
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 7. června 2010 

 
 

1. Majetkové záleţitosti     Ing. Pekař  10.00 - 11.45 

- škola Mašov (rekonstrukce)    L. Těhníková 

- výsledky VŘ 

- prodeje bytů, změny nájem. smluv 

- chodník Nudvojovice (smlouva) 

- pronájmy pozemků, věc. břemena 

 

2. Finanční problematika - PO   Bc. Staňková  11.45 - 12.00 

- pouţ. rezerv. fondu 

- úprava rozpočtu 

- vedení účetnictví 

 

3. PNT, s. r. o. - VH     Ing. Sláma  12.00 - 12.15 

- projekt zeleně 

 

4. TV Turnov      PhDr. Maierová 12.15 - 12.30 

- návrh smlouvy 

 

5. Problematika OŠKS    Mgr. Broţ  12.30 - 13.00 

- PO Hrad Valdštejn (provoz  

   občerstvení, aktuální informace) 

- ZŠ Skálova - Alešova (prostorové řešení) 

 

6. Ostatní         13.00 - 13.15 

 

7. MST, s. r. o      A. Hozdecký  13.15 - 15.45 

 - VŘ na jednatele 

 

 

 

     PhDr. Hana Maierová 

     starostka 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 1/ Majetkové záležitosti   

Informace o projektové přípravě rekonstrukce ZŠ Mašov 

 

Bod byl odloţen na příští jednání RM. 

 

Zborovská ul., výběrové řízení 

usnesení    Usnesení RM č. 315/2010 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce povrchu ul. Zborovská, 

Turnov“ dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 316/2010 

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek: L. Těhníková, D. Zmeko, P. Dubská Tóthová 

(náhradníci: S. Syrotiuková, Ing. Šmiraus, A. Hozdecký) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 317/2010 

RM schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení ve sloţení: PhDr. Maierová, Ing. Hejduk, J. 

Vocásek, L. Těhníková, Ing. Štěpánek (náhradníci: Ing. Pekař, D. Zmeko, J. Kobosil, P. Dubská 

Tóthová, Ing. Chval) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Schválení vybraného zhotovitele na zhotovení fasády dvorní strany objektu MŠ 28. října a schválení 

uzavření smlouvy o dílo 

usnesení    Usnesení RM č. 318/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou HB Inpol, s. r. o., Liberec s celkovou cenou 569 

548,- Kč vč. DPH, na zhotovení zateplení fasády na dvorní straně objektu MŠ Turnov, ul. 28. října 

dle realizační projektové dokumentace, kterou zpracoval Profes Projekt a současně schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo s touto firmou dle předloţeného návrhu a pověřuje starostku jejím 

podpisem. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Výsledek VŘ na dodavatele stavby „Rekonstrukce opěrné zdi ul. Markova, Turnov“ 

usnesení    Usnesení RM č. 319/2010 

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

r. o., Jablonec nad Nisou na realizaci stavby “Rekonstrukce opěrné zdi ul. Markova, Turnov“ za 

cenu 1 381 735,- Kč vč. DPH, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle 

předloţeného návrhu a pověřuje starostku jejím podpisem. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

„Chodník ul. Nudvojovická, Turnov“, návrh smlouvy o dílo 

usnesení    Usnesení RM č. 320/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Zikuda, spol. s r. o., Turnov na realizaci díla 

„Chodník Nudvojovická, Turnov“ za částku 3 383 790,- Kč vč. DPH dle předloţeného návrhu a 

pověřuje starostku jejím podpisem. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

  



Prodlouţení termínu výstavby bytových domů v ul. Ţiţkova, Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 321/2010 

RM schvaluje prodlouţení termínu zahájení výstavby dvou bytových domů v Ţiţkově ul. Turnov na 

částech parcel č. 863/1, 864/1 a 864/3, k. ú. Turnov, které budou předmětem prodeje na základě 

uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 29. 2. 2008 a to nejpozději do 30. 6. 2011 z 

důvodu dosud neuskutečněného přeloţení el. kabelu firmou ČEZ Distribuce, a. s. a neuskutečněné 

přeloţky kanalizace VHS Turnov. Změna termínu bude doplněna dalším dodatkem k uzavřené 

smlouvě. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Prodeje bytových jednotek v domech čp. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 322/2010 

