
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 11. října 2010 

 
 

1a. MST, s. r. o. - VH     A. Hozdecký   10.00 - 10.15 

- změna zakl. listiny     Bc. Kořínek, J. Vele 

1b. Nempra, s. r. o. - VH    Ing. Pekař, M. Pokorný 

- výsledky VŘ 

1c. KCT, s. r. o. - VH     MgA. Hajn 

- změna jednatele       

 

2. Majetkové záležitosti     Ing. Pekař   10.15 - 11.15 

- plán zimní údržby     L. Těhníková 

- výsledky výběrových řízení 

- prodeje a pronájmy, pronájem SUPŠ 

- věcná břemena 

- smlouva demolice jatka   

 

3. Finanční problematika    Bc. Staňková   11.15 - 11.45 

- PO - hospodaření za 1. pololetí 2010 

 odpisové plány, použití rezervních fondů.  

- změny rozpočtů PO a změny finančních plánu s. r. o.  

 

4. Hromadná doprava     Bc. Vaňátko   11.45 - 12.00 

- nařízení  o maximálních cenách jízdného 

 

5. Kronikářský zápis     Mgr. Brož   12.00 - 12.15 

- zápis za rok 2009 

 

6. Městská policie     A Hozdecký   12.15 - 12.30 

- organizační záležitosti    L. Trucka 

 

7. Personální záležitosti    Ing. Šmiraus   12.30 - 12.45 

 

8. Problematika životního prostředí   Ing. Šípošová   12.45 - 13.00 

- Šetřilovské parky - dokumentace  

pro provedení stavby 

- hodnocení krajinného rázu v ORP Turnov 

 

9. Ostatní          13.00 - 13.15 

      

       PhDr. Hana Maierová, starostka 



K bodu č. 1a/ MST, s. r. o. - VH   
usnesení    Usnesení RM č. 506/2010 

RM Turnov v působnosti valné hromady společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o. 

se sídlem Turnov, Skálova 72, okres Semily, IČ 259 41 640, rozhoduje o změně zakladatelské 

listiny společnosti z 21.8.2000 tak, že dotčené články se nahrazují následujícím zněním:  

Za prvé: Obchodní firma společnosti a právní forma společnosti: 

Obchodní jméno společnosti zní : MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s r.o. 

Právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným 

Za druhé: Sídlo společnosti: 

Sídlem společnosti je Turnov. 

Za třetí: Předmět podnikání společnosti: 

Předmětem podnikání společnosti je: 

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, 

b) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. 

c) silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

rychlosti do 3,5 tuny včetně.  

Za čtvrté: Základní kapitál společnosti: 

Základní kapitál společnosti činí 200.000,--Kč, slovy: dvě stě tisíc korun č. 

Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka  ve výši 200.000,--Kč, slovy: 

dvě stě tisíc korun č. 

Základní kapitál je zcela splacen. Správcem vkladu jediného společníka při založení společnosti 

bylo Město Turnov. 

III. Dozorčí rada: 

Zřizuje se pětičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgánem společnosti a její členy volí a 

odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opakovaná volba je  

možná. Dozorčí rada zejména: 

a) dohlíží na činnost jednatelů společnosti, 

b) nahlíží do obchodních a účetních knih, a jiných dokladů, a kontroluje tam obsažené údaje, 

c) přezkoumává roční účetní závěrku, 

d) podává nejméně jedenkrát ročně valné hromadě zprávu o své činnosti. 

Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady, musí jim být uděleno slovo 

kdykoliv o to požádají. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují 

zájmy společnosti. 

Členy  první dozorčí rady při založení společnosti byli: 

- Ing. Milan HEJDUK, nar. 4.6.1966, bytem Turnov,  Jana Švermy  969, 

- pan René BROŽ, nar. 31.1.1975, bytem Turnov, Studentská 1607, 

 - paní Drahomíra STAŇKOVÁ, nar. 22.2.1961, bytem Mírová pod Kozákovem, Lestkov  44, 

- RNDr. Otto JAROLÍMEK, nar. 3.4.1961, bytem Turnov, Rubínová 1926, 

- Ing. Jaromír PEKAŘ, nar. 7.5.1958, bytem Turnov, Bezručova 694. 

V textu zakladatelské listiny se dále slova „základní jmění“ nahrazují slovy „základní kapitál“ a 

slovo „obchodní jméno“ se nahrazuje slovy „obchodní firma“.  

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 507/2010 

RM v působnosti VH MST, s. r. o. schvaluje: 

- změnu v ceníku služeb dle přiloženého návrhu, a to s platností od 15. 10.2010. 

