
1  Zápis Rady Města Turnov 15. 7. 2020 

 
 

ZÁPIS  
ze 16. jednání rady města Turnov 

ze dne 15. července 2020 
 
 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, PhDr. 
Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 

Jiří Mikula        
 
Jiří Mikula 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Záměr prodeje pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko Stanislava Syrotiuková  8:00 – 10:30     

2. Pronájem pozemku p. č. 3143, k. ú. Turnov        

3. Pronájem pozemku pod garáží U Raka – bude 

projednáváno na další RM 

       

4. Prodloužení pronájmu pozemků - p. xxxxxx        

5. Pronájem parkovacího stání v ul. Vejrichova, Turnov        

6. Pronájem místnosti v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov        

7. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě "Optotrasa Studentská-Alešova a přilehlé lokality, 

Turnov" 

       

8. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě "Optotrasa Přemyslova, Turnov" 

       

9. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě "Optotrasa Bezručova-Vesecko-KAMAX, Turnov" 

       

10. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě "Optotrasa Hruštice-Károvsko, Turnov" 

       

11. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "Optotrasa 

Hruštice-Károvsko, rozvojová etapa IV, Turnov" 

       

12. Výběrové řízení "Nové návštěvnické centrum a modernizace 

Regionálního turistického informačního centra v Turnově" 

       

13. Výběr nejvhodnější nabídky – DD Pohoda – rekonstrukce 

dvou výtahů 

Ing. Tomáš Hocke       

14. Výběr zhotovitele "RPS - Turnov, sídliště U nádraží, 7. 

etapa" 

Stanislava Syrotiuková       
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15. Stavba "Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, 

Turnov" dodatek č. 1 

            

16. 

 

17. 

Stavba "Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl " - dodatek 

č. 1 

Architektonická studie sportovní haly TSC Turnov, 

veřejných prostor a atletického oválu 

 

 

Ing. Tomáš Hocke 

      

18. Informace o vývoji řízení ve věci způsobu vyrovnání 

závazků vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy na koupi 

pozemku p. č. 2544/11 v k. ú. Turnov 

Mgr. Petra Houšková       

Záležitosti odboru dopravního 

19. Křižovatka u gymnázia - řešení Mgr. Pavel Vaňátko 10:30 – 10:45 

20. Příjem dotace na podporu dopravní výchovy pro 4. třídy ZŠ   

Záležitosti odboru sociálního 

21. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

Výroční zpráva pro rok 2019 

Mgr. Hana Kocourová 10:45 – 11:30 

22. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Výroční 

zpráva pro rok 2019 

  

23. 

 

Členství v komisi sociálně bytové - odvolání člena komise a 

návrh na jmenování nového 

Mgr. Petra Houšková  

Přestávka                                                                                                                                             11:30 – 12:00 

Ostatní                                                                                                                                                 
  24.      Technické   služby   Turnov,  s. r. o.  –   schválení   výsledku  Mgr. Jana Svobodová         12:00 – 13:00 

             výsledku výběrového řízení na nákup elektromateriálu   

  25.      Greenway Jizera - spolufinancování úseku Přepeře-Příšovice 

  26.      Směr rozvoje sportu   III  -  memorandum  TJ Sokol a TJ 

             Turnov, prosba TJ Sokol                                                                                                                                    

Záležitosti odboru životního prostředí 

27. Alzheimer centrum – studie zahradních úprav Ing. Tomáš Hocke  13:00 – 14:00     

28. Zpráva o stavu městských lesů – bude projednáváno na 

další RM 

Mgr. Jana Svobodová       

29. Změny v systém nakládání s odpady v Turnově – „door to 

door“ systém sběru tříděných odpadů 

       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

30. Městská památková zóna – informace – bude 

projednáváno na další RM 

Mgr. Martina Marková       14:00 – 15:00        

31. Komise Rady města Turnov pro městskou památkovou zónu        

32. Revize knihovního fondu v organizaci Městská knihovna 

Antonína Marka Turnov, p. o. 

       

33. Žádost o zařazení hrobového místa mezi čestné hroby             

34. Žádosti o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou        

35. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – I. 

etapa intenzifikace ČOV 

       

36. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – 

VII. etapa VH sítě v BZ Hruštice-Károvsko 

       

37. 

 

38. 

 

 

39. 

Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole a Základní 

škole Sluníčko Turnov, p. o. pro školní rok 2020/2021 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby „SM Turnov, Daliměřice p. č. 

864/4 – kNN, SS101“ – přidaný bod 

Členství v komisích RM – přidaný bod 

 

 

 

 

Stanislava Syrotiuková 

      

 

1. Záměr prodeje pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme ke schválení záměr prodeje tří stavebních pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko, k. ú. 

Turnov. Jedná se o další etapu síťování pozemků v ulici Nad Šetřilovskem, pozemky jsou geometricky odděleny a 

prodávat se budou již zapsané nově vzniklé pozemky. Záměr prodeje bude vyhlášen ihned po jeho schválení, a to na 
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dobu do konání termínu výběrového řízení a to do 14. 9. 2020. Minimální kupní cena je stanovena na 1.500 Kč/m2 

pozemku. Prodej bude uskutečněn za stejných podmínek jako v předchozích prodejích v této bytové zóně - prodej 

formou výběrového řízení, podmínka výstavby RD do tří let od koupě pozemku. 

Specifikace pozemků: 

1. nově vznikající pozemek složený z p. č. 988/15, 990/24, 991/12 a 1004/20, vše k. ú. Turnov, o celkové výměře 

727 m2 - minimální kupní cena 1.090.500 Kč. 

2. nově vznikající pozemek složený z p. č. 988/16 a 1004/69, oba k. ú. Turnov, o celkové výměře 728 m2 - 

minimální kupní cena 1.092.000 Kč. 

3. nově vznikající pozemek složený z p. č. 988/17 a 1004/70, oba k. ú. Turnov, o celkové výměře 728 m2 - 

minimální kupní cena 1.092.000 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 427/2020 
RM schvaluje  
zveřejnění záměru prodeje tří pozemků v ul. Nad Šetřilovskem, určených územním plánem k zástavbě 
rodinnými domy, za minimální kupní cenu 1.500 Kč/m2, za podmínek zveřejněných v záměru prodeje. 
Prodej se uskuteční formou výběrového řízení dne 14. 9. 2020 na MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
Turnov. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí město Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

2. Pronájem pozemku p. č. 3143, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Paní xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx požádali o pronájem pozemku p. č. 3143, k. ú. Turnov z důvodu hospodářského 

pachtu. Jedná se o soukromé zemědělce, kteří udržují v této lokalitě i jiné pozemky soukromých vlastníků. V 

současné době zajišťuje údržbu tohoto pozemku odbor životního prostředí. Pokud uzavřeme pachtovní smlouvu, 

nebude muset hradit údržbu pozemků město a naopak obdrží pachtovné ve výši 0,20 Kč/m2/rok, tj. při výměře 2642 

m2 částka 528 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 428/2020 
RM schvaluje  
pacht pozemku p. č. 3143, k. ú. Turnov o výměře 2642 m2 pro paní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 0,20 Kč/m2/rok, tj. 528 Kč na dobu určitou - 5 let. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

3. Pronájem pozemku pod garáží U Raka 
 

Rozprava: 

 

Bude projednáváno na dalším jednání RM. 

