí si žádnou veřejnou zeleň se zdůvodněním, že je 

dostatek zeleně v zahradách. Chodník si dokáží představit i pouze namalovaný na asfaltu. Nechtějí žádné zálivy. 

Chtějí přípojky optických sítí. 

 

Navrhovaný postup: 

Protože připomínky jsou často protichůdné, dohodli jsme se, že budou v letošním roce vypracovány variantní studie 

uspořádání ulice. Ty budou projednány s dotčenými orgány státní správy, v komisích a výsledné varianty budou 

předloženy k posouzení občanům v této ulici. Pak bude přikročeno k projektování. 

Oslovili jsme správce plynárenského zařízení a ten je ochoten uspíšit práce na rekonstrukci o rok, tedy 2023. 

Obdobně jsme oslovili i VHS Turnov – ti chtějí práce etapizovat a rozdělit do let 2023-2027 s rozdělením 3 etapy 

Mírová a 2x dvě slepé ulice. 

S dalšími správci inženýrských sítí jednáme. 

 
 

Usnesení RM č. 94/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit navržený postup projekčních prací na Rekonstrukci ulice Mírová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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23. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí - výrobní hala Juta 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám materiál k Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „JUTA, a.s., Výrobní závod 08, Turnov, 

Výrobní hala pro linku Cormatex“. V rámci vedení města bylo se zástupci JUTY, a. s. jednáno 5. února 2020. Byl 

představen záměr a ze strany JUTY a projektanta byly zodpovězeny otázky k tomuto projektu. Materiál byl 

projednán v komisi pro rozvoj a správu majetku 5. února 2020. 
 

Základní data o záměru: 

Firma JUTA a. s. vyrábí izolační materiály pro stavební průmysl složené z přírodních materiálů a polymerů a 

zvukově izolační materiály složené z přírodních materiálů a polymerů. 

Zastavěná plocha nové výrobní haly 3925 m2, výška haly 11,7m 

Jmenovitý tepelný příkon nových spalovacích zařízení 1310 kW 

Počet nových parkovacích míst osobních automobilů 13 míst 

Stávající projektovaná výrobní kapacita materiálů s obsahem polymeru: 3000 t/rok 

Podíl polymerů je cca 20 % tj. cca 600 t/rok 

Navýšení projektované výrobní kapacity materiálů s obsahem polymeru: 3500 t/rok 

Podíl polymerů je cca 20 % tj. cca 700 t/rok 

Projektovaná kapacita výroby materiálů s obsahem polymeru po realizaci záměru: 6500 t/rok 

Podíl polymerů je cca 20 % tj. cca 1300 t/rok 

Navýšení počtu zaměstnanců ze 48 na 71 

Nárůst kamionové dopravy z 5 na 9 kamionů. 

 
 

Usnesení RM č. 95/2020 
RM projednala  
materiál k Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „JUTA, a.s., Výrobní závod 08, Turnov, Výrobní hala pro 
linku Cormatex“ a souhlasí se stanoviskem města a pověřuje starostu města zaslat stanovisko na 
Ministerstvo životního prostředí. 
 

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

24. Zadávací podmínky "Úklidové práce na budovách č.p. 335 a č.p. 466" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele služeb "Úklidové práce na budovách č. p. 335 a č.p. 466". 

Výběrové řízení bude vypsáno ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby s termínem realizace v rozsahu od 1. 

5. 2020 na dobu neurčitou. 

 
 

Usnesení RM č. 96/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci "Úklidové práce na 
budovách č. p. 335 a č. p. 466“ a schvaluje hodnotící komise ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jan 
Zárybnický, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Zbyněk Miklík, Lukáš Bělohradský. 
 

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

25. Zdravotně sociální služby Turnov - generální oprava výtahů v Domově důchodců 

Pohoda 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám materiál ohledně generální opravy dvou hlavních evakuačních výtahů v Domově důchodců 

Pohoda, které slouží nepřetržitě osmnáct let od vzniku domova. Výtahy jsou permanentně 365 dní v roce využívány 

jak seniory, tak zaměstnanci, ale i rodinnými příslušníky, kteří navštíví domov. V posledních dvou létech se začaly 
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projevovat větší poruchy a s tím spojené zvýšené finanční částky na servisní opravy. V roce 2018 byla tato částka ve 

výši 300 385 Kč a v roce 2019 pak 125 566 Kč. Ze strany provozovatele byla nabídnuta finanční částka na provedení 

generální opravy obou výtahů ve výši 1 307 550Kč, včetně 15 % DPH. Jedná se o výměnu 85 % výtahových dílů.  

