
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 18. ledna 2010 

 
 

1. TST, s. r. o. - VH    L. Preisler   12.30 - 12.45 

- smlouva o ručení úvěru 

 

2. Majetkové záleţitosti   Ing. Pekař   12.45 - 14.00 

- výsledky VŘ     L. Těhníková 

- pronájmy pozemků, prodeje bytů 

- smlouvy na věcná břemena 

- pozemky na BZ 

- projekty zateplení  

 

3. Projekty MP     A. Hozdecký   14.00 - 14.30 

- ostraha budov    L. Trucka 

- digitální síť 

 

4. Greenway Jizera    A. Hozdecký   14.30 - 14.45 

- partnerská smlouva 

 

5. ZSST     Bc. Cimbál   14.45 - 15.00 

- nákup movitých věcí    Ing. Pekař 

 

6. Poplatky      Z. Hovorka   15.00 - 15.15 

- svatební obřady 

 

7. Záleţitosti MěÚ    Ing. Šmiraus   15.15 - 15.30 

- personální problematika    Ing. Chlupová 

  městs. organizací 

- směrnice 

 

8. Návrhy dopravní komise   RNDr. Jarolímek  15.30 - 15.45 

- zpracování koncepčního    P. Vaňátko 

materiálu k dopravní situaci  

 

9. Ostatní         15.45 - 16.00 

 

 

 

 

 



10. Návrh rozpočtu na r. 2010  Ing. Pekař   16.00 - 18.00 

      Bc. Staňková   

 

    PhDr. Hana Maierová, starostka 

 

Bod č. 10 je zároveň pracovním jednáním ZM 

 

 

K bodu č. 1/ TST, s. r. o. - VH 

usnesení    Usnesení RM č. 1/2010 

RM ve funkci valné hromady schvaluje uzavření smlouvy o zástavě nemovitostí jako zajištění 

čerpání úvěru na odkoupení části areálu v Sobotecké ulici od zřizovatele (garáţ včetně pozemku p. 

č. 3581/3 a čerpací stanice PHM včetně pozemku p. č. 3579/5 v k. ú. Turnov). 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Majetkové záležitosti  

Schválení vhodného zhotovitele na 2. etapu modernizace výtahů v penzionech pro důchodce, ul. 

Ţiţkova 

usnesení    Usnesení RM č. 2/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Vytservis, s. 

r. o. na realizaci 2. etapy modernizace výtahů v penzionech pro důchodce za cenu 2 674 860,- Kč 

včetně DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy po schválení rozpočtu města. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Výběr TDI na akci: “Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa“ 

usnesení    Usnesení RM č. 3/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče fy Profes 

Projekt, spol. s r. o., Turnov na výkon technického dozoru investora akce „Integrovaný terminál 

veřejné dopravy Turnov - I. etapa" za cenu včetně DPH 645 600,- Kč a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 7/0/1) 

 

“Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa“ - oprava usnesení 

usnesení    Usnesení RM č. 4/2010 

RM ruší usnesení RM č. 614/2009. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 5/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy 

EUROMONT GROUP, a. s., Velebudice čp. 210, Most na realizaci stavby „Integrovaný terminál 

veřejné dopravy Turnov – I. etapa“ za cenu 63 451 564,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Kiosek na Valdštejně 

usnesení    Usnesení RM č. 6/2010 

RM schvaluje pronájem občerstvení od 1. 6. 2010 do 15. 10. 2010 pro pana Jiřího Schneidera za 

cenu 853,- Kč/ m2/ rok a navýšení stávajícího nájmu o 40 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

 

 



usnesení    Usnesení RM č. 7/2010 

RM ukládá příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn předloţit na jednání RM v červnu 2010 návrh 

dalšího provozování občerstvení na Valdštejně. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Pronájem pozemku – Zikuda, vodohospodářské stavitelství, s. r. o. 

usnesení    Usnesení RM č. 8/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s firmou Zikuda - vodohospodářské 

stavitelství, s. r. o., Hruborohozecká 294, Turnov na uţívání pozemků p. č. 3697/10, 3713/7, 

3697/27 o celkové výměře 180 m2, vše k. ú. Turnov za cenu 40,- Kč/ m2/ rok na dobu určitou a to 

od 20. 1. do 20. 5. 2010. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Pronájem pozemku – COLAS CZ, a. s. 

usnesení    Usnesení RM č. 9/2010 

RM schvaluje prodlouţení smlouvy o pronájmu pozemku s firmou COLAS CZ, a. s., provoz Mladá 

Boleslav, Průmyslová 1028, Kosmonosy na uţívání části pozemku p. č. 698/1 o výměře 100 m2, k. 

ú. Daliměřice za cenu 40,- Kč/ m2/ rok na dobu určitou a to leden – prosinec 2010. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „RMS NTL Zborovská , Turnov“ 

usnesení    Usnesení RM č. 10/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

o zřízení věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem v platném znění na pozemcích parc. 