 
 

4. Prodloužení pronájmu pozemků - xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Pan xxxxxxxxxxxxxx, soukromý zemědělec, má v současné době s městem uzavřenou pachtovní smlouvu na části 

pozemků p. č. 702/1 o výměře 22 400 m2, p. č. 708/12 o výměře 16260 m2 a p. č. 950/4 o výměře 350 m2, vše k. ú. 

Daliměřice za účelem pravidelného udržování - sekání a sklizeň trávy a úklidu pozemků - nejméně 2x ročně. 

Smlouva byla s ohledem na plánovanou základnu HZS a záchranné služby na vedlejším pozemku uzavřena na 2 

roky. V současné době je dle vyjádření pana starosty projekt pozastaven, proto navrhujeme pronájem pozemku 

prodloužit na další 2 roky za cenu 0,20 Kč/m2/rok. 
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Usnesení RM č. 429/2020 
RM schvaluje  
pacht části pozemků p. č. 702/1 o výměře 22 400 m2, p. č. 708/12 o výměře 16 260 m2 a p. č. 950/4 o 
výměře 350 m2 pro p. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx za cenu 0,20 Kč/m2/rok, tj. 7.802 Kč/rok na dobu 
určitou - do 30. 9. 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

5. Pronájem parkovacího stání v ul. Vejrichova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov pronajímá části pozemků p. č. 141/2 a 130/1 v k. ú. Turnov s vjezdem z Vejrichovy ulice na 

parkovací stání. Jedná se o 11 parkovacích stání, každé za cenu pronájmu 300 Kč/měsíc + DPH. Parkovací stání č. 9 

měl v pronájmu pan xxxxxxxxxxx, který byl nájemce bytu v ul. xxxxxxxxxxxx a nyní požádal o ukončení nájmu 

parkovacího místa. O toto místo má zájem paní xxxxxxxxxxxx, která bydlí v přilehlém domě xxxxxxxxxxxxxx a 

Správa CHKO Český ráj. 

 
 

Usnesení RM č. 430/2020 
RM schvaluje  
pronájem části pozemku p. č. 141/2 a 130/1, k. ú. Turnov pro Správu CHKO Český ráj za účelem 
parkovacího stání č. 9 za cenu 300 Kč/měsíc + DPH, tj. 363 Kč/měsíc. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  
 

6. Pronájem místnosti v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku nabízí k pronájmu volné nebytové prostory v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov. 

Jedná se o tyto prostory: 
 místnost č. dv. 202 o celkové ploše 27,0 m2 

 místnost č. dv. 219 o celkové ploše 25,0 m2 

 místnost č. dv. 222 o celkové ploše 12,1 m2 

vyhlašovaná cena nájemného je 500 Kč/m2/rok 

energie a služby (voda, elektřina, topení, úklid, technická správa budovy apod.) nejsou součástí nájmu, hradí se 

pronajímateli zálohově a vyúčtování probíhá dle skutečné roční spotřeby. 

 
 

Usnesení RM č. 431/2020 
RM schvaluje  
pronájem místnosti č. dv. 202 v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500 
Kč/m2/rok od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 432/2020 
RM schvaluje  
pronájem místnosti č. dv. 222 v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov pro xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500 Kč/m2/rok 
od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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7. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa 

Studentská-Alešova a přilehlé lokality, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

V r. 2018 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na základě kolaudačního 

souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Studentská-Alešova a přilehlé lokality, Turnov.                                                           

Na dotčený pozemek žádá PAMICO CZECH s. r. o. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

v souladu s ustanovením §1257 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V souladu 

s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 

2007 (odst. 3. Specifikace závazků Města ve vztahu k budování optické datové sítě) se pro tento případ jedná o 

uhrazení jednorázového poplatku ve výši 1 Kč + DPH za zřízení věcného břemene-služebnosti, spočívajícího 

v právu umístit, provozovat a užívat optický kabel, který je umístěný na předmětných pozemcích.  

 
 

Usnesení RM č. 433/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění, na pozemku parcel. č. 2230, 2235, 2236, 2248, 2265/2, 2265/3, 
2265/27, 2308/6, 2308/35, 2320, 2332, 2355, 2368, 2494/13, 2531/1, 2531/2, 2531/3, 2531/5, 2531/11, 
2531/13, 2544/1, 2544/9, 2546/1, 2546/8, 2546/15, 2546/16, 2547, 2548/1, 2554/2, 2554/10, 2585/2, 
2599/17, 2600/1, 2667/13, 2668/1, 2670/1, 3905/54 katastrální území Turnov, obec Turnov a parcely č. 
862/11, 862/12 katastrální území Daliměřice, obec Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 
2.771 bm dotčených stavbou Optotrasa – Studentská-Alešova a přilehlé lokality, Turnov ve prospěch 
PAMICO CZECH s. r. o. za jednorázovou úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o 
spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007, schválené dne 
12. 11. 2007, číslo usnesení 484/2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa 

Přemyslova, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

V r. 2018 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na základě kolaudačního 

souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Přemyslova, Turnov. Na dotčený pozemek žádá PAMICO CZECH 

s. r. o. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu s ustanovením §1257 a násl. Zákona 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem 

Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007 (odst. 3. Specifikace závazků Města ve vztahu 

k budování optické datové sítě) se pro tento případ jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 1 Kč + DPH za 

zřízení věcného břemene-služebnosti, spočívajícího v právu umístit, provozovat a užívat optický kabel, který je 

umístěný na předmětných pozemcích. 

 
 

Usnesení RM č. 434/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění, na pozemku parcel. č. 1331, 1340/2, 1349/4, 1362, 1467, 1495, 1497, 
3878/1, 3879/2 katastrální území Turnov, obec Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 521 
bm dotčených stavbou Optotrasa – Studentská-Alešova a přilehlé lokality, Turnov ve prospěch PAMICO 
CZECH s. r. o. za jednorázovou úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci 
mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007, schválené dne 12. 11. 
2007, číslo usnesení 484/2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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9. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa 

Bezručova-Vesecko-KAMAX, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

V r. 2018 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na základě kolaudačního 

souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Bezručova-Vesecko-KAMAX, Turnov. Na dotčený pozemek žádá 

PAMICO CZECH s. r. o. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu s ustanovením §1257 

a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci 

mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007 (odst. 3. Specifikace závazků 

Města ve vztahu k budování optické datové sítě) se pro tento případ jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve 

výši 1 Kč + DPH za zřízení věcného břemene-služebnosti, spočívajícího v právu umístit, provozovat a užívat optický 

kabel, který je umístěný na předmětných pozemcích. 

