
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 12. července 2010 

 
 

1. Finanční problematika   Bc. Staňková   10.00 - 10.15 

- prodej pohledávek (komise) 

 

2. Majetkové záleţitosti   L. Těhníková   10.15 - 11.45 

 - výsledky VŘ     

- byt. zóny (vodovod) 

- pronájmy a prodeje pozemků 

- Nadace B. J.  Horáčka - darovací smlouva 

 

3. TV vysílání     PhDr. Maierová  11.45 - 12.00 

- smlouva na relace TVT (BonusTV) 

 

4. Vize nové knihovny   Mgr. Broţ   12.00 - 12.30 

- zadání pro víceúčelový objekt   

- návrh dalšího postupu 

 

5. Územní plán    RNDr. Varga   12-30 - 12.45 

- výjimka ze stavení uzávěry 

 

6. Personální záleţitosti   Ing. Chlupová   12.45 - 16.00 

-VŘ na jednatele KCT, s. r. o. 

- hodnocení ředitele 

 

7. Ostatní, podněty, informace      16.00 - 16.30 

 

 

 

 

 

     PhDr. Hana Maierová 

         starostka 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 1/ Finanční problematika  

Komise – pohledávky 

usnesení    usnesením RM č. 353/2010 

Rada města Turnov schvaluje hodnotící komisi, která je zároveň komisí pro otevírání obálek pro 

výběrové řízení na úplatné postoupení pohledávek města Turnova třetí osobě takto: 

1) člen: Ing. Pekař Jaromír, místostarosta Města Turnov 

náhradník: Ing. Šmiraus Miroslav, tajemník Městského úřadu Turnov 

2) člen: Ing. Sláma Tomáš, předseda finančního výboru 

náhradník: p. Nešpor Vladimír, člen finančního odboru 

3) člen: Ing. Kníţek Jaroslav, člen finančního výboru 

náhradník: Ing. Šubert Lumír, člen finančního výboru 

4) člen: Kubíček Jiří, člen finančního výboru 

náhradník: Ing. Hájek Václav, člen finančního výboru 

5) člen: Bc. Staňková Drahomíra, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Turnov 

náhradník: sl. Chodaničová Jana, zástupce vedoucí finančního odboru 

6) člen: Ing. Holasová Anna, členka kontrolního výboru 

náhradník: Doc. PhDr. Svobodová Alena CSc., předsedkyně kontrolního výboru 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Majetkové záležitosti   
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 

usnesení    usnesením RM č. 354/2010 

RM schvaluje přijetí daru od Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji na rekonstrukci cesty v 

Šetřilovských parcích dle projektové dokumentace č.zak. 10043 vypracované společností Profes 

Projekt, s. r. o. Turnov. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    usnesením RM č. 355/2010 

RM ukládá OSM vypsat výběrové řízení na realizaci rekonstrukce cesty ze Šetřilovska k lávce v 

Dolánkách v Turnově č. zak. 10043. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Smlouva o zajištění sezónního  provozu v oblasti Dolánek 

usnesení    usnesením RM č. 356/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění sezónního provozu v oblasti Dolánek s Ing. Alenou 

Hejdukovou a Sundisk, s. r. o. na dobu určitou do 30. 9. 2010. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

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

usnesení    usnesením RM č. 357/2010 

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy u bytu v domě čp. 1396 - 1398, ul. Bezručova, Turnov v 

případě b. j. 1397/8 na pí. Blanku Richterovou. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

 

 

 

 

 

Pronájem NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

usnesení    usnesením RM č. 358/2010 



RM schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 466 Skálova o výměře 99 m2 za 800,- 

Kč/ m2/ rok za nájem a energie a sluţby spojené s nájmem pro klub K+K LABYRINT, Rychvald 

na dobu neurčitou. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Majetkové řešení pozemků u mateřské školy v Mašově 

usnesení    usnesením RM č. 359/2010 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků u mateřské školy v Mašově následujícím způsobem: 

do vlastnictví města bude dle geometrického změření převeden pozemek p. č. 1450/2 (5 m2) a p. č. 

1453/2 (58 m2), včetně stavby parkovací plochy vybudované na náklady vlastníka sousedního 

bytového domu čp. 252 a sousedních pozemků p. Pavlíčka a do majetku p. Jiřího Pavlíčka bude dle 

GP převeden pozemek p. č. 20/9 (2 m2) a p. č. 20/7 (50 m2), vše v k. ú Mašov u Turnova. Směnná 

smlouva bude uzavřena aţ po vydání souhlasu Komerční banky, a. s. s vyvázáním převáděných 

částí pozemků do vlastnictví města ze zástavní smlouvy. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Směna a prodej pozemků v k. ú.Mašov 

usnesení    usnesením RM č. 360/2010 

RM doporučuje ZM schválit směnu částí pozemků p. č.1393/1 a 708/1 do vlastnictví paní Ladislavy 

Vodové, Turnov s doplatkem v kupní ceně 500,- Kč za m2 za rozdíl výměr pozemků a směnu části 

pozemku p. č. 708/3 do vlastnictví Města Turnov, vše v k. ú. Mašov u Turnova. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Vykoupení pozemku – chodník ul. Nádraţní, Turnov 

usnesení    usnesením RM č. 361/2010 

RM doporučuje ZM schválit vykoupení dotčené chodníkem části pozemku parc. č. 2136, k. ú. 

