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ZÁPIS  
ze 4. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 27. 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. Jana Svobodová, Mgr. Pavel 
Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

 
 

 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus            
 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

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

864/4-kNN, SS101" 

Mgr. Radim Brožek 13:00 – 13:40      

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Károvsko - obnova 

vNN za kNN" 

       

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Výšinka čp. 1409, 

TS Granát - kvVN, rVN, kKT" 

       

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Palackého/Trávnice 

čp. 151-kNN, SR" 

       

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, p.č. 3848/1 - svod, 

kNN, SS, xxxxxxxx" 

       

6. Dodatek č. 2 k akci "Výstavba domova se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" – bod bude 

projednáván na příštím zasedání RM 

            

7. Výsledky VŘ na Rekonstrukci sportovního povrchu hřiště 

ZŠ 28. října a stanovisko ředitele školy 

            

Ostatní 

8. Rekonstrukce ul. Boženy Němcové - přidělení dotace MMR Ing. Tomáš Hocke      13:40 – 14:30       

9. Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes 

Komenského ulici do městského parku U Letního kina 

            

10. Parkování na náměstí Mgr. Jana Svobodová       

11. Psinec - průběžná informace        

12. Odvolání členů komise pro životní prostředí        
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Záležitosti odboru finančního 

13. Smlouva o bezúplatném převodu majetku z česko-saského 

projektu 

Bc. Jana Chodaničová 14:30 – 14:40      

Záležitosti odboru životního prostředí 

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

u letního kina), etapa 3 - Umění" 

Ing. Tomáš Hocke 14:40 – 15:00      

15. 

16. 

17. 

Rozpis akcí na rok 2020 

Dodatek smlouvy s TS Turnov na rok 2020 

Výběr nejvhodnější nabídky – "Výsadba izolační zeleně na 

pozemcích p.č. 1991 a p.č. 1992/7 v k.ú. Turnov" 

Mgr. Jana Svobodová       

 

 

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

stavby "SM Turnov, Daliměřice p.č. 864/4-kNN, SS101" 
 

Rozprava: 

 

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

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Daliměřice p. č. 864/4-kNN,SS101“. 

Rozsah stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně v lokalitě Daliměřice, 

přesněji připojení nového odběrného místa pro RD na p. č. 864/4 k. ú. Daliměřice.  

Trasa podzemního kabelového vedení se nachází v lokalitě Daliměřice na parcel. čísle 863, 862/32, 862/33, v k. ú. 

Daliměřice v majetku města Turnov a je navržena v celkové délce 29bm.  

 
 

Usnesení RM č. 108/2020 
RM neschvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby 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. čísle 863, 862/32, 862/33 k. ú. Turnov 
ve vlastnictví Města Turnov. 
RM ukládá OSM zaslat majitelům pozemku oficiální dopis, který bude konkrétně popisovat pravidla pro 
rozvoj této lokality s výzvou k dalšímu jednání. 
 

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

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

stavby "SM Turnov, Károvsko - obnova vNN za kNN" 
 

Rozprava: 

 

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

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Károvsko-obnova vNN za kNN“. Trasa 

kabelového vedení se nachází v lokalitě Károvsko v ul. Zborovská k. ú. Turnov. Rozsah stavby spočívá v uložení 

podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) a přípojkové jistící skříně v délce cca 133bm a nachází se na 

parcel. čísle 2884, 3876/1, 2914/16  a 233/1 k. ú. Turnov v majetku Města Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 109/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby 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. čísle 2884, 3876/1, 2914/16 a 
2933/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 133 bm dotčeného stavbou „SM 
Turnov, Károvsko-obnova vNN za kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 
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53.700,- Kč + DPH (400,- Kč/bm, 500,-Kč za 1ks př. skříň + DPH). 
RM pověřuje OSM prověřit navrhované podzemní vedení ČEZu s ohledem na připravované rozšíření 
křižovatky. 
 

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

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

stavby "SM Turnov, Výšinka čp. 1409, TS Granát - kvVN, rVN, kKT" 
 

Rozprava: 

 

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

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Výšinka čp. 1409-kvVN,RVN,KKT“. 