 
 

Usnesení RM č. 435/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění, na pozemku parcel. č. 692/1, 695/11, 695/121, 695/122, 695/191, 
695/193, 696, 698/1, 698/10, 698/28, 698/33, 698/50, 698/55, 699/1, 711/175, 999/9, 999/51 v k. ú. 
Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 2.126 bm dotčených stavbou Optotrasa – 
Bezručova-Vesecko-KAMAX, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s. r. o. za jednorázovou úhradu ve výši v 
1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH 
s. r. o. ze dne 22. 11.2 007, schválené dne 12. 11. 2007, č. usnesení 484/2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa 

Hruštice-Károvsko, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

V roce 2017 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na základě kolaudačního 

souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Hruštice, Károvsko, Turnov. Na dotčený pozemek žádá PAMICO 

CZECH s. r. o. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu s ustanovením §1257 a násl. 

Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi 

Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007 (odst. 3. Specifikace závazků Města ve 

vztahu k budování optické datové sítě) se pro tento případ jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 1 Kč + 

DPH za zřízení věcného břemene-služebnosti, spočívajícího v právu umístit, provozovat a užívat optický kabel, 

který je umístěný na předmětných pozemcích. 

 
 

Usnesení RM č. 436/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění, na pozemku parcel. č. 2915/10 v k. ú. Turnov ve vlastnictví Města 
Turnov v celkové délce 2 bm dotčených stavbou Optotrasa – Hruštice, Károvsko, Turnov ve prospěch 
PAMICO CZECH s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o 
spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007, schválené dne 
12. 11. 2007, č. usnesení 484/2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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11. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "Optotrasa Hruštice-Károvsko, 

rozvojová etapa IV, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

V r. 2018 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na základě kolaudačního 

souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Hruštice-Károvsko, rozvojová etapa IV, Turnov. Na dotčený 

pozemek žádá PAMICO CZECH s. r. o. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu 

s ustanovením §1257 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V souladu s uzavřenou 

Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007 (odst. 3.  

Specifikace závazků Města ve vztahu k budování optické datové sítě) se pro tento případ jedná o uhrazení 

jednorázového poplatku ve výši 1 Kč + DPH za zřízení věcného břemene-služebnosti, spočívajícího v právu umístit, 

provozovat a užívat optický kabel, který je umístěný na předmětných pozemcích. 

 
 

Usnesení RM č. 437/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění, na pozemku parcel. č. 1004/12, 1004/13, 1004/19, 1004/23, 1004/24, 
1005/6, 1007/3, 1007/4, 1007/40, 1007/41, 2822/3, 2870/12, 2870/33, 2870/42, 2874/7 katastrální 
území Turnov, obec Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 687 bm dotčených stavbou 
Optotrasa – Hruštice-Károvsko, rozvojová etapa IV, Turnov, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s. r. o. za 
jednorázovou úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem 
Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007, schválené dne 12. 11. 2007, číslo 
usnesení 484/2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

12. Výběrové řízení "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově" 
 

Rozprava: 

 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce „Nové návštěvnické centrum a modernizace 

Regionálního turistického informačního centra v Turnově“. Oznámení o přidělení dotace z MMR ve výši maximálně 

Kč 2 509 076,- jsme obdrželi dne 1. 7. 2020. Dotační peníze nám na základě žádosti cca v říjnu 2020 přesunou do 

roku 2021. Termín pro předložení ukončeného výběrového řízení a podepsané Smlouvy o dílo se zhotovitelem je 

maximálně do 31. 8. 2020. Pokud se nám nepodaří vybrat zhotovitele, dotace nám bude zamítnuta. 

Zadávací řízení na stavební práce bude vypsáno jako zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. a 

bude vypsáno na dvě části. První část bude přízemí budovy Regionálního informačního centra v Turnově, která je 

uznatelným nákladem. Druhá část je 1. patro této budovy, které je neuznatelným nákladem a musí být i ve 

výběrovém řízení odděleno. Dalším výběrovým řízením musí být dodávka nábytku do návštěvnického centra, který 

je též součástí předmětu dotace. Toto výběrové řízení bude zase vypsáno na dvě části – část 1. nábytek do přízemí 

budovy je uznatelný náklad, část 2. – nábytek do 1. patra budovy je neuznatelný náklad. Celkové náklady Kč 

770 000,- bez DPH. Bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu. Pokud se nám nepodaří vybrat zhotovitele, dotace 

nám bude zamítnuta. 

Posun termínu na listopad 2020 - květen 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 438/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky výběrového řízení na projekt „Nové návštěvnické centrum a modernizace 
Regionálního turistického informačního centra v Turnově“ a komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 
Ing. Tomáš Hocke, Dagmar Brabcová, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Ladislav Osička, Ing. Eliška Gruberová, 
Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 439/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky výběrového řízení na projekt„ Dodávka nábytku do objektu „Nové návštěvnické 
centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově“ s vypuštěním dodávky 
nábytku pro 1. patro. RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Dagmar 
Brabcová, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Ladislav Osička, Ing. Eliška Gruberová, Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

13. Výběr nejvhodnější nabídky – DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů 
 

Rozprava: 

 

Do výběrového řízení „DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů“, do konce lhůty pro podání nabídek byla podána 

pouze jedna cenová nabídka, a to účastníka VHL s. r. o., IČ: 63677521, sídlo: Mánesova 1624/20, Praha 2 za cenu 

Kč 1 472 000,- bez DPH/ Kč 1 692 800,- s DPH. Protože tato nabídnutá cena přesahuje částku v rozpočtu 

vyčleněnou na tuto akci o Kč 342 800,-, navrhuje hodnotící komise toto výběrové řízení zrušit a vypsat znovu. 

 
 

Usnesení RM č. 440/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise zrušení výběrového řízení na realizaci zakázky „DD Pohoda – 
rekonstrukce dvou výtahů“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 441/2020 
RM schvaluje  
vypsání nového výběrového řízení na akci „ DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů“ a hodnotící komisi 
ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Zbyněk Miklík, Jan Lochman, Ing. Ladislav 
Osička, Bc. Jaroslav Cimbál. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

14. Výběr zhotovitele "RPS - Turnov, sídliště U nádraží, 7. etapa" 
 

Rozprava: 

 

Žádost o dotaci na VII. etapu Regenerace sídliště U nádraží Turnov byla na Státní fond rozvoje bydlení (od 1. 6. 