Turnov od Ing. J. Kvapila, Turnov za cenu 96,- Kč/ m2 a nákladů s převodem spojených. Výměra 

pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Bytová zóna Hruštice - Károvsko, prodej pozemků na výstavbu bytových domů 

usnesení    usnesením RM č. 362/2010 

RM bere na vědomí stav v prodeji pozemků pro výstavbu bytových domů v bytové zóně Hruštice - 

Károvsko a prodluţuje lhůtu pro podání nabídek do 31.12. 2010. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Pověření k podepisování smluv o pronájmu pozemku – zahrádky 

usnesení    usnesením RM č. 363/2010 

RM svěřuje dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 102, odst. 2, písm. m) rozhodování o uzavírání 

smluv o pronájmu pozemku – zahrádky odboru správy majetku. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

 

 

Jmenování člena komise 

usnesení    usnesením RM č. 364/2010 

RM odvolává ze sociální komise paní Evu Mizerovou a jmenuje členkou sociální komise paní 

Ludmilu Těhníkovou. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

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



usnesení    usnesením RM č. 365/2010 

RM schvaluje podání ţádosti o dotaci do Programu Zelená úsporám na akci „Realizace úspor 

energie v ZŠ Turnov, ul. Alešova čp. 1059, Turnov“ a souhlasí s minimálně 10% finanční 

spoluúčastí z rozpočtu Města z celkových uznatelných nákladů projektu včetně neuznatelných 

nákladů v předpokládané výši 6,6 mil. Kč. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Bytová zóna Hruštice - Károvsko, přeloţka výtlačného vodovodu 

usnesení    usnesením RM č. 366/2010 

RM schvaluje realizaci přeloţky výtlačného vodovodu od ulice Alej legií aţ do ulice Zborovské v 

celé délce s případným rozdělením na dvě na sebe navazující etapy dle návrhu. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    usnesením RM č. 367/2010 

RM ukládá OSM předloţit výsledek VŘ zadaného prostřednictvím VHS Turnov na dodavatele 

přeloţky výtlačného vodovodu na jednání v září 2010. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Vypsání výběrového řízení 

usnesení    usnesením RM č. 368/2010 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci dětského hřiště na sídlišti Výšinka a jmenuje 

hodnotící komisi ve sloţení: PhDr. Maierová, Ing.  Pekař, Ing. Šmiraus, L. Těhníková, D. Brabcová 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Změna čerpání  rozpočtu 

usnesení    usnesením RM č. 369/2010 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce lávky pro pěší ev. č. 

013 v Turnově, Na Kamenci“ a jmenuje hodnotící komisi k posouzení nevýhodnější nabídky  ve 

sloţení Ing. Pekař, Ing. Šmiraus, L. Těhníková, J. Vocásek, S. Syrotiuková. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    usnesením RM č. 370/2010 

RM schvaluje pouţití finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2010 na rekonstrukci 

lávek ev. č. 008 a 009 na rekonstrukci lávky ev. č. 013. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

 

 

 

 

 

usnesení    usnesením RM č. 371/2010 

RM schvaluje vypsání VŘ na dodavatele stavby „Rekonstrukce cesty na Louţek“ ve variantách dle 

diskuse a jmenuje hodnotící komisi ve sloţení Ing. Pekař, Doc. PhDr. Svobodová, CSc., L. 

Těhníková, J. Vocásek,  S. Syrotiuková, A. Hozdecký. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Schválení vybraného zhotovitele na zhotovení „Opěrné zdi u roubenky čp. 389 Turnov, 

Šetřilovsko“ a schválení uzavření smlouvy o dílo 

usnesení    usnesením RM č. 372/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče 1. 

Jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou na realizaci stavby opěrné zdi 



u roubenky čp. 389, Turnov, Šetřilovsko za cenu včetně DPH 747 230,- Kč, schvaluje Smlouvu o 

dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostku jejím podpisem. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Výběr zhotovitele na akci: “RPS Turnov, sídliště J. Patočky – III. etapa“ 

usnesení    usnesením RM č. 373/2010 

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

SKANSKA, a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov na realizaci stavby „Revitalizace panelového 

sídliště Turnov, sídliště J. Patočky – III. etapa“ za cenu 5 257 199,- Kč včetně DPH, schvaluje 

Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostku jejím podpisem. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

VŘ na dodavatele stavby „Opěrná zeď U Lomu, Mašov“ 

usnesení    usnesením RM č. 374/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče 1. 