RM schvaluje změnu nájemních smluv u bytů v domě čp. 1396 -1398, ul. Bezručova, Turnov v 

těchto případech: 

b. j. 1396/4 – Černý Martin, Turnov 

b. j. 1396/5 – Šolc Jiří, Turnov 

b. j. 1398/4 – Bílek Milan, Turnov 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Prodej pozemků Retail invest, a. s., Praha 

usnesení    Usnesení RM č. 323/2010 

RM projednala problematiku prodeje částí pozemku p. č. 2542/1 a části pozemku p. č. 2543/2 na 

zlepšení organizace zásobování u prodejny Billa a ukládá OSM projednat body dle diskuse 

(bezpečnost chodců, parkování). 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Směna pozemků u domu čp. 2 Dolánky u Turnova 

usnesení    Usnesení RM č. 324/2010 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků u domu čp. 2 Dolánky u Turnova následujícím 

způsobem: do vlastnictví Města Turnov převést část pozemku p. č. 435, k. ú. Malý Rohozec o 

výměře cca 110 m2 z vlastnictví manţ. Halířových, Turnov a do vlastnictví manţ. Halířových 

převést část pozemku p. č. 797, k. ú. Bukovina u Turnova o výměře cca 75 m2 z vlastnictví města 

Turnov. Výměra směňovaných pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. Náklady se 

směnou pozemků spojené uhradí kaţdá smluvní strana jednou polovinou. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Pronájem zahrádky na části pozemku p. č. 3848/98, k. ú. Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 325/2010 

RM schvaluje ukončení nájmu dohodou s p. Karolem Gujdou, Turnov a uzavření smlouvy o 

pronájmu pozemku – zahrádky s pí. Emílií Košťákovou, Studentská 1608, Turnov na část pozemku 

p. č. 3848/98, k. ú. Turnov o výměře 400 m2 za cenu 1,- Kč/ m2/ rok na dobu neurčitou. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Ţádost o ukončení pronájmu nebytových prostor a pozemků 

usnesení    Usnesení RM č. 326/2010 

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 8. 1. 1997 a smlouvy o 

pronájmu pozemku ze dne 7. 4. 2008 s firmou STAVTRANS, spol. s r. o., Praha dohodou ke dni 

31. 12. 2010. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

  



usnesení    Usnesení RM č. 327/2010 

RM schvaluje vyhlášení volných nebytových prostor v objektu čp. 483 Vesecko za cenu 344,- Kč/ 

m2/ rok. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, ul. Zd. Nejedlého a F. Kavána - NN“ 

usnesení    Usnesení RM č. 328/2010 

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

o zřízení věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem a energetickým zákonem v platném 

znění na pozemcích parc. č. 987/1, 965/1, 920, 901/1, 1069, 1070 vše k. ú. Turnov ve vlastnictví 

Města Turnov dotčených stavbou „Turnov, ul. Zd. Nejedlého a F. Kavána - NN“ v celkové délce 

cca 592 m ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za celkovou úhradu ve výši 29 600,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, ul. Na vyhlídce - NN“ 

usnesení    Usnesení RM č. 329/2010 

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

o zřízení věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem a energetickým zákonem v platném 

znění na pozemcích parc. č. 987/1, 987, 1038 vše k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov 

dotčených stavbou „Turnov, ul. Na Vyhlídce - NN“ v celkové délce cca 460 m ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za celkovou úhradu ve výši 23 000,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Poskytnutí ornice pro rekonstrukci dětského hřiště 

usnesení    Usnesení RM č. 330/2010 

RM schvaluje poskytnutí 80 m3 ornice z deponie na Vesecku o. p. s. Náruč bezplatně. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova 

usnesení    Usnesení RM č. 331/2010 

RM doporučuje ZM schválit zaloţení „ Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 

Turnova“ s úpravou znění statutu fondu dle diskuse v článku 2, bod 1 a 3. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Finanční problematika - PO   

PO ţádost o pouţití rezervního fondu 

usnesení    Usnesení RM č. 332/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres 

Semily pouţití rezervního fondu do výše 13 200,- Kč dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

SVČDM Turnov – ţádost o úpravu rozpočtu na rok 2010 

usnesení    Usnesení RM č. 333/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeţe 

Turnov, Husova 77, okres Semily změnu rozpočtu na rok 2010 dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 334/2010 

Rada města Turnov ukládá příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov, 

Husova 77, okres Semily odvod z investičního fondu ve výši 667,- Kč dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 



Zjednodušený rozsah vedení účetnictví příspěvkových organizací 

usnesení    Usnesení RM č. 335/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Turnov vést od 1. 

ledna 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9 odst. 3, písmeno c) zákona 