2020 Státní fond podpory investic) podána v listopadu 2019. Předmětem projektu je celková rekultivace veřejného 

prostoru frekventovaného místa v parku u Billy. V parkové části bude stávající betonový bazén nahrazen novým 

vodním prvkem. Vodní prvek bude tvořit kruhová fontána v úrovni travnaté plochy a podzemní strojovna úpravny 

vody. V řešeném území bude obnoveno veřejné osvětlení a vybaveno soudobými svítidly. V rámci projektu se řeší 

jedna podetapa. Dne 25. 6. 2020 nám bylo zasláno Oznámení o poskytnutí dotace společně s návrhem Smlouvy o 

poskytnutí dotace v plné výši, tzn. Kč 3 191 725,- z celkových předpokládaných nákladů Kč 7 271 348,-.  

 
 

Usnesení RM č. 442/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky výběrového řízení „ RPS – Turnov, sídliště U nádraží – 7. etapa“ a schvaluje komisi pro 
hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Stanislava Syrotiuková, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. 
Zbyněk Miklík, Jindřich Zeman. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 



9  Zápis Rady Města Turnov 15. 7. 2020 

Usnesení RM č. 443/2020 
RM schvaluje  
podpis Smlouvy č. 3908110134 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 
prostranství na sídlišti – sídliště U nádraží, VII. etapa se Státním fondem investic. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

15. Stavba "Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov" dodatek č. 1 
 

Rozprava: 

 

Odbod správy majetku předkládá Radě města materiál týkající se uzavření dodatku č. 1 na stavbu "Polyfunkční 

komunitní centrum ul. Skálova, Turnov" (Fokus). Stavbu realizuje na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 

2020 firma MBQ s. r. o., Praha. Dodatek č. 1 obsahuje narovnání ceny díla ze smlouvy o dílo a vícepráce a 

méněpráce za období 04 - 06/2020. 

1) Ve smlouvě o dílo je uvedena cena díla 19.264.132,12 Kč bez DPH, 22.286.062,09 Kč vč. DPH. Ve smlouvě je 

chybně vyčíslena výše DPH. Správná cena díla je tedy 19.264.132,12 Kč bez DPH, 23.309.599,86 Kč vč. DPH. 

2) Zhotovitel stavby nyní předložil k odsouhlasení vícepráce a méněpráce za období 04  -06/2020, které budou 

součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo.  Práce souvisí se zajištěním a prováděním stavby jiným technickým řešením 

nad rámec rozpočtu a výkazu výměr s odečtem neprováděných nebo upravených položek dle změnových listů č. 1 - 

č. 9, které vznikly postupně v období 04 - 06/2020. 

Postup prací a z toho vyplývající méněpráce a vícepráce jsou konzultované na kontrolních dnech a zapsané ve 

stavebním deníku a změnovém listu. Navržené cenové změny nemají vliv na termín dokončení díla.  Termín 

dokončení díla je 15. 2. 2021. Dle stávajícího postupu prací je firma cca 1 - 1,5 měsíce v předstihu. 
 

Vícepráce: 

- stavební jáma a změna založení objektu na základě geologického posouzení     +366.416,99 

- ztracené bednění, ve výkazu menší výměra, dopočítáno dle skutečnosti             +114.452,48 

- extrudovyný polystyrén, ve výkazu menší výměra, dopočítáno dle skutečnosti  +  55.846,25 

- ocelový profil, ve výkazu menší výměra, dle skutečnosti                                    +  10.349,94 

- sjednocení oken a dveří, úprava zábradlí                                                              +    3.778,- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Celkem vícepráce                                                                                                    + 550.843,66     
 

Méněpráce: 

- výšková úprava založení objektu po geologickém posousení                               - 153.344,40 

- záměna stropních panelů z keramických na betonové                                           -   74.753,42 

- změna bleskosvodu a uzemění                                                                               -   65.817,30 

- neprovedení zvukové izolace schodiště                                                                 -   25.200,- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Celkem méněpráce                                                                                                   - 319.115,12 
 

Cena díla se navyšuje o částku....................... 231.728,54 Kč bez DPH, 280.391,53 Kč vč. DPH 

Cena díla včetně dodatku č. 1.................... 19.495.860,66 Kč bez DPH, 23.589.991,40 Kč vč. DPH 

 
 

Usnesení RM č. 444/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ve výši 231.728,54 Kč bez DPH, 280.391,53 Kč vč. DPH ke smlouvě o dílo 
"Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova Turnov" s firmou MBQ, s. r. o., Praha. Celková cena díla 
včetně dodatku č. 1 je 19.495.860,66 Kč bez DPH, 23.589.991,40 Kč vč. DPH. Termín dokončení díla se 
nemění. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
 
 
 



10  Zápis Rady Města Turnov 15. 7. 2020 

16. Stavba "Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl " - dodatek č. 1 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „Nová autobusová zastávka Turnov – U Lidlu“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Andílek s. 

r. o. Liberec. Cena díla na základě uzavřené smlouvy je 1.566 589 Kč včetně DPH s termínem dokončení 31. 7. 

2020. 
 

1) Zhotovitel stavby fi Andílek s. r. o. předložil zpracovaný cenový a termínový Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

OSM/20/495/PIM, který souvisí se zajištěním přeložky VO u parkoviště u Lidlu v místě budované opěrné zdi. 

Přeložka v místě chodníku u parkoviště nebyla v PD a rozpočtu řešena.  

2) Dále investor vznesl požadavek na přístřešek jiného typu od výrobce mmcité a. s. Dodávka včetně montáže 

přístřešku bude proto opožděna o 2 měsíce dle předběžného příslibu výrobce. To znamená, že zastávka bude 

instalovaná do 10. 9. 2020. Prodloužení termínu se týká pouze této položky rozpočtu.  
 

Původní cena Díla        bez DPH:                                1.294 702 Kč 

                                       celkem vč. DPH                            1.566 589 Kč 
 

Změnová položka veř.osvětlení :                                          + 80 671 Kč vč. DPH 

Nová cena Díla celkem vč. DPH :                                    1.647 260 Kč vč. DPH 

 
 

Usnesení RM č. 445/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Nová autobusová zastávka Turnov – U Lidlu“ s firmou Andílek s. 
r. o., Liberec. Cena díla je navýšena o 80.671 Kč včetně DPH (přeložka VO), celková cena díla je 1.647.260 
Kč vč. DPH. Prodloužení termínu dokončení díla do 10. 9. 2020 pouze v položce dodávka a montáž 
autobusového přístřešku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

17. Architektonická studie sportovní haly TSC Turnov, veřejných prostor a 

atletického oválu 
 

Rozprava: 

 

Od posledního projednání v RM 10. června 2020 jsem uskutečnil schůzku se Zástupci TSC (p. Vele, p. Reichl), 

MST (p. Veselka, p. Mikeš) a OSM (p. Syrotiuková, p. Pilská). Diskutovali jsme zadání projektu i samotný rozsah 

řešení. Závěry z jednání jsou následující: 
 

Zadání studie až do projektu pro provedení stavby 

V první fázi budeme zadávat řízením mimo zákon, tedy do částky 2 mil. Kč bez DPH. 