jizerskohorská stavební, spol. s r. o., Hodkovice nad Mohelkou na realizaci stavby „Opěrná zeď 

ulice U Lomu, Mašov“ za cenu 297 530,- Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo 

s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

VŘ na dodavatele stavby „Komunikace a plynovod pro RD Malý Rohozec“ 

usnesení    usnesením RM č. 375/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče firmy 

COLAS CZ a.s. Praha na realizaci stavby „Komunikace a plynovod pro RD, Malý Rohozec“ za 

cenu 3 511 372,- Kč vč. DPH, schvaluje Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje 

starostku jejím podpisem. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Pronájem pozemků pro zařízení staveniště 

usnesení    usnesením RM č. 376/2010 

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

spol. s r. o., Nudvojovice 2103, Turnov na část pozemku p. č. 358/2, k. ú. Bukovina u Turnova o 

výměře cca 100 m2 na dobu 30 dnů za cenu 40,- Kč/ m2/ rok a ukládá OSM vyhlásit záměr 

pronájmu a předložit na příštím jednání RM prodloužení smlouvy. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

 

 

K bodu č. 3/ TV vysílání    
Smlouva na relace TVT 

usnesení    usnesením RM č. 377/2010 

RM schvaluje smlouvu na zajištění televizních relací prostřednictvím samostatné rubriky na Bonus 

TV v předloţeném znění. 

(Hlasování: 6/0/1) 

 

K bodu č. 4/ Vize nové knihovny 

usnesení    usnesením RM č. 378/2010 

RM souhlasí s vizí nového víceúčelového objektu ve Skálově ulici pro potřeby Městské knihovny 

A. Marka a Střediska pro volný čas dětí a mládeţe dle předloţeného materiálu. Zároveň souhlasí se 

zadáním ověřovací studie dle návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 



usnesení    usnesením RM č. 379/2010 

RM schvaluje za zpracovatele ověřovací studie firmu Profes projekt, s. r. o. Turnov dle 

předloţeného návrhu. RM ukládá OSM neprodleně uzavřít s touto firmou smlouvu a dílo. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Hodnocení ředitele Základní školy, Skálova 600, Turnov, okres Semily 

usnesení    usnesením RM č. 380/2010 

RM bere na vědomí hodnocení Mgr. Romana Mareše po čtyřech letech ve funkci ředitele 

příspěvkové organizace Základní škola, Skálova 600, Turnov, okres Semily. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 5/ Územní plán   
usnesení    usnesením RM č. 381/2010 

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

kterým se vyjímá ze stavební uzávěry pozemek p. č. 256 v k. ú. Turnov pro stavební úpravy v 

přízemí domu čp. 211, Palackého ulice, Turnov. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 6/ Personální záležitosti   

Organizační změny na Měú 

usnesení    usnesením RM č. 382/2010 

RM ruší na odboru správy majetku 1 pracovní místo (sekretrářka). 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    usnesením RM č. 383/2010 

RM stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do Měú na základě bodu 1 na 124 od 1. 8. 

2010. Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených v městském 

úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech od 1. 8. 2010 takto: KT 4, OVV 10, SÚ 7, OSM 10, 

FO 10, ORM 9, OŢP 9, OCR 6, OPŘ 3, OS 11, OD 17, OSV 16, OŠKS 6, ŢÚ 6 tj. celkem 124. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

 

 

 

VŘ na jednatele KCT, s. r. o. 

usnesení    usnesením RM č. 384/2010 

RM na základě hodnocení komise jmenuje jednatelem KCT, s.r.o. pana MgA. Lukáše Hajna, a to k 

1. 10. 2010. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 7/ Ostatní, podněty, informace   

Schválení předloţení projektu do IOP - výzvy č. 6 – nové znění usnesení 

usnesení    usnesením RM č. 385/2010 

RM schvaluje předloţený projekt do Výzvy č. 6 IOP, vč. navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Vyřazení mycího stroje z majetku školy 

usnesení    usnesením RM č. 386/2010 

RM schvaluje vyřazení mycího stroje MP 2000 z majetku Základní školy Turnov, Skálova 600, 

okres Semily. 

(Hlasování: 8/0/0) 



 

Škodní a likvidační komise 

usnesení    usnesením RM č. 387/2010 

RM schvaluje vyřazení nefunkční, poškozené a zastaralé techniky dle návrhu likvidací. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    usnesením RM č. 388/2010 

RM schvaluje vyřazení DHM, DDHM a POE dle návrhu likvidací. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    usnesením RM č. 389/2010 

RM schvaluje vyřazení bezúplatným převodem hasičského vozidla UAZ 452, SPZ: SM 38-92 v 

hodnotě 15 920,- Kč na SDH Bukovina. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Ţádost o příspěvek města na příměstský a letní tábor 

usnesení    usnesením RM č. 390/2010 

RM schvaluje příspěvek z rozpočtu města – pro Příměstský tábor (Občanské sdruţení Povyk) ve 

výši 20 000,-- Kč a pro letní tábor „Odysseova cesta“ (SVČDM) příspěvek ve výši  

15 000,-- Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

V Turnově dne 19. července 2010 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová       Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova      místostarosta města Turnova 
 