Odbor správy majetku vzhledem ke stáří obou výtahů a v poslední době i zvýšené poruchovosti doporučuje a 

souhlasí s provedením jejich celkové rekonstrukce. Rekonstrukce bude provedena na podzim letošního roku. 

Předpokladem je přidělení finančních prostředků na tuto akci v rámci nejbližšího rozpočtového opatření. 

 
 

Usnesení RM č. 97/2020 
RM schvaluje  
rekonstrukci dvou výtahů v DD Pohoda a pověřuje odbor správy majetku vypsáním výběrového řízení. 
 

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

26. Parkování na Mariánském náměstí v prostoru před domy čp. 13-16 
 

Rozprava: 

 

Situace s parkováním v této lokalitě je dlouhodobě neutěšená. Prostor se nachází za dopravní značkou zákaz vjezdu 

všech vozidel s dodatkovou tabulkou „Mimo držitelů parkovacích karet MěÚ Turnov“. Do současné doby byly 

Městskou policií vydávány karty pro osoby, které prokázaly nějaký právní zájem na parkovaní v této lokalitě tedy 

zejména majitelé nemovitostí, obyvatelé nebo nájemci prostor. Na systém parkování se množí stížnosti. 

Z tohoto důvodu bylo na 20. 1. 2020 svoláno setkání s obyvateli domů č. p. 8-12 (domy v Markově ulici nad 

tarasem) a č. p. 13-16 na Mariánském náměstí, kde pan starosta prezentoval návrh vydat bezplatně pouze 1 kartu pro 

majitele každé nemovitosti. Bylo by tedy vydáno celkem 8 parkovacích karet. Tato vozidla by se pohodlně do 

prostoru před domy č. p. 13-16 vešla a nedocházelo by k nežádoucímu parkování ve dvou řadách, parkování u fasád 

a blokování vjezdu do garáží. Někteří obyvatelé, kteří mají větší dům a mají více obyvatel nebo nájemců, by rádi 

měli karty dvě. To by však situaci nezlepšilo. Je zapotřebí omezit přístup do prostoru tak, aby počet míst odpovídal 

počtu vydaných karet a byl zachován rovný přístup majitelů nemovitostí.  Karty by nově vydával odbor dopravní 

MěÚ, a vedl zároveň evidenci vydaných karet. Platnost karty by byla jeden rok, byla přenositelná mezi vozidly a 

vázala by se pouze k nemovitosti. Vydání karty by bylo bezplatné. 

 
 

Usnesení RM č. 98/2020 
RM ruší  
platnost všech dosud vydaných karet pro tuto lokalitu (nemovitosti č. p. 9-16 na Mariánském náměstí). 
RM žádost projednala a trvá na stávajícím systému parkování zahrnutý ve stávající obecně závazné 
vyhlášce města č. 1/2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/1/2] 
  
 

27. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

 

1. Mariánský hřbitov 
Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě požadavku vlastníka sousedního hrobu, p. Jiřího 

Dědečka. Dle majitele hrobu kořeny stromu nadzvedávají hrob. Pomník je nebezpečně nakloněn a hrozí vyvrácení a 

poničení žadatelova i okolních hrobů. Jedná se o 1 ks cypříšku Lawsonova o obvodu kmene 104 cm ve výčetní 

tloušťce, rostoucího na pozemku p. č. 1497 v k. ú. Turnov. 

2. autobusové nádraží - parkoviště 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Původně byla na jednání komise pro životní prostředí 

předložena jen douglaska č. 1, na doporučení komise je žádost rozšířena ještě o douglasku č. 2 a 3. Důvodem žádosti 

je silně narušený zdravotní stav, výrazně snížená (č. 2,3) až zbytková (č. 1) vitalita. Dřeviny výrazně prosychají a 

žloutnou. Jedná se o 3 ks douglasky tisolisté o obvodu kmene 100 cm, 132 cm a 108 cm ve výčetní tloušťce, rostoucí 

na pozemku p. č. 2758/25 v k. ú. Turnov. 
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3. SDH Luka 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě podnětu Jana Smrkovského, starosty SDH Turnov. 