Architektonická studie a navazující projekční stupně do fáze dokumentace pro provedení stavby, včetně projektu 

interiéru a autorského dozoru) bude zadána poptávkovým řízením pro cca 10 ateliérů (arch. Mlejnek – Maškovka, 

AND, Sporadical – hala Dolní Břežany, Cuboit architekti – hala Kouřim, Vrtička+Žák – ICEring Praha, ROSA 

architekt - Běžecký lyžařský areál Paradráha a další) s dostatečnými referencemi na sportovní stavby včetně ateliérů 

turnovských. Tři ateliéry s nejnižší cenou za všechny projekční fáze budou zpracovatelem studií. Výběrem 

poptaných ateliérů bychom měli garantovat kvalitu návrhu. Z tohoto důvodu bychom měli jít cestou zakázky malého 

rozsahu v uzavřené výzvě výše uvedeným 10 ateliérům. 
 

V druhé fázi – pakliže postup podle 1. fáze nepřinese očekávané nabídky od projekčních firem, budeme muset jít 

cestou otevřeného klasického výběrového řízení, ve kterém obdobně jako u zadávání projektové přípravy na 

Rekonstrukci ul. Mírová, zajistíme odbornost referencemi a účastí hlavních projektantů na již realizovaných 

stavbách v poměru cena/reference – 70/30. 
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Usnesení RM č. 446/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky výběrového řízení zakázky malého rozsahu v uzavřené výzvě "Architektonická studie 
Rekonstrukce a dostavby sportovní haly na Turnově 2, veřejných prostor" a komisi pro hodnocení 
nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Stanislava Syrotiuková, Ing. Miroslav Šmiraus, Jiří Vele, Ing. Jiří 
Veselka, MBA, Ing. Zbyněk Miklík. Ve stavebním programu nebude atletický stadion a bude zadán 
samostatně přes MST. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

18. Informace o vývoji řízení ve věci způsobu vyrovnání závazků vyplývajících z 

uzavřené Kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 2544/11 v k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Společně s odkazem na projednání podkladů předchozích jednání RM předkládáme RM informace o dalším vývoji 

v jednání o řešení způsob vyrovnání závazků z uzavřené Kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 2544/11 v k. ú. 

Turnov. 

 

p. Hocke nahlásil střet zájmů a nehlasoval 

 
 

Usnesení RM č. 447/2020 
RM bere na vědomí a souhlasí  
s obnovením jednání o smíru a pověřením JUDr. Roberta Šulce k vedení jednání s protistranou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

19. Křižovatka u gymnázia - řešení 
 

Rozprava: 

 

Dopravní komise v září 2014 schválila doplnění vodorovného dopravního značení dle projektu Ing. Balatky Maršíka 

v reakci na změnu přednosti v jízdě na této křižovatce při zobousměrnění ulice Markova. Tento projekt respektoval 

stávající stav a zvýrazňoval nový hlavní dopravní směr ul. Antonína Dvořáka - Jana Palacha. V této podobě po 

doplnění dopravního zrcadla funguje do současné doby.  

Dlouhodobě pracujeme se zadáním křižovatku upravit tak, aby byl prostor utvářen stavebními prvky a nikoli 

dopravním mobiliářem. Za tímto účelem byl osloven projektant dopravních staveb, Ing. Wolf, aby v tomto ohledu 

navrhl úpravu křižovatky. 

Návrh úpravy obsahuje: 

- usnadnění odbočování z hlavního směru od centra ke Granátu a do sídliště pomocí samostatného pruhu 

- oddálení přechodu pro chodce u gymnázia na bezpečnou vzdálenost od zatáčky 

- vytvoření přechodu pro chodce ve směru do sídliště a přiblížení přechodu na komunikaci od Granátu 

- vytvoření dělících ostrůvků 

- omezení parkování podél silnice od centra. 

Dopravní komise opakovaně připomněla, že je třeba prověřit možnost kruhového křižovatky. V dopravní komisi 

nedošlo k odsouhlasení ani navržené varianty Ing. Wolfa, tak ani miniokružní křižovatky. 

 
 

Usnesení RM č. 448/2020 
RM souhlasí  
s návrhem úprav křižovatky u gymnázia v Turnově ve stávajícím profilu s maximem zachování 
parkovacích míst a jejich doplnění v oblasti U Raka. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  



12  Zápis Rady Města Turnov 15. 7. 2020 

20. Příjem dotace na podporu dopravní výchovy pro 4. třídy ZŠ 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov prostřednictvím Střediska volného času - Žlutá ponorka organizuje dopravní výchovu žáků 4. tříd za 

účelem získání tzv. průkazu cyklisty. Liberecký kraj na tuto činnost poskytne dotaci ve výši 30 tis. Kč. Za tímto 

účelem je třeba uzavřít příslušnou smlouvu, kterou předkládáme ke schválení. 

 
 

Usnesení RM č. 449/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o přijetí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v 
Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/652/2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

21. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - Výroční zpráva pro 

rok 2019 
 

Rozprava: 

 

V příloze si vám dovolujeme předložit Výroční zprávu pro rok 2019 organizace Zdravotně sociální služby Turnov, 

příspěvková organizace. 

 
 

Usnesení RM č. 450/2020 
RM bere na vědomí  
Výroční zprávu organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, pro rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

22. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Výroční zpráva pro rok 2019 
 

Rozprava: 

 

Dovolujeme si vám předložit Výroční zprávu za rok 2019 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace. 

 
 

Usnesení RM č. 451/2020 
RM bere na vědomí  
Výroční zprávu za rok 2019 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

23. Členství v komisi sociálně bytové - odvolání člena komise a návrh na jmenování 

nového 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme vám ke schválení odvolání z komise sociálně bytové paní Luďky Kanclířové k 31. 8. 2020 z důvodu 

skončení pracovního poměru v organizaci FOKUS Turnov, z. s.  Navrhujeme jmenovat členkou komise novou 

ředitelku výše uvedené organizace, Mgr. Lenku Meixnerovou, a to od 1. 9. 2020.  
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Usnesení RM č. 452/2020 
RM odvolává  
k 31. 8. 2020 paní Luďku Kanclířovou a pana Mg. Radima Brožka z členství v komisi sociálně bytové. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 453/2020 
RM jmenuje  
od 1. 9. 2020 Mgr. Lenka Meixnerovou členkou komise sociálně bytové. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

24. Technické služby Turnov, s. r. o. - schválení výsledku výběrového řízení na nákup 

elektromateriálu 
 

Rozprava: 

 

Společnost provedla výběrové řízení na nákup elektromateriálu na údržbu veřejného osvětlení. Zadání bylo 

vyhlášeno na E-ZAK, osloveno bylo 6 uchazečů. 

Hodnotící komise obdržela nabídky od dvou uchazečů: 

1) Sonepar Česká republika spol. s r.o. Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové. 