č. 3876/1, 1070, 1072/5, 22928, 1038, 1007/2, 987/1, 1007/41, 1007/42, 2926/2 a 3876/1, 901/1, 

820, 830/1 vše k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou „Turnov, Zborovská a 

Turnov Ţiţkova, Nejedlého“ v celkové délce cca 680 bm ve prospěch VČP Net, s. r. o. za 

jednorázovou úhradu 50,- Kč/ bm ve zpevněných plochách + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Přeloţka komunikačního zařízení O2, ul. 5. května, Turnov“ 

usnesení    Usnesení RM č. 11/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

o zřízení věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem v platném znění na pozemcích parc. 

č. 2236, 2960, 2940/2, 2963/1, 2963/2, 2963/3, 2962, 2961/1, 1232 a 2904, 2966/3, 3877/1, 2249, 

2242, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou „Přeloţka komunikačního 

zařízení O2“ v souvislosti s rekonstrukcí ul. 5. května v Turnově. Jednorázový poplatek bude 

uhrazen ve výši 6 750,- Kč + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov - nahrazení TS č. 470- VN, TS, kNN“ 

usnesení    Usnesení RM č. 12/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

o zřízení věcného břemene v souladu se zák. č. 458/2000Sb. a občanským zákoníkem na pozemcích 

parc. č. 1981/3, 1981/2, 1981/1 a 1976/59 vše k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených 

stavbou „Turnov - nahrazení TS č. 470- VN, TS, kNN“ v max. délce 238 bm ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 17 400,- Kč vč. DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

 

 

 



Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov čp. 345, stíţnost – kabel ved. NN“ 

usnesení    Usnesení RM č. 13/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

o zřízení věcného břemene v souladu se zák. č. 458/2000 Sb. a občanským zákoníkem na 

pozemcích p. č. 787, 862/27, 974/1, 711/30, k. ú. Daliměřice a budovy čp. 388 Daliměřice na st. p. 

č. 787, k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou „Turnov, čp. 345 stíţnost – 

kabel. ved. NN“ v délce cca 55 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 3 

300,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Informace o prodeji bytů v r. 2009 

usnesení    Usnesení RM č. 14/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení veřejných draţeb dobrovolných se společností 1. 

Draţební, a. s., Liberec na prodej bytových jednotek č. 1385/3, 1385/4, 1406/2, 1406/5 Turnov s 

úhradou za provedení draţby jednoho bytu 22 tis. Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 15/2010 

RM doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek veřejnou draţbou dobrovolnou: 

byt. jedn. č. 1385/3 za vyvolávací cenu 650 000,- Kč 

byt. jedn. č. 1385/4 za vyvolávací cenu 617 500,- Kč 

byt. jedn. č. 1406/2 za vyvolávací cenu 435 950,- Kč 

byt. jedn. č. 1406/5 za vyvolávací cenu 573 630,- Kč 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Informace o prodeji bytových domů čp. 1396 -1398, ul. Bezručova, Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 16/2010 

RM bere na vědomí informaci o prodeji bytového domu čp. 1396 – 1398, Bezručova ul. Turnov. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Bytová zóna Hruštice, podmínky vyhlášení prodeje pozemků na výstavbu bytových domů 

usnesení    Usnesení RM č. 17/2010 

RM ukládá odboru správy majetku zajistit zpracování aktuální projektové dokumentace na celou 

délku páteřní komunikace a inţenýrské sítě v bytové zóně Hruštice - Károvsko a zajistit vydání 

stavebního povolení na 1. etapu páteřní komunikace, včetně inţenýrských sítí. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 18/2010 

RM projednala návrh pravidel pro vyhlášení prodeje pozemků na výstavbu bytových domů v 

bytové zóně Hruštice - Károvsko, ukládá OSM jej dopracovat, předloţit na další jednání RM a 

následně na jednání ZM v měsíci únoru. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Projekt „Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha 1931“ 

usnesení    Usnesení RM č. 19/2010 

RM schvaluje podání ţádosti do 16. výzvy Operačního programu Ţivotní prostředí na akci 

„Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha 1931“, souhlasí s minimálně 10% 

finanční spoluúčastí z rozpočtu Města z celkových uznatelných nákladů projektu a bere na vědomí 

celkovou finanční náročnost akce na rozpočet města, tj. cca 8 mil. Kč. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

 



Projekt „Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, ul. Alešova čp. 1059, Turnov“ 

usnesení    Usnesení RM č. 20/2010 

RM schvaluje podání ţádosti do 16. výzvy Operačního programu Ţivotní prostředí na akci 

„Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, ul. Alešova čp. 1059, Turnov“, souhlasí s minimálně 10% 

finanční spoluúčastí z rozpočtu Města z celkových uznatelných nákladů projektu a bere na vědomí 

celkovou finanční náročnost akce na rozpočet města, tj. cca 6,6 mil. Kč. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Integrovaný terminál veřejné dopravy - II. etapa 

usnesení    Usnesení RM č. 21/2010 

RM bere na vědomí návrh podmínek uvedených v příloze předloţeného materiálu, které budou 

starostkou a dalšími zástupci Města projednány se zástupci GŘ ČD, a. s. Jejich naplněním by bylo 

moţné dospět ke shodě na realizaci projektu Integrovaný dopravní terminál veřejné dopravy  

Turnov - II. etapa. RM ukládá starostce neprodleně informovat RM o výsledku jednání a navrhnout 

další postup. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 3/ Projekty MP 

Zajištění bezpečnosti objektů základních škol a případné napojení na PCO 

usnesení    Usnesení RM č. 22/2010 

RM bere na vědomí zprávu MP o zabezpečení objektů ZŠ a MŠ, souhlasí se zachováním 

současného způsobu zajištění jejich ostrahy a v tomto bodě upravuje koncepci činnosti MP 

schválenou usnesením RM č. 473/2008. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Radiová síť MP – stav k 1. 1. 2010 

usnesení    Usnesení RM č. 23/2010 

RM bere na vědomí zprávu o realizaci digitální radiové sítě MP Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 4/ Greenway Jizera 

usnesení    Usnesení RM č. 24/2010 

RM schvaluje Smlouvu o partnerství v projektu „Greenway Jizera v úseku Svijany a Dolánky - 

Líšný“, předloţenou Smlouvu o právu stavebníka provést stavbu, Dohodu o partnerství v projektu: 

Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 25/2010 

RM bere na vědomí materiál Sdruţení Český ráj Zajištění údrţby a provozu stezky Greenway Jizera 

v provozní fázi. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 5/ ZSST 

usnesení    Usnesení RM č. 26/2010 

RM schvaluje nákup 20 ks tablet systému TEMP-ROYAL od firmy HOSPIMED za cenu 105 000,- 

Kč včetně DPH pro ZSST . 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

 

 

 

 



K bodu č. 6/ Poplatky  

usnesení    Usnesení RM č. 27/2010 

RM schvaluje poplatek za sluţby při obřadu uzavírání manţelství mimo úředně stanovenou dobu a 

úředně stanovenou místnost ve výši 1 200,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 7/ Záležitosti MěÚ 

Personální záleţitosti 

usnesení    Usnesení RM č. 28/2010 

RM souhlasí s návrhem ponechat platy ředitelů a odměny jednatelů organizací zřizovaných městem 

ve stejné výši jako v roce 2009. 

(Hlasování: 7/0/2) 

 

Způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u projektů dotovaných z fondů EU 

usnesení    Usnesení RM č. 29/2010 

RM schvaluje doplnění Směrnice č. 49 - Zásady a postupy zadávání zakázek, a to u zakázek v 

rozsahu do 200 tis. Kč, kde bude postupováno dle platných podmínek příslušného dotačního 

programu EU. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Odměna dle motivační směrnice 

usnesení    Usnesení RM č. 30/2010 

RM schvaluje rozdělení odměny dle motivační směrnice za realizaci projektu "Realizace úspor 

energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 1640 - 1641 

Turnov" v celkové výši schválené ZM usnesením č. 254/2008 dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 8/ Návrhy dopravní komise    

usnesení    Usnesení RM č. 31/2010 

RM bere na vědomí a souhlasí s iniciativou dopravní komise na zpracování návrhu dopravní 

koncepce města Turnova v souvislosti s tvorbou nového územního plánu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 9/ Ostatní  

Personální změna ve sportovní komisi RM 

usnesení    Usnesení RM č. 32/2010     

RM na základě vlastní ţádosti odvolává ze sportovní komise pana Františka Svobodu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 33/2010 

RM jmenuje členem sportovní komise pana Pavla Mikeše. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Personální změna v komisi RM pro kulturu 

usnesení    Usnesení RM č. 34/2010 

RM jmenuje členem komise RM pro kulturu PhDr. Vratislava Mareše, bytem Bezručova 77, 

Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

 

 

 



Pronájem nebytových prostor - Základní škola Turnov, Ţiţkova 518 

usnesení    Usnesení RM č. 34/2010 

RM schvaluje smlouvu o pronájmu prostor - Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily, 

511 01 Turnov - dle návrhu OŠKS. 

(Hlasování: 9/0/0) 

  

K bodu č. 10/ Návrh rozpočtu na r. 2010    

usnesení    Usnesení RM č. 35/2010 

Rada města Turnov bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2010 s připomínkami dle diskuze 

vzešlými z pracovního jednání ZM. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

 

 

V Turnově dne 22. ledna 2010 

 

 

 

 

 

  

PhDr. Hana Maierová       Aleš Hozdecký 

starostka města Turnova      místostarosta města Turnova 
 


