
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 7. února 2011 

 
 

1. KCT, s. r. o - VH    MgA. Hajn   10.00 - 10.15 

- digitalizace kina 

 

2. Majetkové záleţitosti   PhDr.  Maierová  10.15 - 12.00 

- plán investic, rozpočet OSM   L. Těhníková 

- smlouva s TST   

- pronájem pozemků, nebytových prostor 

- věcná břemena 

- informace o výstavbě bytových domů Hruštice  

 

3. PNT, s. r. o.- VH    Ing. Sláma   12.00 - 12.45  

- organizační opatření    

 

4. Ţivotní prostředí    Mgr. Špetlík   12.45 - 13.45 

- Prodej ornice     Ing. Šípošová 

- Rozpis akcí na r. 2011  

- VŘ - výjimka  

-  Zadávací dokumentace  na projekty OPŢP - zeleň  

-  Dodatek ke smlouvě s TST, s. r. o. na rok 2011  

-  Nakládání s odpady – ceník pro podnikatele pro rok 2011  

-  Zadání zpracování lesní  hospodářské osnovy Turnov – sever  

 

5. Kontrola usnesení RM   Z. Hovorka   13.45 - 14.00 

 

6. Projekty OVV    J. Zárybnický   14.00 - 14.15 

- VŘ na dodávku a implementaci Novell Open Workgroup Suite 

- VŘ - Vnitřní integrace úřadu - nástroje pro správu identit 

  

7. Územní plánování    RNDr. Varga   14.15 - 14.30 

- výjimka ze stavební uzávěry 

( Pragmapol - pan Hlubuček, bazén a zeď)  

 

8. Organizační záleţitosti   PhDr.Maierová  14.30 - 14.45 

- rozpis poloţek rozpočtu - ř. 158  

- změna směrnice č.49 o zadávání veřejných zakázek 

 

 

 



9. Ostatní         14.45 - 15.00 

 

   

    PhDr. Hana Maierová, starostka 

 

 

K bodu č. 1/ KCT, s. r. o - VH  

Digitalizace kina  

   Usnesení RM č. 26/2011 

RM ve funkci valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o. pověřuje jednatele společnosti 

přípravou projektu digitalizace kina v prostoru malého sálu KC Střelnice a zadávacích podmínek 

pro výběrové řízení na realizaci této akce včetně návrhu způsobu financování. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Majetkové záležitosti  

Pronájem části pozemku p.č.698/1 v k. ú. Daliměřice pro firmu Marius Pedersen a. s. 

   Usnesení RM č. 27/2011 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 698/1 v k. ú. Daliměřice o výměře 50 m2 pro firmu 

Marius Pedersen a. s., Jablonec nad Nisou za cenu 40,- Kč/ m2/ rok na dobu neurčitou. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Úprava nájemného nebytových prostor dle inflace 

   Usnesení RM č. 28/2011 

RM schvaluje navýšení nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace pro období od 1. července 

2011, a to o 1,5 %. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na akci „Rekonstrukce STL/NTL – Turnov - Skálova“ 

   Usnesení RM č. 29/2011 

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

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

607/3, 614, 610/2 a 609, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou 

„Rekonstrukce STL/NTL – Turnov – Skálova“ v celkové délce cca 103 bm ve prospěch VČP 

Net, s. r. o. 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 akci „Rekonstrukce STL – Turnov – Havlíčkovo náměstí“ 

„Rekonstrukce STL – Turnov - 28. října“ 

   Usnesení RM č. 30/2011 

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

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

1467, 1495 a 3878/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou „Rekonstrukce 

STL – Turnov – Havlíčkovo náměstí“ v celkové délce cca 309 bm ve prospěch VČP Net, s. r. o. za 

jednorázovou úhradu 400,- Kč/ bm v obytném území města podle funkčního uspořádání území v 

územním plánu + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 31/2011 

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

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



1311/15 , 1237/3 a 3878/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou 

„Rekonstrukce STL – Turnov – 28.října“ v celkové délce cca 708 bm ve prospěch VČP Net, 

s. r. o. 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, Malý Rohozec – NN pro kompostárnu“ 