2) ELZAKA Instalace s.r.o., Balbínova 206/16, 120 00 Praha 

Po posouzení došlých nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy Sonepar Hradec Králové. 

 
 

Usnesení RM č. 454/2020 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje nákup elektromateriálu na údržbu veřejného osvětlení od společnosti Sonepar Česká republika 
spol. s r. o., Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové, IČ: 47450436. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

25. Greenway Jizera - spolufinancování úseku Přepeře-Příšovice 
 

Rozprava: 

 

Na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany 

z 20. listopadu 2017 Vám předkládám žádost obcí Příšovice a Přepeře o spolufinancování realizovaného úseku. S 

odkazem na článek o spolufinancování projekčních a realizačních prací zakotvený ve smlouvě navrhuje obec 

Příšovice proplacení nákladových podílů obcí na realizaci akce "Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice 

do obce Přepeře" s kolaudačním souhlasem dne 9. 12. 2019 dle tabulky v příloze. 

Na základě výsledku jednání partnerských obcí na tomto projektu dne 15. 6. 2020 v Turnově byl návrh upraven na 

1/3 podílů na realizačních nákladech na cyklostezku Příšovice – Přepeře, úprava vychází z tří možných variant 

v dané části projektu a tento realizovaný úsek řeší jednu variantu. Podíl Města Turnov dle schváleného systému 

financování upraveného 1/3 je 507.558 Kč. Celkové náklady na realizaci po odečtení získaných dotací byly 

2.832.823 Kč. 
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Usnesení RM č. 455/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku 
Turnov – Svijany z 20. listopadu 2017 a schváleném systému financování s koeficientem redukce 0,3 
spolufinancování realizovaného úseku - akce "Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce 
Přepeře" ve výši 507.558 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

26. Směr rozvoje sportu III - memorandum TJ Sokol a TJ Turnov, prosba TJ Sokol 
 

Rozprava: 

 

Na základě unesení RM č. 399/2020, které mi uložilo předložit na jednání RM 15. 7. 2020 návrh metodiky a postupu 

aktualizace Koncepce sportu města Turnova Vám předkládám požadovaný návrh. Pod pojmem metodiky chápeme 

obsah (osnovu) materiálu a způsob jejího projednání a schválení. V rámci předcházející diskuze nad stávající 

koncepcí bylo většinově vnímáno, že lze při aktualizaci vycházet z její stávající struktury a obsahu s tím, že budou 

doplněny některé části analytické a potom zejména její dlouhodobější směřování (vize a strategické cíle) doplněné o 

konkrétní kroky, tj. cíle realizovatelné daným vedením města v rámci jeho funkčního období (akční plány, koaliční 

prohlášení).  

V rámci aktualizace koncepce je z řad sportovní veřejnosti poptávka po jejím širším zapojení do procesu její 

přípravy a projednávání. Tomu se snaží vyjít vstříc i navržená metodika, která počítá s projednáním aktualizace 

se zástupci velkých sportovních organizací ve městě a uspořádáním několika jednání u kulatého stolu tématicky a 

zájmově vymezených skupin (zástupci TJ a SK; zástupci škol, veřejnosti,…). Aktualizovaná „Koncepce“ by tak 

měla získat širší a přesnější informační základnu a větší podporu sportovců po jejím schválení. 

Závěrečnou část aktualizované koncepce, kterou je SWOT analýza a návrh vize a cílů, by zpracovala k tomu 

navržená pracovní skupina složená s reprezentativních zástupců odborné sportovní veřejnosti a politické 

reprezentace. 

 

Konkrétní proces schválení by probíhal standardním procesem v k tomu v Turnově vytvořených kompetentních 

orgánů (sportovní komise, výbor, RM a ZM) 

Obsah aktualizované koncepce by mohl být následující: * 

1. Úvod (účel, legislativa) 

2. Přehled sportovišť ve městě (Majetkoprávní uspořádání sportovních subjektů – vlastníci 
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sportovišť, jejich přehled a stav) 

3. Sportovní subjekty působící v Turnově a okolí (přehled, sporty, počty členů) 

4. Systém finanční podpory 

5. Metodika sportu 

6. Rekreační sport na území města, nabídka občanům i turistům 

7. Výsledky jednání (velké sportovní organizace: TJ, Sokol, AC, HC, FK) a kulatých stolů (zástupci TJ a 

SK; zástupci škol (komise pro výchovu a vzdělávání), veřejnost (?), …(?)) 

8. SWOT Analýza (shrnutí klíčových faktorů z předchozího) – pracovní skupina 

9. Vize a dlouhodobé cíle 

10. Akční plány (na volební období?) 

11. Závěr (včetně stanovení pravidelné aktualizace) 

12. Přílohy 

* Červeně doplnění stávající koncepce 
 

 
 
 

Usnesení RM č. 456/2020 
RM schvaluje  
navrženou metodiku, postup aktualizace a harmonogram projednávání aktualizace koncepce rozvoje 
sportu města Turnov a ukládá místostarostce Janě Svobodové zajistit schválené projednávání dle 
harmonogramu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 457/2020 
RM bere na vědomí  
předloženou Prosbu o zabezpečení nápravy – příspěvek sportovním subjektům v roce 2020 od T. J. Sokol 
Turnov a ukládá místostarostce Janě Svobodové projednat podněty v prosbě ve výboru pro sport, který 
je zodpovědný za Pravidla pro přidělování dotacím sportovním spolkům a organizacím a současně svolat 
jednání s výborem T. J. Sokol Turnov nad společnými otázkami. RM konstatuje, že dotace pro sport je pro 
rok 2020 vyčerpána. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 458/2020 
RM bere na vědomí  
předložené „Memorandum výborů Sokola Turnov a TJ Turnov k situaci v řízení sportu v našem městě“ a 
zároveň ukládá místostarostce Janě Svobodové zahájit koncepční jednání s TJ Turnov, z. s. a T. J. Sokol 
Turnov ohledně klíčových sportovišť ve městě a jejich budoucího provozování. Dále RM konstatuje, že ve 
schváleném postupu projednávání koncepce sportu je zařazen jak výbor ZM pro sport, tak sportovní 
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komise RM, proto současný stav nebude měnit. Usnesením RM č. 339/2020 rada jmenovala 
odpovědným členem vedení města za oblast sportu místostarostku Janu Svobodovu, z tohoto plyne 
jasná odpovědnost člena vedení města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

27. Alzheimer centrum – studie zahradních úprav 
 

Rozprava: 

 

Tímto Vám předkládáme k projednání studii zahradních úprav u domova se zvláštním režimem v Turnově 

(Alzheimer centrum). Na vypracování projektové dokumentace byla uzavřena smlouva o dílo s Ing. Petrou 

Löffelmannovou, se sídlem Za vodou 241, Horní Maršov 542 26, a to za smluvní cenu 76.000 Kč (dodavatel není 

plátcem DPH). 