Rozsah stavby spočívá v uložení nového podzemního kabelového vedení z trafostanice na pozemku p. č. 3382/10 

v majetku výrobního družstva Granát Turnov. Stavba podzemního kabelového vedení se nachází na parcel. čísle 

1660/44 k. ú. Turnov v majetku města Turnov. Trasa vedení je navržena v celkové délce 10bm. 

 
 

Usnesení RM č. 110/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby 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. čísle 1660/44 k. ú. Turnov ve 
vlastnictví Města Turnov v celkové délce 10 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Výšinka čp. 1409-
kvVN,RVN,KKT“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč + DPH (400,- 
Kč/bm + DPH). 
 

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

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

stavby "SM Turnov, Palackého/Trávnice čp. 151-kNN, SR" 
 

Rozprava: 

 

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

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Palackého/Trávnice čp. 151-kNN,SR“. 

V rámci stavby v ul. Trávnice, na křižovatce s Palackou ulicí, bude provedena náhrada stávající rozpojovací skříně 

v obvodové zdi budovy čp. 151 (Ovocný bar) za novou rozpojovací skříň. Ze stávající rozpojovací skříně umístěné 

v obvodové zdi budovy čp. 153 bude vyvedeno nové podzemní kabelové vedení NN, které bude ukončeno v nové 

rozpojovací skříni na budově čp. 151. Trasa podzemního kabelového vedení se nachází na parcel. čísle 447, 383 k. ú. 

Turnov v majetku města Turnov a je navržena v celkové délce 22bm. Stavba bude koordinována s přístavbou 

divadla na pozemku p.č.450 k. ú. Turnov. Předpoklad realizace 2021-2022. 

 
 

Usnesení RM č. 111/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby 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. čísle 447,383 k. ú. Turnov ve 
vlastnictví Města Turnov v celkové délce 22 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Palackého čp. 151-
kNN,SR“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 8.800,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + 
DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM Turnov, p.č. 3848/1 - svod, kNN, SS, xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

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

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, p. č. 3848/1-svod,KNN,SS“. Rozsah 

stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN.  

Stavba podzemního kabelového vedení se nachází v lokalitě Vesecko, východně od Grupo Antolin, s.r.o. na parcel. 

čísle 3859/1 k. ú. Turnov v majetku města Turnov. Trasa vedení je navržena v celkové délce 79 bm a nebude 

dotčena komunikace na tomto pozemku, trasa povede v zeleném pásu. 

 
 

Usnesení RM č. 112/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby 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. čísle 3859/1 k. ú. Turnov ve 
vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 79 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, p. č. 3848/1-
svod,kNN,SS“ prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 31.600,- Kč + DPH (400,- 
Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

6. Dodatek č. 2 k akci "Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců 

Pohoda Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Bod bude projednáván na příštím zasedání RM. 

 
 

7. Výsledky VŘ na Rekonstrukci sportovního povrchu hřiště ZŠ 28. října a stanovisko 

ředitele školy 
 

Rozprava: 

 

Na základě usnesení RM č. 36/2020 bylo vypsáno výběrové řízení na výměnu sportovního povrchu na venkovním 

hřišti při ZŠ 28. října. Bylo uvažováno s obnovou stávajícího umělého povrchu (EPDM) se stávajícím lajnováním.  

V průběhu výběrového řízení ředitel této školy poslal žádost na změnu povrchu hřiště na povrch, který by umožnil 

kromě ostatních sportů, které jsme zmiňovali v žádosti o dotaci na Liberecký kraj (házená, basketbal, tenis a 

volejbal/nohejbal) i in-line bruslení. Žádost zdůvodňuje také tím, že tento povrch po dešti rychleji osychá a je tak 

bezpečnější. Cena tohoto povrchu by neměla být vyšší.  

Odbor správy majetku proto navrhuje vypsat nové výběrové řízení ve variantě 2. s povrchem kazetovým 

umožňujícím provozovat kromě stávajících sportů i in-line bruslení. Stávající rozpočet na výměnu povrchů je 1,7 

mil. Kč bez DPH, 2,1 mil Kč včetně DPH. Rozpočet na nový povrch se zpracovává, neměl by být vyšší než stávající 

rozpočet. Termín realizace  je 22. 6. – 15.8.2020. 