Jedná se o javor stříbrný o obvodu kmene 345 cm ve výčetní tloušťce, rostoucí na pozemku p. č. 328/1 v k. ú. 

Turnov. SDH Turnov žádá o pokácení z obavy o majetek, zdraví či život osob (prostor je využíván i pro konání 

veřejných akcí (např. „pálení čarodějnic“). V dopadové vzdálenosti dřeviny je klubovna SDH i stanice HZSLK, kde 

jsou parkována i zásahová vozidla. 

4. MŠ a ZŠ Sluníčko 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě podnětu ředitelky školy. Jedná se o borovici 

vejmutovku o obvodu kmene 205 cm ve výčetní tloušťce, rostoucí na pozemku p. č. 2600/109 v k. ú. Turnov. U 

dřeviny dochází k opakovanému lámání větví, paní ředitelka se obává, i vzhledem k velikosti stromu, o bezpečnost 

dětí při pobytu na školní zahradě. U borovice byly provedeny tahové zkoušky. 

 
 

Usnesení RM č. 99/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks cypříšku Lawsonova o obvodu kmene 104 cm, rostoucího na 
pozemku p. č. 1497 v k. ú. Turnov (Mariánský hřbitov). 
 

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

Usnesení RM č. 100/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 3 ks douglasek tisolistých o obvodu kmene 100 cm, 132 cm a 108 cm, 
rostoucích na pozemku p. č. 2758/25 v k. ú. Turnov (autobusové nádraží – parkoviště). 
 

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

Usnesení RM č. 101/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks javoru stříbrného o obvodu kmene 345 cm, rostoucího na pozemku 
p. č. 328/1 v k. ú. Turnov (SDH Luka). 
 

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

Usnesení RM č. 102/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice vejmutovky o obvodu kmene 205 cm, rostoucí na 
pozemku p. č. 2600/109 v k. ú. Turnov (MŠ a ZŠ Sluníčko). 
 

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

28. Rozpis akcí na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Bod byl přesunut na další jednání RM. 

 
 

29. Dodatek smlouvy s TS Turnov na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Bod byl přesunut na další jednání RM. 
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30. Schválení dodatku č. 3 na akci "Městský park Turnov (park u letního kina), etapa 

3 – Umění" 
 

Rozprava: 

 

Bod byl přesunut na další jednání RM. 

 
 

31. Záštita starosty města - finanční dar na podporu sportovní akce "250 Český ráj" 
 

Rozprava: 

 

Bod byl přesunut na další jednání RM. 

 
 

32. Řídící komise pro Strategický plán města Turnova - aktualizace 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má zpracovaný Strategický plán města Turnova na období 2013-2020, který byl schválen 25. 4. 2013 

na zastupitelstvu města. Aktualizace Akčního plánu na volební období 2014 -2018 byla schválena zastupitelstvem 

města 28. 1. 2016 usnesením č. 15/2016. 
 

Strategický plán je složen ze tří částí: 

1. Profil města - obecný popis k historii, památkám, geografii, struktuře osídlení, obyvatelstvu, ekonomice, 

bydlení, technické infrastruktuře, dopravě, občanské vybavenosti, cestovnímu ruchu a bezpečnosti. 

2. Návrh strategie zahrnující SWOT analýzu, strategickou vizi města, stanovení kritických oblastí rozvoje 

města a specifikaci opatření (A-Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch, B-Lidské zdroje, C-Životní 

prostředí, D-Udržitelný rozvoj společnosti, města a území). 

3. Akční plán již obsahuje rozpracování aktivit z Návrhu strategie do jednotlivých projektů - projekty 

realizované v nejbližším období a v druhé části zásobník projektů 2013-2020 
 

Od té doby probíhá aktualizace Akčního plánu, která zohledňuje schválené priority na dané volební období a 

monitoruje průběh a dokončení jednotlivých aktivit. Poslední aktualizace proběhla k 12/2016. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 103/2020 
RM bere na vědomí  
návrh členů Řídící komise pro aktualizaci Strategického plánu města Turnova s doplněním a ukládá 
odboru rozvoje města jej předložit ke schválení na nejbližším zastupitelstvu města. 
 