- měsíční vyplácení příspěvku jednateli na mobilní telefon v hodnotě 850,- Kč z finančních 

prostředků MST, s. r. o.     

(Hlasování: 7/0/0) 

 

  



K bodu č. 1b/ Nempra, s. r. o. - VH  

usnesení    Usnesení RM č. 508/2010 

RM v působnosti VH Nempra, s. r. o. schvaluje výběrovou komisí navrhovaného dodavatele na 

Generální opravu výtahu v prádelně Nempry, s. r. o. za cenu 515 800,- Kč bez DPH a pověřuje 

jednatele podpisem dodavatelské smlouvy s firmou Elektro Mosev, spol. s r. o., Vážní ul., 500 03 

Hradec Králové. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 1c/ KCT, s. r. o. - VH      
 

Bod byl odložen na další jednání RM. 

 

K bodu č. 2/ Majetkové záležitosti   
Plán zimní údržby 2010 - 2011 

usnesení    Usnesení RM č. 509/2010 

RM schvaluje plán zimní údržby komunikací pro zimní období 2010 - 2011. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Rekonstrukce povrchu v Koutech Mašov 

usnesení    Usnesení RM č. 510/2010 

RM souhlasí s opravou komunikace v Mašově - Koutech a ukládá Technickým službám Turnov, s. 

r. o. zajistit opravu této komunikace prostřednictvím společnosti Technické služby Města Liberce, 

a. s. za cenu 521 597,70,- Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Prodej inženýrských sítí 

usnesení    Usnesení RM č. 511/2010 

RM schvaluje prodej movitých věcí - plynové a telefonní přípojky (pro areál Technických služeb, s. 

r. o., v Sobotecké ulici, Turnov) do vlastnictví Technických služeb, s. r. o. za dohodnutou kupní 

cenu 40 000,- Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Prodej pozemků Retail invest, a. s., Praha 

usnesení    Usnesení RM č. 512/2010 

RM doporučuje ZM prodej částí pozemků p. č. 2542/1 a 2543/2 o přibližné výměře 207 m2 v kú. 

Turnov společnosti Retail invest, a. s., Praha na zlepšení organizace zásobování u prodejny Billa za 

cenu 1200,-Kč/ m2 formou smlouvy o smlouvě budoucí. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 513/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na řešení zásobování prodejny Billa v 

Turnově. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 514/2010 

RM souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí s firmou BILLA o poskytnutí příspěvku na výstavbu 

budoucího chodníku, a to ve výši minimálně 50 % nákladů na vlastní výstavbu.  

(Hlasování: 8/0/0) 

 

  



Majetkové řešení pozemků u mateřské školy v Mašově 

usnesení    Usnesení RM č. 515/2010 

RM schvaluje uskutečnění směnné smlouvy dle usnesení ZM č. 141/2010 s tím rozdílem, že 

převedené pozemky do vlastnictví Města Turnov budou vyvázány ze zástavního práva až po 

zavkladování směnné smlouvy u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Semily. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Pronájem části pozemku pro Pohřební službu Křelina 

usnesení    Usnesení RM č. 516/2010 

RM schvaluje pronájem části informační plochy města u prodejny BILLA za cenu 300,- Kč za rok 

pro Pohřební službu Křelina. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Pronájem NP v čp. 482 Vesecko 

usnesení    Usnesení RM č. 517/2010 

RM schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 482 Vesecko o výměře 162 m2 za 344,- 

Kč m2/ rok pro společnost AGBA, v. o. s. Turnov. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Úprava nájemného pro SUPŠ a VOŠ Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 518/2010 

RM schvaluje ponížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu čp. 373 ve Skálově 

ulici pro SUPŠ a VOŠ Turnov o částku 56 947,- Kč pro rok 2011 za VŠCHT Praha a o úhradu 

mimořádných výdajů na opravy v částce 180 000,- Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Pelešany – čp. 231 - VN, TS a kabel nn“ 

usnesení    Usnesení RM č. 519/2010 

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

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

pozemcích parc. č. 1314 a 1318, k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov dotčených 

stavbou „Turnov, Pelešany – čp. 231-VN, TS a kabel nn “ v délce cca 8 bm ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 400,- Kč/ bm v obytném území města podle funkčního 

uspořádání území v územním plánu + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Za Sokolovnou, p. č. 2576 – kabel NN“ 

usnesení    Usnesení RM č. 520/2010 

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

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

pozemcích parc. č. 2599/17 a 3905/39 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou 

„Turnov, Za Sokolovnou, p. č. 2576 – kabel NN “ v délce cca 120 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, 

a. s. za jednorázovou úhradu 400,- Kč/ bm v obytném území města podle funkčního uspořádání 

území v územním plánu + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

  



Věcné břemeno RWE Distribuční služby, s. r. o. - přípojka plynu čp. 256 Tázlerova ulice, Turnov  

usnesení    Usnesení RM č. 521/2010 

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

o zřízení věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem na pozemcích parc. č. 149 a 166, k. 

ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou „Přípojka plynu na p. p. č. 149 a 166, k. 

ú. Turnov, ul. Tázlerova čp. 256“ v délce cca 6bm ve prospěch VČP Net, s. r. o. za jednorázovou 

úhradu 400,- Kč/ bm ve zpevněných plochách + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Rekonstrukce Havlíčkova náměstí, Mariánského náměstí a ulice 28.října Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 522/2010 

RM ukládá OSM vyhlásit výběrové řízení na studii rekonstrukce Havlíčkova náměstí, Mariánského 

náměstí a ulici 28. října po křižovatku s ulicí Kinského. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 523/2010 

RM ukládá OSM projednat tento investiční záměr s majiteli sítí.  

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Demolice jatek 

usnesení    Usnesení RM č. 524/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo po dopracování o záruky na obsah díla a termíny na 

demolici areálu jatek čp. 535 Turnov se zhotovitelem Romanem Drbohlavem Liberec s 

bezúplatným plněním. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Schválení výsledku VŘ na zřízení lůžkového výtahu v Domově důchodců Pohoda 

usnesení    Usnesení RM č. 525/2010 

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

r. o., Jablonec n. Nisou, na zřízení lůžkového výtahu v Domově důchodců Pohoda za cenu 2 574 

000,-Kč vč. DPH  

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Schválení výsledku VŘ na dodavatele sanačních prací v suterénu Domova důchodců Pohoda 

usnesení    Usnesení RM č. 526/2010 

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

o., Ladova 28, Jablonec nad Nisou, na dodavatele sanačních úprav v suterénu Domova důchodců 

Pohoda v Turnově za cenu včetně DPH 293 436,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s 

vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Schválení dodavatele stavby „Rekonstrukce VO Za Sokolovnou“ 

usnesení    Usnesení RM č. 527/2010 

RM schvaluje jako dodavatele stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Za Sokolovnou, 

Turnov“ firmu Elektrovasury, spol. s r. o., Kladruby nad Labem za cenu  

106 463,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

  



Dopravní terminál I. etapa – rozhodnutí o dalším postupu 

usnesení    Usnesení RM č. 528/2010 

RM schvaluje ukončení smluvního vztahu se společností EUROMONT GROUP, a. s. na realizaci 

stavby „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I.etapa“ a pověřuje starostku města 

podpisem dodatku ke smlouvě. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 529/2010 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov – I.etapa“ a pověřuje starostku města ke schválení zadávacích podmínek s jediným 

hodnotícím kriteriem nabídková cena. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 530/2010 

RM pověřuje společnost Compet Consult, s. r. o. Praha přípravou a organizačním zajištěním 

průběhu zadávacího řízení „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I.etapa“ 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 531/2010 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek: PhDr. Maierová, A. Hozdecký, J. Kobosil, Ing. 

Martínková, Doc. PhDr. Svobodová, CSc. Náhradníci: Ing. Pekař, Ing. Šmiraus, L. Těhníková, Ing. 

Rychetská. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 532/2010 

RM jmenuje hodnotící komisi ve složení: PhDr. Maierová, Ing. Pekař, A. Hozdecký, Ing. Jeníček, 

R. Hördler, Ing. Štěpánek, L. Těhníková, J. Kobosil, Ing. Martínková, Doc. PhDr. Svobodová, CSc. 

Náhradníci: Mgr. Frič, Ing. Šmiraus, Ing. Chval, RNDr. Jarolímek, CSc.,  Bc. Vaňátko, S. 

Syrotiuková, L. Preisler, Ing. Rychetská. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene – Malý Rohozec, 15 RD 

usnesení    Usnesení RM č. 533/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zák. č. 458/2000Sb. a 

občanským zákoníkem na pozemcích parc. č. 454/1 a 456, k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví Města 

Turnov dotčeného stavbou „Turnov - Malý Rohozec, plynovodní řád, 15 rodinných domů“ v délce 

442,3 bm ve prospěch společnosti VČP Net, spol. s r. o., Hradec Králové za jednorázovou úhradu 

400,- Kč/ bm + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 3/ Finanční problematika   

Hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 20 10 

usnesení    Usnesení RM č. 534/2010 

Rada města Turnov bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 

roku 2010. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

ZŠ Turnov, 28. října18 – doplnění odpisového plánu 

usnesení    Usnesení RM č. 535/2010 

Rada města Turnov schvaluje doplnění odpisového plánu příspěvkové organizaci Základní škola 

Turnov, 28. října 18, okres Semily dle předloženého návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 



PO – žádosti o úpravu rozpočtu na rok 2010 

usnesení    Usnesení RM č. 536/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres 

Semily změnu rozpočtu na rok 2010 dle předloženého návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 537/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, 28. října 

812, okres Semily změnu rozpočtu na rok 2010 dle předloženého 

návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

PO – čerpání rezervního fondu 

usnesení    Usnesení RM č. 538/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola speciální a mateřská škola 

speciální Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily použití rezervního fondu do výše 46 000,- Kč 

dle předloženého návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 539/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres 

Semily změnu použití rezervního fondu (4 000,- Kč) dle předloženého návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Změny finančních plánů obchodních společností Turnov, s. r. o. 

usnesení    Usnesení RM č. 540/2010 

Rada města Turnov v působnosti valné hromady schvaluje změnu finančního plánu na rok 2010 pro 

Kulturní centrum Turnov, s. r. o. dle předloženého návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 541/2010 

Rada města Turnov v působnosti valné hromady schvaluje změnu finančního plánu na rok 2010 pro 

Městskou sportovní Turnov, s. r. o. dle předloženého návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 4/ Hromadná doprava     
Městská hromadná autobusová doprava - nařízení o maximálních cenách jízdného 

usnesení    Usnesení RM č. 542/2010 

Rada města Turnova schvaluje nařízení města č. 3/2010 o maximálních cenách jízdného městské 

hromadné dopravy ve městě Turnov. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 5/ Kronikářský zápis    

usnesení    Usnesení RM č. 543/2010 

RM schvaluje kronikářský zápis za rok 2009 včetně jeho fotodokumentační přílohy. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

  



K bodu č. 6/ Městská policie  

Organizační záležitosti 

usnesení    Usnesení RM č. 544/2010 

Rada města bere na vědomí dodatek vnitřního řádu MP Turnov dle návrhu a schvaluje bez 

připomínek navržené strážníky. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 7/ Personální záležitosti   

Odměna za získané fin.prostředky – akce Bazén Výšinka – plavání v Turnově pro všechny a bez 

překážek 

usnesení    Usnesení RM č. 545/2010 

RM schvaluje poskytnutí finančního daru p. Jiřímu Velemu a Robertu Havlínovi dle předloženého 

návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 8/ Problematika životního prostředí  

Hodnocení krajinného rázu v ORP Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 546/2010 

RM souhlasí se zpracováním preventivního hodnocení krajinného rázu na území ORP Turnov mimo 

území CHKO Český ráj a s uzavřením smlouvy s Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D., Vinohrady 

1039, 691 42 Valtice, za cenu 181 000,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: 6/0/2) 

 

Výběrové řízení na dodávku stavebních prací na akci „Úprava údolní nivy Jizery v oblasti Dolánek 

u Turnova 

usnesení    Usnesení RM č. 547/2010 

RM bere na vědomí informace o průběhu VŘ na realizaci akce „Úprava údolní nivy Jizery v oblasti 

Dolánek u Turnova“. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 9/ Ostatní  

Valdštejn – vyřazení majetku 

usnesení    Usnesení RM č. 548/2010 

RM souhlasí s vyřazením majetku dle návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Nájemní smlouva na pozemek nutný pro přístup na staveniště v rámci akce „Úprava údolní nivy 

Jizery v oblasti Dolánek u Turnova 

usnesení    Usnesení RM č. 549/2010 

RM schvaluje předloženou nájemní smlouvu na pozemek pč. 764/69, k. ú. Daliměřice v rámci akce 

„Úprava údolní nivy v oblasti Dolánek u Turnova“ a souhlasí s jejím podpisem starostkou města. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

PNT, s. r. o. - VH - Problematika sídla Záchranné službě Libereckého Kraje v PNT, s. r. o. 

usnesení    Usnesení RM č. 550/2010 

RM ve funkci Valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s. r.o. schvaluje navržený způsob 

řešení dané situace ve vztahu k Záchranné službě Libereckého Kraje. 

(Hlasování: 7/0/1) 

 

  



Informace z jednání osadního výboru Mašov 

usnesení    Usnesení RM č. 551/2010 

RM bere na vědomí informace Mgr. Friče z jednání osadního výboru Mašov. 

(Hlasování: 8/0/0)  

 

V Turnově dne 15. října 2010 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová       Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova      místostarosta města Turnova 
 