 
 

Usnesení RM č. 113/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Výměna sportovního povrchu na venkovním 
hřišti u ZŠ 28. října varianta 2.“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav 
Šmiraus, Mgr. Radim Brožek, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jaromír Frič, Jan Lochman, Marcela Pilská, Jiří 
Mikula. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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8. Rekonstrukce ul. Boženy Němcové - přidělení dotace MMR 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám k posouzení a schválení realizace investiční akci Rekonstrukce ulice Boženy Němcové. 

Z Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR) jsme v průběhu února obdrželi zprávu, že Město Turnov může získat 

na tuto akci dotaci ve výši cca 6,4 mil. Kč. Na Rekonstrukci ulice Boženy Němcové jsme v rámci programu na 

obnovu místních komunikací z MMR žádali dotaci v roce 2018. V rámci rekonstrukce by mělo dojít k výměně 

vodohospodářských sítí, požádáme o spolupráci Pamico, dále by mělo dojít k obnově obousměrné komunikace, 

jednostranného chodníku a jednostranných parkovacích pruhů. Veřejné osvětlení, plynovod a vedení ČEZ zůstane 

stávající.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 114/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit realizaci akce Rekonstrukce ulice Boženy Němcové dle navrženého postupu. RM ukládá 
starostovi města v rámci rozpočtového opatření zajistit potřebné finanční prostředky. 
 

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

9. Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do 

městského parku U Letního kina 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám k posouzení záměr realizace užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do 

parku U Letního kina. 

Užitkový vodovod by vyřešil problémy s vláhou v parku U Letního kina a zároveň bychom mohli park díky 

vodnímu prvku posunout do zásadně vyšší užitné roviny.  

Po diskuzi v RM je třeba, aby projektant prověřil: hygienu, protlaky, provoz tlakové stanice-trkače. 

 
 

Usnesení RM č. 115/2020 
RM schvaluje  
zadání projekčních prací na akci Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského 
ulici do městského parku U Letního kina a žádá předložení upřesňujících informací k technickým 
možnostem i investiční a provozní financování. 
 

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

10. Parkování na náměstí 
 

Rozprava: 

 

Opětovně si Vám dovoluji předložit informativní materiál, který porovnává výběr parkovného na náměstí Českého 

ráje za roky 2018 a 2019. Informaci Vám podávám na základě diskuze o možné výši ztráty ve výběru parkovného, 

nyní je už srovnatelná doba pro porovnání – únor až leden. 

 

Po diskuzi nutno doplnit: 

Náklady 2018-2019 

Příkazy (blokové pokuty) na místě 2018-2019  

Pokuty ze správních řízení 2018-2019, 2019-2020 

Doplnit usnesení 582/2019 

Využívání plateb přes aplikaci 

Využívání placení parkování pomocí SMS 

 

 



6  Zápis Rady Města Turnov 27. 2. 2020 

PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 

Únor 2018 – leden 2019 Výběr 811.540 Kč 

Únor 2019 – leden 2020 Výběr 245.275 Kč 

Náklady 2019 - 2020 68.300 Kč 

Příkazy na místě 2019 - 2020 35.800 Kč 

Rozdíl 598.764 Kč 

 
Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 116/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o porovnání výběru parkovného na náměstí za období únor 2018 až leden 2019 a únor 2019 až 
leden 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 117/2020 
RM ukládá  
paní místostarostce Janě Svobodové předložit informaci o výběru parkovného na náměstí za období únor 
2018 až leden 2019 a únor 2019 až leden 2020 na jednání ZM. 
 

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

11. Psinec - průběžná informace 
 

Rozprava: 

 

Na základě usnesení z jednání rady dne 4. 12. 2019 Vám předkládám informaci, jak naplňujeme společně 

s turnovskými skauty, kteří se o psinec starají, usnesení RM ze dne 4. 12. 2019.   