   Usnesení RM č. 32/2011 

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. 684/1, 684/2, 685, k. ú. Malý Rohozec a parc. č. 692/1, k. ú. Daliměřice ve 

vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou „Turnov, Malý Rohozec – kNN pro kompostárnu“ v 

celkové délce cca 352 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) 

 

Bytová zóna Hruštice - Károvsko, bytové domy 

   Usnesení RM č. 33/2011 

RM ukládá OSM připravit návrhy na prodej bloku 1v bytové zóně Hruštice - Károvsko s variantami 

finančních nákladů Města na výstavbu sítí a zároveň opětovně projednat v komisi pro rozvoj a 

správu majetku moţnost  bytové  výstaby v lokalitě na Výšince. RM ukládá OSM následně materiál 

předloţit k dalšímu jednání do RM 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Výběrové řízení na automatický zavlaţovací systém pro atletický stadion 

   Usnesení RM č. 34/2011 

RM schvaluje na základě doporučení dozorčí rady MST, s. r. o. nejvhodnější nabídku uchazeče AZ 

zahrada, Čistěves, na automatický závlaţovací systém pro atletický stadion za cenu 283 544,- Kč 

vč. DPH 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Rozpis čerpání kapitol rozpočtu 2011 OSM 

   Usnesení RM č. 35/2011 

RM schvaluje návrh čerpání rozpočtu pro rok 2011 v kapitolách OSM dle návrhu. 

(Hlasování: 9/0//) 

 

   Usnesení RM č. 36/2011 

RM schvaluje plán čerpání  prostředků dle dodatku k základní smlouvě s Technickými sluţbami 

Turnov, s. r. o. pro rok 2011 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1/2011 smlouvy. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 37/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na pojištění majetku města na období roků 2012- 2014 a 

schvaluje hodnotící komisi ve sloţení: PhDr. Hana Maierová, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Tomáš 

Sláma, Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Ludmila Těhníková. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 38/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Komunikace a inţenýrské sítě v 

rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko - etapa III.a“ a schvaluje hodnotící komisi ve sloţení: PhDr. 

Hana Maierová, Ing. Petr Soudský, Ludmila Těhníková, Jiří Vocásek, Stanislava Syrotiuková. 

(Hlasování: 9/0/0) 



 

   Usnesení RM č. 39/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Veřejné osvětlení Turnov – Malý 

Rohozec“ a schvaluje hodnotící komisi ve sloţení: PhDr. Hana Maierová, Ing. Miroslav 

Šmiraus, Doc. PhDr. Alena Svobodová CSc., Ing. Tomáš Hocke, Stanislava Syrotiuková 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 40/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele výměny oken, balkonových sestav a 

souvisejících prací domu čp. 1897 Granátová ul., Turnov a schvaluje hodnotící komisi ve sloţení: 

PhDr. Hana Maierová, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Tomáš Hocke, Ing. Petr Soudský, Bc. Jaroslav 

Cimbál, Ludmila Těhníková. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 41/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na celkovou rekonstrukci výtahů domu čp. 1897 

Granátová Turnov a schvaluje hodnotící komisi ve sloţení: PhDr. Hana Maierová, Ing. 

Jaromír Pekař, Dagmar Brabcová, Bc. Jaroslav Cimbál, Ludmila Těhníková. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 42/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na rekonstrukci výtahu v budově MěÚ, čp. 335 a 

schvaluje hodnotící komisi ve sloţení: PhDr. Hana Maierová, Ing. Miroslav Šmiraus, Jindřich 

Zeman, DiS., Ludmila Těhníková, Miroslav Šnajdr. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 43/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na celkovou rekonstrukci sociálních zařízení v objektu 

ZUŠ, nám, Českého ráje 5, a schvaluje hodnotící komisi ve sloţení: PhDr. Hana 

Maierová, Václav Fanta, Ludmila Těhníková, Miroslav Šnajdr, Mgr. Bohuslav Lédl 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 44/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na sanaci suterénního zdiva v SUPŠ, Skálova 373, a 

schvaluje hodnotící komisi ve sloţení: PhDr. Hana Maierová, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, 

Miroslav Šnajdr, Ing. Jana Rulcová. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 45/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele veřejného osvětlení v ulicích Zdeňka 

Nejedlého, Františka Kavana, Na Vyhlídce, Karla Vika, Lidická a jmenuje komisi pro 

hodnocení nabídek ve sloţení PhDr. Maierová, Ing. Pekař, Ing. Romany, J. Vocásek, P. Dubská, J. 