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

33. Průběžná informace o podmínkách výstavby RD na Daliměřicích 
 

Rozprava: 

 

V současné době je platný Územní plán Turnov (schválený 06/2014), který na Daliměřicích v zahrádkářské kolonii 

vymezuje rozvojovou plochu pro bydlení – 38 ha (cca 220 rodinných domů pro 660 obyvatel, z toho 40 RD 

v lokalitě za hasičskou zbrojnicí) a zároveň vymezuje trasy komunikací – 6,6 ha. V rámci pořizování Změny č. 2 

Územního plánu Turnov je projednána změna části této plochy cca 5,7 ha z plochy pro bydlení individuální na 

bydlení smíšené. 

 
Usnesení RM č. 104/2020 

RM bere na vědomí  
Informaci ORM o problematice bytové výstavby na Daliměřicích s tím, že výstavba v rozvojové ploše pro 
bydlení BI a BS - Z1-Z31 by měla být podmíněna napojením na kanalizaci. V lokalitě nebude přípustné 
umisťování bezodtokých jímek na splaškové vody. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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34. Psinec - průběžná informace 
 

Rozprava: 

 

Bod byl přesunut na další jednání RM. 

 
 

35. Odvolání člena komise pro životní prostředí 
 

Rozprava: 

 

Bod byl přesunut na další jednání RM. 

 

 

36. Parkování na náměstí 
 

Rozprava: 

 

Bod byl přesunut na další jednání RM. 

 
 

37. Geopark Český ráj, o.p.s. - projekt exteriérové expozice 
 

Rozprava: 

 

Předkládám k odsouhlasení projekt města společně s Geoparkem UNESCO na exteriérovou expozici geoparku u 

kamenářského domu u Muzea Českého ráje. Projekt by měl pomoci k zviditelnění Geoparku Český ráj a zároveň 

prestižní značky UNESCO v jednom z jeho center – městě Turnov. 

Rádi bychom podali žádost do Česko polských projektů, a to v termínu do 17. 3. 2020. Což je šibeniční, ale rádi 

bychom to stihli. V příloze naleznete prvotní vizualizace, jak by expozice měla vypadat. Stavební úřad se vyjádřil, že 

není potřeba územní rozhodnutí, ještě potřebujeme vyjádření památkářů.  
 

Projekt je možné podat do 30 tis. euro + 15% spoluúčast (nejvyšší možná dotace) 
 

Do projektu bychom se zapojili partnersky: 

- Město Turnov  20.000 euro, tj. 504.000,- Kč + 15 % spoluúčast (+75.600 Kč) 

- Geopark  10.000 euro, tj. 252.000,- Kč + 15% spoluúčast 

Celkem tedy  756.000 Kč + 15% spoluúčast, celkem 869.400 Kč 

 

Projekt bude třeba předfinancovat částkou 870.000 Kč 

Našli jsme za hranicemi partnera lázeňské město Swieradóv-Zdrój, také připravují projekt za 30 tis. euro. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 105/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit podání záměru žádosti do česko – polského programu na exteriérovou expozici Geoparku 
UNESCO Český ráj u Muzea Českého ráje v Turnově se spoluúčastí Města Turnov do výše 180.000,- Kč a 
předfinancováním celého projektu do výše 1.000.000 Kč. RM požaduje předložit finální podobu projektu. 
 

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

38. Navýšení pracovníků na Městském úřadě v Turnově 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám společně s odborem správy majetku návrh na navýšení pracovníků na Městském úřadě v Turnově 

o jedno místo. Mělo by se jednat o pracovníka, který bude zařazen v odboru správy majetku a bude se dlouhodobě 

věnovat rozvoji města. 
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Usnesení RM č. 106/2020 
RM zřizuje  
na odboru správy majetku jedno pracovní místo k 1. 8. 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 107/2020 
RM stanovuje  
na základě výše uvedeného usnesení RM celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu na 
112 od 1. 8. 2020.  Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených v 
Městském úřadu stanoví RM od 1. 8. 2020 po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 12, 
FO 8, ORM 8, OŽP 8, OPŘ 3, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 6, ŽÚ 5. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 19. února 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka 

 