Mediální kampaň na získání dobrovolníků 

Naše mediální kampaň byla sice z pohledu počtu zájemců o dobrovolnictví úspěšná, ale bohužel také trochu 

kontraproduktivní z pohledu naplnění. Převážně zájemkyně, které do psince volaly a zajímaly se o dobrovolnictví, 

měly zájem převážně o venčení psů. To je ale možné až asi za 3 týdny pobytu psa v zařízení a zrovna žádný pes zde 

zatím nebyl ubytován. Dobrovolníků, kteří by se zapojili vyloženě do pravidelné činnosti psince, nebylo mnoho, ale 

pan Zdeněk Fišer, který má zařízení na starosti, se se zájemci o dobrovolnou práci domluvil, že se jim ozve, až 

budou v psinci „obyvatelé“. Všem zájemcům patří samozřejmě velké poděkování. 

Úpravy kotců 

Se Skautským střediskem Štika je domluveno položení gumových koberců na podlahu kotců pro zajištění lepší 

údržby a omyvatelnosti a také budou zatepleny boudy, částečné zateplení již proběhlo. Bohužel zateplení kotců jako 

takových jsme ani s technickými službami nevymysleli, to nejsme schopni zajistit. Úpravy jsou vyčísleny na cca 

30.000 Kč z rozpočtu OŽP – zvířata. 

 
 

Usnesení RM č. 118/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o domluvených úpravách v odchytovém zařízení pro psy v Turnově a o proběhlé kampani za 
účelem získání dobrovolníků. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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12. Odvolání členů komise pro životní prostředí 
 

Rozprava: 

 

Po předchozí domluvě, vzhledem k dlouhodobé absenci na zasedáních komise pro životní prostředí, Vás žádám o 

odvolání člena komise Bc. Zbyňka Báči. Na vlastní žádost požádala o ukončení členství v komisi paní Milena 

Pekařová. Žádám Vás tedy o odvolání obou členů k 27. 2. 2020.  

 
 

Usnesení RM č. 119/2020 
RM odvolává  
k 27. 2. 2020 pana Zbyňka Báču a paní Milenu Pekařovou z členství v komisi pro životní prostředí. 
 

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

13. Smlouva o bezúplatném převodu majetku z česko-saského projektu 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov realizovalo s Městem Ottendorf-Okrilla letech 2013-2014 česko-saský přeshraniční projekt „Společná 

cesta  k přírodním vědám“, číslo žádosti 100127305, financovaného z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu 

přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V rámci projektu byl 

pořízen do Střediska volného času Žlutá ponorka nábytek pro rekonstruované prostory - skříně, regály, botníky, 

lavice, zahradní domek, dvě kuchyňky, stoly, židle a dal., dále technické vybavení - mikroskopy, počítače, výukové 

programy, GPS, notebook, dalekohled, barometr, též 60 ks podložek na spaní. Vše v hodnotě 820.563 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 120/2020 
RM schvaluje  
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku pořízeném v rámci česko-saského přeshraničního projektu 
„Společná cesta k přírodním vědám“, číslo žádosti 100127305, financovaného z Programu Cíl 3/Ziel 3 na 
podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, IČ 00855022. 
 

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

14. Schválení dodatku č. 3 na akci "Městský park Turnov (park u letního kina), etapa 

3 - Umění" 
 

Rozprava: 

 

V roce 2019 byla projektována 3. etapa parku pod názvem „Umění“. Jedná se o obnovu parku mezi letním kinem a 

SUPŠ, která spočívá v: 

- obnově cest, mobiliáře a veřejného osvětlení 

- řešení prostoru u Pacltovy hutě 

- řešení prostoru při vstupu do letního kina 

- řešení prostoru při vstupu do parku z Husovy ulice 

Na vypracování projektové dokumentace byla uzavřena smlouva se společností AND, spol. s  r. o, architektonický 

atelier, za smluvní cenu ve výši 176 660 Kč vč. DPH. 

 

V průběhu projekčních prací bylo na základě požadavků komise rozvoje města a komise životního prostředí 

prověřováno variantní řešení níže uvedených částí. 