Vele. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 46/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele veřejného osvětlení v ulicích Jeronýmova, 

Švermova, Rokycanova. a jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve sloţení 

PhDr. Maierová, Ing. Pekař, Ing. Romany, J. Vocásek, P. Dubská, J. Vele. 

(Hlasování: 9/0/0) 

  



 

   Usnesení RM č. 47/2011 

RM schvaluje zhotovitele projektové dokumentace pro realizaci stavby „Regenerace sídliště u 

nádraţí I. etapa“ společnost PROJEKTSERVIS Jičín, spol. s r. o., za cenu 230 520,- Kč vč. 

DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 3/ PNT, s. r. o.- VH   

Informace o situaci PNT, s. r. o. 

   Usnesení RM č. 48/2011 

RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov s. r. o. bere na vědomí aktuální 

informace o personální situaci v zajištění provozu porodnice po 1. březnu 2011, zvláště pak 

prohlášení lékařů gynekologicko - porodnického oddělení, coţ neumoţní provoz tohoto oddělení v 

části porodnice po tomto datu.  

(Hlasování: 6/0/3) 

 

   Usnesení RM č. 49/2011 

RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov s. r. o. v této souvislosti ukládá vedení 

Panochovy nemocnice Turnov s. r. o. zajistit provoz lůţkového oddělení gynekologie, gyn. 

ambulancí, dětské ústavní pohotovostní sluţby (ÚPS), ambulance akutní péče (AAP) a dětských 

odborných ambulancí dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 6/0/3) 

 

   Usnesení RM č. 50/2011 

RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov s. r. o. bere na vědomí informaci prim. 

MUDr. Mikla o moţnosti dočasného krátkodobého prodlouţení provozu porodnice po 1. 3. 2011 

pro případ krizové situace v okolních nemocnicích z důvodů akce "Děkujeme, odcházíme". 

(Hlasování: 6/0/3) 

 

   Usnesení RM č. 51/2011 

RM ukládá předloţit konkrétní návrhy na opatření a řešení na příštím jednání VH nebo dle potřeby 

na mimořádném jednání.  

(Hlasování: 6/0/3) 

 

K bodu č. 4/ Životní prostředí 

Prodej ornice na rekultivace    

   Usnesení RM č. 52/2011 

RM ruší usnesení č. 188/02 ze dne 12. 6. 2002. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 53/2011 

RM souhlasí s prodejem ornice na rekultivaci pozemků za cenu 200,-Kč/ m3 (bez DPH) bez 

vymezení území, na něţ je ornice poskytována. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

VŘ - výjimka 

   Usnesení RM č. 54/2011 

RM schvaluje udělení výjimky ze směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem 

Turnov“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Péče o 98 ks závěsných 

nádob s letničkami v roce 2011“ za cenu 389.088,00 Kč včetně DPH s firmou Jan Hájek, ul. 5. 

května 65, 511 01 Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 



 

Zadávací dokumentace na projekty OPŢP – zeleň 

   Usnesení RM č. 55/2011 

RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a 

Metelkových sadech“ a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele prací.  

(Hlasování: 9/0/0//) 

 

   Usnesení RM č. 56/2011 

RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově“ 

a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele prací. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Dodatek ke smlouvě s TST s.r.o. na r. 2011 

   Usnesení RM č. 57/2011 

RM schvaluje dodatek na rok 2011 ke smlouvě o zabezpečení sluţeb, uzavřené mezi TST, s.r.o. a 

Městem Turnov. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Nakládání s odpady – ceník pro podnikatele pro rok 2011 

   Usnesení RM č. 58/2011 

RM schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě o vyuţití systému pro nakládání s komunálním a 

separovaným odpadem pro rok 2011. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Zadání zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov – sever 

   Usnesení RM č. 59/2011 

RM bere na vědomí informaci o přípravě zpracování lesní hospodářské osnovy a schvaluje uzavření 

“Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov - sever“ 

mezi subjekty Česká republika - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a obcí s 

rozšířenou působností Městem Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Rozpis akcí na r. 2011 