Po projednání studie v radě města bude do 8 týdnů dopracována dokumentace provedení stavby. Realizace zahrady 

se, alespoň v části, předpokládá na podzim letošního roku. Na realizaci zahrady je v rozpočtu OŽP na rok 2020 

vyčleněna částka 250.000 Kč. Rozpočet dle předložené studie je stanoven na 1,085mil.Kč. RM doporučuje zmenšení 

rozsahu, důsledné využití náhradní výsadby, etapizaci celé akce do více let. 

 
 

Usnesení RM č. 459/2020 
RM bere na vědomí  
předloženou studii zahradních úprav u domova se zvláštním režimem v Turnově. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

28. Zpráva o stavu městských lesů 
 

Rozprava: 

 

Vzhledem k časovým možnostem byl bod přesunut na další jednání RM. 

 
 

29. Změny v systému nakládání s odpady v Turnově – „door to door“ systém sběru 

tříděných odpadů 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme doplněný materiál ke změně systému nakládání s odpady v Turnově. Nový systém předpokládá 

možnost zapůjčení nádob na separovaný odpad (plasty, papír, bioodpad) k rodinným domům. V sídlištní zástavbě 

bude navýšen počet sběrných míst. Vzhledem k finanční náročnosti celého současného systému nakládání s odpady 

v Turnově navrhujeme zavedení tohoto systému bez finanční úlevy. Administrativní náročnost finanční motivace by 

rozhodně nenavýšila množství vytříděného odpadu. Motivací pro občany je komfort v třídění. Rodinné domy budou 

mít nádoby přímo u sebe, v sídlištích se navýšením počtu sběrných míst pokusíme třídění přiblížit. Zde se nebude 

omezovat svoz směsného komunálního odpadu. 

 
 

Usnesení RM č. 460/2020 
RM bere na vědomí  
předložené doplňující informace k systému třídění odpadů a jeho finanční náročnosti a ukládá 
místostarostce Mgr. Svobodové předložit informaci o výsledku podané žádosti o dotaci na nádoby na 
tříděný odpad na srpnové jednání RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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30. Městská památková zóna - informace 
 

Rozprava: 

 

Vzhledem k časovým možnostem byl bod přesunut na další jednání RM. 

 
 

31. Komise Rady města Turnov pro městskou památkovou zónu 
 

Rozprava: 

 

V listopadu 2018 byly nově ustanoveny komise RM a byli jmenováni jejich členové. Dříve samostatná komise pro 

městskou památkovou zónu byla včleněna do komise pro rozvoj města, správu majetku, stavební otázky a městskou 

památkovou zónu – jmenována byla pouze pracovní skupina, která se měla otázkami památkové péče zabývat. 

Následně rozhodnutím městského zastupitelstva vnikl účelový trvalý fond pro podporu památkové péče, tzv. 

památkový fond a roli pracovní skupiny (dříve komise pro MPZ) převzala správní rada památkového fondu - 

usnesení Zastupitelstva města Turnov ze dne 28. 3. 2019.  

Po dvou letech sloučení obou dříve samostatných komisí se ukázalo jako vhodné obě komise opětovně oddělit a 

ustanovit samostatně.  

 

Usnesení RM č. 461/2020 
RM zřizuje  
ke dni 15. 7. 2020 komisi Rady města Turnov pro městskou památkovou zónu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 462/2020 
RM jmenuje  
ke dni 15. 7. 2020 PhDr. Mgr. Reného Brože, Ing. Tomáše Hocke, Mgr. Jiřího Maška, Ing. arch. Vladimíra 
Kučeru, Mgr. Davida Marka, Mgr. Martinu Markovou, Mgr. Pavla Mlejnka, Alenu Růžičkovou, Davida 
Schindlera, Mgr. Janu Svobodovou, Ing. arch. Tomáše Tomsu a Ing. Tomáše Vávru, členy komise Rady 
města Turnov pro městskou památkovou zónu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 463/2020 
RM jmenuje  
ke dni 15. 7. 2020 Ing. arch. Václava Hájka předsedou komise Rady města Turnov pro městskou 
památkovou zónu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 

32. Revize knihovního fondu v organizaci Městská knihovna Antonína Marka 

Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám informaci ohledně již proběhlé realizace knihovního fondu v organizaci Městská knihovna 

Antonína Marka Turnov, p. o. V knihovně proběhla revize v termínu od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Revizi je nutné 

provádět jednou za pět let, dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Revize probíhala na všech pobočkách knihovny. Knihovní 

fond čítá 51 642 jednotek. K 30. 6. 2020 je nenalezeno 297 jednotek, což je 0,57 % z celkového počtu knihovních 

jednotek. Číslo nenalezených jednotek by mohlo být do budoucna sníženo instalací RFID systému, kde v každé 

knize je čipový kód, což by pomohlo odstranit krádeže knih. Nedohledané jednotky budou vyřazeny z fondu 

knihovny. 
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Usnesení RM č. 464/2020 
RM bere na vědomí  
výsledky realizované revize knihovnického fondu v organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, 
příspěvková organizace a souhlasí s vyřazením 297 nedohledaných jednotek. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 

33. Žádost o zařazení hrobového místa mezi čestné hroby 
 

Rozprava: 

 

Na odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov byla v roce 2018 doručena žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx 

o zařazení hrobu H-15, v němž je pohřben Vratislav Mareš, mezi významné osobnosti. Žádost o zařazení hrobu 

Vratislava Mareše byla projednána Radou města Turnov v srpnu 2018 a výsledkem jednání byl nesouhlas se 

zařazením mezi čestné hroby hřbitova u kostela Narození Panny Marie. Na žádost starosty města Turnova 

předkládáme tento materiál k opětovnému projednání. 

 
 

Usnesení RM č. 465/2020 
RM nesouhlasí  
se zařazením hrobu č. H-15 na hřbitově u kostela Narození Panny Marie do seznamu čestných hrobů 
(hrobových míst významných osobností) města Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
 
 

34. Žádosti o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou 
 

Rozprava: 

 

Spolek Outdoor sport Český ráj, z. s., IČ 08553939 požádal o poskytnutí záštity starosty města Turnov a o finanční 

podporu na akci s názvem 250 Český ráj. Jedná se o štafetový závod osmičlenných týmů v celkové délce 250 km, 

který se bude konat ve dnech 11. - 12. 9. 2020. Po projednání se starostou města byla navržena podpora ve výši 8 tis. 

Kč, která v případě souhlasu Rady města bude poskytnuta darovací smlouvu. Dále o poskytnutí záštity starosty 

města Turnov a o finanční podporu požádal pan Břetislav Jansa, zastupující spolek Fotoklub Safír Turnov, IČ 

45599084. Podpořen by měl být 50. ročník Turnovského mapového okruhu, jehož byl fotoklub zakladatelem. 

Navrhovaná podpora je ve výši 5 tis. Kč a v případě souhlasu Rady města bude poskytnuta darovací smlouvou. 