A/ vstup do parku z Husovy ulice 

Při rozpracování projektové dokumentace jsme společně došli k závěru, že propojení parku s Husovou ulicí je po 

funkční i estetické stránce velmi důležitý prostor, který je nezbytné řešit komplexně jako plnohodnotný nový vstup do 

parku, přesahující jeho původně řešené hranice. Současný stav považujeme za zcela neuspokojivý nejen po estetické 

stránce, ale i technicky a provozně – dochází zde k nekontrolovatelnému najíždění automobilů do parku, 

poškozování parkových cest i travnatých ploch a porostů. Současný stav a vzhled tohoto prostoru nelze zlepšit pouze 
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údržbou, vyžaduje celkovou úpravu v návaznosti na úpravy probíhající v parku tak, aby vznikl jeden logický celek. 

Jsme přesvědčeni, že pokud bychom nepřistoupili ke komplexnímu řešení vstupu Husovy ulice a zachovali zde 

stávající stav, hrozí, že bude v budoucnu degradovat ostatní provedené úpravy v parku a fakticky znehodnocovat 

investiční prostředky vynaložené do jeho obnovy. 

 

Popsané rozhodnutí vyvolává následující změny oproti původnímu zadání: 

a/ rozšíření území, řešeného projektem 

b/ variantní řešení vstupního parteru parku (úpravy komunikace a parkovacích stání, 

vjezdu do garáže) 

c/ variantní řešení úpravy chodníků, umístění místa pro přecházení 

d/ variantní řešení omezení vjezdu do parku (zahrazovací sloupky, výsuvný sloupek) 

e/ variantní návrh zeleně a mobiliáře 

f/ úprava a doplnění veřejného osvětlení 

g/ související řešení inženýrských sítí – stanovení rozsahu 

Návrh je ve variantách opakovaně podrobně konzultován s určenými zástupci objednatele. Ve výsledném návrhu 

jsou zapracovány připomínky a podněty vznesené při prezentacích a projednání na zasedání Zastupitelstva města, 

Komise pro rozvoj města, Komise pro životní prostředí. 

 

B/ vstup do parku ze Skálovy ulice – řešení u objektu bývalé Pacltovy huti 

Při rozpracování projektové dokumentace bylo variantně řešeno a opakovaně projednáváno řešení tohoto prostoru 

tak, aby splňoval nároky na vstup do parku a vstup do objektu bývalé Pacltovy huti (bezbarierový vstup, vizuální 

propojení parku a ulice) a zároveň zde byl zachován neformální relaxační prostor pro studenty okolních škol. Na 

základě připomínek a podnětů z projednání byla prověřována možnost řešení bez zábradlí a využití výškového 

rozdílu k vytvoření stupňů na sezení. Zohledněna možnost sezení na opěrné zdi, redukce zábradlí na nezbytné 

minimum, variantní tvarové řešení zábradlí (technické provedení výplně) a mobiliáře. 

 

C/ dořešení cestní sítě 

Aktualizovaný návrh cestní sítě operativně reaguje na nové provozní požadavky, které nebyly známy při zpracování 

úvodní studie parku. Změny jsou vyvolané úpravami, které proběhly v parku a jeho okolí v posledních letech 

(realizované hřiště, úprava vstupu od muzea). Konkrétně se jedná o posílení diagonálního komunikačního průchodu 

parkem, původně málo využívaná zkratka, v současné době frekventovaná cesta – na základě posouzení variantního 

návrhu bylo dohodnuto řešení jako plnohodnotná parková cesta se všemi souvislostmi (veřejné osvětlení, mobiliář, 

návaznost na vstup do Skálovy ulice) 

 

D/ doplnění návrhu o vodní prvek 

V průběhu rozpracování projektové dokumentace byla projednávána otázka umístění nového vodního prvku v 

řešeném prostoru – byl zpracován ověřovací návrh. Z technických důvodů bylo rozhodnuto vodní prvek v tomto 

prostoru nerealizovat (v řešeném prostoru není k dispozici technicky a ekonomicky adekvátní napojení na zdroj 

vody) 

 

E/ koncepční návrh řešení a využití východního okraje parku (mezi „červeným hřištěm“ a domy v Husově ulici 