   Usnesení RM č. 60/2011 

RM  ukládá OŢP, aby ve spolupráci s místostarostou Mgr. Špetlíkem a předsedou komise pro ŢP 

předloţil na příští jednání RM návrh rozpisu akcí na r. 2011 s úpravami dle diskuse a s cílem 

vytvořit rezervu na spolufinancování dotačních akci. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 5/ Kontrola usnesení RM  

Kontrola plnění usnesení 

   Usnesení RM č. 61/2011 

RM projednala kontrolu plnění svých usnesení za sledované období dle předloţeného materiálu a 

souhlasí s předloţeným návrhem s úpravami dle diskuse. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 6/ Projekty OVV  

Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodávku a implementaci Novell Open Workgroup Suite

    

     

  



   Usnesení RM č. 62/2011 

RM schvaluje vyhlášení VŘ na realizaci akce "Implementace Novell Open Workgroup Suite"  a 

jmenuje výběrovou komisi ve sloţení J. Zárybnický, Ing. Šmiraus, M. Kořínek, Mgr. Špetlík, Ing. 

Sláma, Ing. Soudský. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Schválení vyhlášení výběrového řízení na realizaci zakázky v rámci projektu „ORP Turnov - 

Vnitřní integrace úřadu - část III.“ 

   Usnesení RM č. 63/2011 

RM schvaluje vyhlášení VŘ na realizaci akce „ORP Turnov - Vnitřní integrace úřadu - část III.“ a 

jmenuje výběrovou komisi ve sloţení J. Zárybnický, Ing. Šmiraus, M. Kořínek, Mgr. Špetlík, Ing. 

Sláma, Ing. Soudský. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 7/ Územní plánování  

Výjimka ze stavební uzávěry   

   Usnesení RM č. 64/2011 

RM rozhodla o neudělení 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 dočasnou 

stavbu dvou bazénů o rozměrech 10 x 4 m a 4 x 3 m, zpevněné plochy o rozměrech 5,3 x 16,8 m, 

chodníku šířky 1,5 m a délky 21 m, opěrné zdi z drátokošů v délce 22,2 m a výšce 2,4 m, splaškové 

kanalizace DN 150 v délce 30 m. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 8/ Organizační záležitosti  

Rozpis poloţky rozpočtu ř. 158 

   Usnesení RM č. 65/2011 

RM schvaluje pouţití poloţky rozpočtu ř. 158 na zajištění informací prostřednictvím TV a ostatních 

médií dle návrhu. 

(Hlasování: 6/2/0) 

 

Změna směrnice č. 49 o zadávání veřejných zakázek 

   Usnesení RM č. 66/2011 

RM schvaluje úpravu směrnice č. 49 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov dle 

předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

  

K bodu č. 9/ Ostatní  

Jmenování zástupců do Krajské poradní skupiny pro plánování rozvoje sociálních sluţeb v 

Libereckém kraji 

   Usnesení RM č. 67/2011 

RM jmenuje Ing. Jaromíra Pekaře a Mgr. Hanu Kocourovou za Město Turnov do Krajské poradní 

skupiny pro plánování rozvoje sociálních sluţeb v Libereckém kraji. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

ZSST - Ţádost o schválení daru 

   Usnesení RM č. 68/2011 

RM schvaluje přijetí daru od Nadace Jistota KB ve výši 140 tis. Kč, na pořízení aktivně pasivního 

trenaţéru THERA VITAL pro seniory. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

  



Dopravní výchova dětí předškolního věku 

   Usnesení RM č. 69/2011 

RM schvaluje pořádání akce: „Dopravní výchova dětí předškolního věku“ s podporou grantového 

programu Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

na pozemních komunikacích. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Jmenování členů komisí 

   Usnesení RM č. 70/2011 

RM jmenuje členy sportovní komise Jakuba Omu, Ing. Jaroslava Zahrádku. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 71/2011 

RM odvolává Mgr. Karla Bártu z komise pro vzdělávání na jeho vlastní ţádost. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

V Turnově dne 11. února 2011 

 

 

 

Mgr. Otakar Špetlík     Ing. Jaromír Pekař 

místostarosta města Turnova    místostarosta města Turnova 
 