 
 

Usnesení RM č. 466/2020 
RM souhlasí  
s udělením záštity starosty města Turnova nad akcí 250 Český ráj a zároveň schvaluje uzavření darovací 
smlouvy se spolkem Outdoor sport Český ráj, z. s., IČ 08553939 na celkovou částku 8 000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
 
 

Usnesení RM č. 467/2020 
RM souhlasí  
s udělením záštity starosty města Turnova nad akcí Turnovský mapový okruh a zároveň schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s Fotoklubem Safír Turnov, z. s., IČ 45599084 na celkovou částku 5 000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
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35. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – I. etapa intenzifikace 

ČOV 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov) ve výši 12 mil. Kč, která má být určena na realizaci akce s názvem „Turnov – intenzifikace ČOV – I. etapa“ 

dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby z 12/2019, zpracované firmou PROVOD – inženýrská 

společnost, s. r. o.  

Předmětem realizace první etapy rekonstrukce ČOV je intenzifikace nebo rekonstrukce stavebních i technologických 

celků, konkrétně kalového a plynového hospodářství, usazovací nádrže, hrubého předčištění, sanace přívodního 

potrubí na ČOV (mimo areál), spojovací rozvody (areálové sítě), elektro část a přenosy dat a zpevněné plochy 

v areálu ČOV dotčené stavbou. Dodavatelem stavby je Sdružení „KUNST a JSS – Turnov – Intenzifikace ČOV – I. 

etapa“. Realizace stavby bude probíhat od května do října roku 2021. Po jejím dokončení bude realizován roční 

zkušební provoz a následně proběhne kolaudace. Celková cena realizace akce „Turnov – intenzifikace ČOV – I. 

etapa“ je 77 777 777 Kč bez DPH (včetně rezervy díla ve výši 1,5 mil Kč). VHS Turnov žádá o spolufinancování 

této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 12 mil Kč. Investiční dotaci požaduje poskytnout ve třech 

splátkách (1. zálohu ve výši 4 mil. Kč vyplatit do dne 30. 9. 2020, 2. zálohu ve výši 4 mil. Kč vyplatit do dne 30. 9. 

2021 a doplatek dotace ve výši 4 mil. Kč do 30. 6. 2022). Věcné a finanční vypořádání poskytnuté individuální 

dotace by bylo dle žádosti o dotaci městu předáno nejdéle do 31. 3. 2022.  

 
 

Usnesení RM č. 468/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 12 000 000 Kč 
pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na intenzifikace ČOV – I. etapa. 
Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Rada města zároveň 
doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, 
dále doporučuje Zastupitelstvu města Turnov zahrnout druhou splátku individuální dotace ve výši 4 000 
000 Kč do rozpočtu města pro rok 2021 a doplatek individuální dotace ve výši 4 000 000 Kč do rozpočtu 
města pro rok 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 

36. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – VII. etapa VH sítě v BZ 

Hruštice-Károvsko 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov) ve výši 3 176 900 Kč, která má být určena na realizaci akce s názvem „Bytová zóna Hruštice – Károvsko, 

etapa VII. – VH sítě“ dle dokumentace pro stavební povolení, číslo zakázky 19034, zpracované firmou Profes 

projekt s.r.o.  

Předmětem díla je výstavba vodohospodářských sítí včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, řešení přeložek 

VH sítí dle projektu s názvem „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, etapa VII“ v Turnově (tj. 

přeložka jednotné kanalizace v délce 54,2 bm, nová stoka "B" v délce 60,9 bm, 15 přípojek pro budoucí RD, 

přeložka vodovodu LT 250 v délce 58,3 bm, přeložka vodovodu LT100 v délce 30,8 bm, prodloužení vodovodu v 

délce 102,2 bm, 15 vodovodních přípojek). Dodavatelem stavby je firma ZEPOS RS s.r.o. Realizace stavby bude 

probíhat od května do října roku 2020.  Celková cena realizace akce „Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII. – 

VH sítě“ je 3 392 493 Kč bez DPH. VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov 

částkou celkem 3 176 900 Kč. Věcné a finanční vypořádání poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o 

dotaci městu předáno po ukončení akce, nejdéle však do 28. 2. 2021. 
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Usnesení RM č. 469/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 3 176 900 Kč 
pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na VII. etapu výstavby 
vodohospodářských sítí v bytové zóně Hruštice - Károvsko. Poskytnutí dotace se bude řídit platným 
Dotačním statutem města Turnov. Rada města zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit 
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit 
v rámci rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2020 vyčlenění finančních prostředků ve výši 2 176 900 Kč v 
rozpočtu města Turnov na tuto individuální dotaci. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 

37. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, 

p. o. pro školní rok 2020/2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko 

Turnov, příspěvková organizace. V mateřské škole jsou 4 běžné třídy, paní ředitelka žádá o navýšení o 1 místo 

v jedné ze tříd, tj. zvýšení počtu dětí z 24 na 25 v jedné třídě. Důvodem navýšení je umístění předškoláka, který se 

přistěhoval do Turnova a který má povinnou předškolní docházku. Celkem tak bude v mateřské a základní škole 137 

dětí, nejvyšší celková možná kapacita mateřské a základní školy je 140 dětí. 

 
 

Usnesení RM č. 470/2020 
RM schvaluje  
pro školní rok 2020/2021 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola a 
Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace na 25 dětí v jedné ze tříd mateřské školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 

38. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM Turnov, Daliměřice p. č. 864/4-kNN, SS101" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a. s. na stavbu “SM Turnov, Daliměřice p. č. 864/4-kNN, SS101“. 

Rozsah stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně v lokalitě Daliměřice, 

přesněji připojení nového odběrného místa pro RD na p. č. 864/4 k. ú. Daliměřice. Majitel pozemku, pan xxxxxxxx, 

pro kterého se nové odběrové místo připravuje, splní podmínky města do konce července (příspěvek na zasíťování a 

souhlas s odkupem pozemků na komunikace). Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku v 

celkové výši 11.600 Kč + DPH za umístění kabelového vedení (400 Kč za bm + DPH). 

 
 

Usnesení RM č. 471/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění 
stavby v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích, o změně některých zákonů energetický zákon) na pozemek parcel. č. 863, 
862/32, 862/33 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 29 bm dotčeného stavbou „SM 
Turnov, Daliměřice p. č. 864/4-kNN,SS101“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve 
výši 11.600 Kč + DPH (400 Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 



21  Zápis Rady Města Turnov 15. 7. 2020 

39. Členství v komisích RM 
 

 

Usnesení RM č. 472/2020 
RM odvolává  
pana Mgr. Radima Brožka z členství v komisi pro rozvoj města, správu majetku a městskou památkovou 
zónu a z povodňové komise města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 20. července 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….   ………………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta                                            místostarostka  