V průběhu zpracování projektové dokumentace byla nad rámec původního zadání prověřována koncepce využití 

východního okraje parku – pozemek ve vlastnictví města, bezprostředně navazuje na park, dnes veřejně nepřístupný, 

oplocený směrem k objektům v Husově ulici 

 

Výše uvedené úpravy nás v první fázi donutili upravit stávající architektonickou studii, a teprve následně mohly být 

zahájeny práce na dokumentaci k výběru zhotovitele. Park U Letního kina vnímáme jako nejdůležitější park města 

Turnova, a proto je pro nás důležité, aby byly úpravy funkční a obecně společensky kladně přijímané. Proto výše 

uvedené problémy byly důkladně diskutovány a variantně řešeny. Architekti dodali hodinový výkaz práce včetně 

potřebného projednávání v orgánech města. 

 
 

Usnesení RM č. 121/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou AND, spol. s r. o., architektonický atelier, Petra Bezruče 
25/925, 182 00 Praha 8, IČ 40767141 na akci „Městský park Turnov (park u letního kina), Etapa 3 – 
„Umění“. Předmětem dodatku je úprava rozsahu prací ve výši 113 256 Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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15. Rozpis akcí na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Jedná se o rozpis rozpočtu odboru životního prostředí na rok 2020: 

 

Výsadba s následnou péčí – závěsné nádoby na letničky 360.000,- Kč  

(Nám. Českého ráje, Antonína Dvořáka, Sobotecká, Skálova, Trávnice, B. J. Horáčka, starý most přes Jizeru), 

celkem 70 nádob + 5 nádob přidáno v r. 2019 (ul. Palackého).  

 

Nové výsadby zeleně 700. 000,- Kč  

 výsadba izolační zeleně Přepeřská 400.000,-Kč  

 hřbitov Pelešany 50.000,-Kč  

 Alzheimer centrum odhad 250. 000,-Kč  

 

Další akce, které by se měly dle požadavků vedení města realizovat v roce 2020 a které nejsou v současné době 

zahrnuty v rozpočtu:  

 ulice Skálova (č. p. 466) – dokončení sadových úprav 200. 000,-Kč  

 sady Hruštice odhad 200.000,-Kč (možná dotace)  

 ul. Lidická odhad 100.000,-Kč  

 

Dosadby zeleně 30.000,- Kč  

 dosadby - doplnění výsadeb v kruh. křižovatkách ul. J. Palacha, u Penny, nová plocha zeleně v ul. Zborovské, u 

Mariánského kostela, aj.  

 

Další akce, která by se měla dle požadavku vedení města realizovat v roce 2020 a která není v současné době 

zahrnuta v rozpočtu:  

 založení květnaté louky (u Penny) 100.000,-Kč  

 

Použití kompostu ve veřejné zeleni 30.000,- Kč  

Nákup zavlažovacích vaků 40.000,- Kč  

Hnojení trávníků 30.000,- Kč 

 

Zálivka stromů a keřů 180.000.- Kč  

 

Aktuální objednávky 150.000,- Kč  

Drobné úpravy na pozemcích Města, sekání pozemků mimo smlouvu, instalace a likvidace vánočního stromu, ván. 

výzdoba MěÚ, náměstí, opravy kotvení, likvidace invazních druhů rostlin, péče o trávníky, atd.  

 

Sekání podél cyklostezek 100.000,- Kč  

(sekání podél cyklostezek, naučných stezek a částečně podél turistických stezek bude zajišťováno 3x ročně).  

 

2. Organizace 2300000229 Publikace, studie, ostatní, projekty (ř. 309)– 200.000,- Kč:  

 požadavky vedení 100.000,- Kč  

 znalecké posudky 40.000,- Kč  

 geometrické zaměření hranic pozemků 20.000,-Kč  

 vytýčení inženýrských sítí 10.000,-Kč  

 objednávky dle aktuální potřeby 30.000,-Kč  

 

3. Organizace 2300000248 – Nová projekt. dokumentace zeleně (ř. 318) - 400.000,- Kč:  

 park u letního kina -3. etapa (dodatek SOD) 113 256,-Kč  

 sady Hruštice (podeps. SOD z r. 2019) 91 960,-Kč  

 park u letního kina – zeleň (podeps. smlouva z r. 2019) 175 450,-Kč  

 Alzheimer centrum 76 000,-Kč  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

V rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu 2020 bude: 

- akce Výsadba ochranné zeleně na Přepeřské v částce 360 tis. Kč vč. DPH, zařazen jako samostatný řádek 

 



10  Zápis Rady Města Turnov 27. 2. 2020 

Následně budou upraveny akce připravené k realizaci následovně: 

- hřbitov Pelešany 50.000,-Kč  

- Sadovnické úpravy Alzheimer centrum odhad 250tis.Kč  

- sady Hruštice odhad 200 tis. Kč (možná dotace)  

- ul. Lidická odhad 50 tis. Kč 

-  květnatá louka 50-100 tis. Kč 

A dojde k drobnému dofinancování jak akcí připravených k realizaci, tak akcí projekčních. 

 
 

Usnesení RM č. 122/2020 
RM schvaluje  
s navrženými úpravami dle zápisu, rozpis akcí odboru životního prostředí na rok 2020 dle předloženého 
návrhu. 
 

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

16. Dodatek smlouvy s TS Turnov na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předmětem dodatku smlouvy je rozsah a cena služeb, které zhotovitel zajistí pro objednatele v roce 2020 v Turnově.  

 

Celkové náklady za služby v roce 2020 

Svoz komunálního odpadu   7 971 175,96 Kč 

Svoz separovaného odpadu   3 852 252,80 Kč 

Úklid sběrných míst separovaného odpadu 146 128,21 Kč 

Svoz odpadkových košů   1 791 199,41 Kč 

Nákup pytlíků na psí exkrementy 74 750,00 Kč 

Sběrný dvůr - provoz   2 137 794,80 Kč 

Předání plastů k likvidaci  304 980,76 Kč 

Celkem - cena s DPH  15 999 439,14 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 123/2020 
RM schvaluje  
dodatek č.2/2020 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými službami Turnov, 
s. r. o. a Městem Turnov. 
 

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

17. Výběr nejvhodnější nabídky – "Výsadba izolační zeleně na pozemcích p.č. 1991 a 

p.č. 1992/7 v k.ú. Turnov" 
 

Rozprava: 
      Dovolujeme si Vám předložit ke schválení výběr nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Výsadba 

izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov“.  Předmětem zakázky je založení nových 

vegetačních prvků na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v katastrálním území Turnov dle projektové dokumentace Ing. 

Mgr. Aleny Hlídkové (Suchopýr o.p.s., 463 31 Oldřichov v Hájích 5), zpracované v červnu 2018. Obsahem zakázky 

je: 

A. založení 3 vegetačních prvků: 

 podélný pás na pozemku p. č. 1992/7  (Prvek č. 1 „podélný pás“), 

 příčný pás vedený jižním okrajem pozemku p. č. 1992/7 a 1991 (Prvek č. 2 „příčný pás“), 

 dosadba na pozemku p. č. 1991 solitérními dřevinami, 
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B. ochrana kultur před zvěří (individuální ochrana vybraných sazenic – mechanické oplůtky, dvě lesnické 

oplocenky o celkové délce 330 bm), 

C. následná péče (eliminace buřeně, ožínání sazenic, rozvojová péče u dřevin, pokos travního porostu) po 

dobu 3 let. 

Na základě výsledku výběrového řízení se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem 1 A ROSTLINY s.r.o. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH 

1. 1A ROSTLINY s.r.o. 06352413 295 482,60/ 357 533,95 

2. Školky Opolany s.r.o. 25081063 324 761,40/ 392 961,29 

3. VYKRUT zahradní služby a.s. 03921921 380 300,40/460 163,48 

4. Školky Montano spol. s r.o. 47546131 551 276,28/ 667 044,30 

 
 

Usnesení RM č. 124/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele 1 A ROSTLINY s. r. o., IČ: 
06352413 na realizaci zakázky „Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov“ 
za cenu 295 482,60 Kč bez DPH / 357 533,95 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s 
tímto dodavatelem. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. března 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………   ………………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

         starosta            místostarostka  
   

 