č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 3/ PNT, s. r. o. - VH   
Ţádost o schválení podání projektu 

usnesení    Usnesení RM č. 336/2010 

RM v působnosti VH PNT, s. r. o. souhlasí s podáním projektu pro přidělení dotace  na úpravu 

zeleně v areálu PNT, s. r. o. a ukládá jednateli zajištění příslušné projektové dokumentace. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 337/2010 

RM projednala problematiku parkování u PNT, s. r. o a ukládá OSM vypsání VŘ na realizaci 

rozšíření parkoviště. Způsob financování bude řešen dle výše předloţených nabídek. Komise pro 

hodnocení: Ing. Pekař, M. Sedlák, J. Kobosil, L. Těhníková. Ing. Sláma. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 4/ TV Turnov    

TV vysílání – návrh smlouvy 

usnesení    Usnesení RM č. 338/2010 

RM projednala smlouvu o televizním vysílání s JUDr. Milanem Brunclíkem, majitelem Bonus TV, 

schvaluje její znění s připomínkami dle diskuse (odkaz na právní normu, opce - cenové podmínky 

pro r. 2011, moţnost výpovědi, sankce, technické záleţitosti -  komprimace)  a ukládá předloţit 

upravený text smlouvy na příští jednání RM. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 5/ Problematika OŠKS   

PO Hrad Valdštejn – provoz občerstvení 

usnesení    Usnesení RM č. 339/2010 

RM bere na vědomí informaci o průběhu řešení záleţitosti občerstvení u hradu Valdštejn a 

schvaluje postup předloţený vedením PO Hrad Valdštejn. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

ZŠ Skálova - Alešova (prostorové řešení) 

usnesení    Usnesení RM č. 340/2010 

RM bere na vědomí informace ředitele o provozu odloučeného pracoviště v ul. Alešova a odkládá 

rozhodnutí o rozšíření prostor městské knihovny do doby  vyřešení majetkových vztahů s LK. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bod 6/ Ostatní  

Sociální výpomoc 

usnesení    Usnesení RM č. 341/2010 

RM souhlasí s poskytnutím nenávratné finanční výpomoci dle statutu soc. fondu p. Skálové ve výši 

5 tis. Kč. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

  



ZŠ Skálova 600 - výběrové řízení - myčka nádobí 

usnesení    Usnesení RM č. 342/2010 

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Tip-Ex Partner na dodávku 

myčky nádobí pro Základní školu Turnov, Skálova 600 za cenu včetně DPH 597 600,- Kč a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o díle s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Ţádost o grant do T-Mobile na akci „Turnov čte a tvoří s dětmi a seniory“ 

usnesení    Usnesení RM č. 343/2010 

RM schvaluje v případě získání grantu z Fondu T-Mobile na projekt „Turnov čte a tvoří s dětmi a 

seniory“ zajištění finanční spoluúčasti Městské knihovny Antonína Marka na projektu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře 

usnesení    Usnesení RM č. 344/2010 

RM rozhodla o udělení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře dle předloţeného návrhu, 

kterým se vyjímá ze stavební uzávěry část pozemku p. č. 837/1 v k. ú. Turnov pro stavbu oplocení 

na hranici pozemků p. č. 837/1 a 3874/2 v k. ú. Turnov a dále se vyjímá ze stavební uzávěry část 

pozemků 650/1 a 650/2 v k. ú. Turnov na provedení přípojky vody, plynu a kanalizace k 

nemovitosti čp. 1402 v ulici 5. května. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Odměny dle motivační směrnice 

usnesení    Usnesení RM č. 345/2010 

RM schvaluje rozdělení motivační odměny dle návrhu. 

(Hlasování: 7/0/1) 

 

Smlouva č. 09027786 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Ţivotní prostředí. 

usnesení    Usnesení RM č. 346/2010 

RM schvaluje smlouvu č. 09027786 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí a souhlasí s jejím podpisem starostkou města. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Smlouva č. 09027806 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Ţivotní prostředí 

usnesení    Usnesení RM č. 347/2010 

RM schvaluje smlouvu č. 09027806 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí a souhlasí s jejím podpisem starostkou města. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

  



K bodu č. 7/  MST, s. r. o 

Výběrové řízení na jednatele 

usnesení    Usnesení RM č. 348/2010 

RM na základě VŘ jmenuje jednatelem MST, s. r. o. pana Bc. Jindřicha Kořínka s nástupem do 

funkce od 1. 9. 2010. 

(Hlasování: 8/0/0)  

 

 

 

V Turnově dne 14. června 2010 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová      Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova     místostarosta města Turnova 
 


