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ZÁPIS  
z 18. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 12. srpna 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, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, 
Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

Eva Kordová         
 

Eva Kordová 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus     
 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru dopravního 

1. Posouzení dopravního systému ve městě Turnov Mgr. Pavel Vaňátko 8:00 – 8:30 

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"SM Turnov, Hruštice-Benátky p. č. 2971/2-kNN" 

Stanislava Syrotiuková 8:30 – 9:40     

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"NTL plynovodní přípojka pro č. p. 1494, K. Vika, Turnov, 

p. xxxxxxxxx" 

       

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"STL plynovodní přípojka a vodovodní přípojka pro p. č. 

2975/5, Turnov, p. xxxxxxxx, p. xxxxxxxxxxx" 

       

5. Převod pozemků pro plánovanou rekonstrukci Průmyslové 

ulice 

       

6. Bytová zóna Hruštice, pozemky, komunikace        

7. Řešení pozemků za Vesnou        

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

9. Schválení dodatku č. 1 na akci "Výměna sportovního 

povrchu na venkovním hřišti u ZŠ 28. října, varianta 2" 

       

10. Schválení dodatku č. 3 na akci "MŠ Turnov, Zborovská - 

vybudování oddělení pro děti mladší tří let" 

       

11. Nádražní ulice, smlouva o vzdání se práva na náhradu škody        

12. Smlouva na dotaci - Greenway Jizera -  projektové práce        

13. Smlouva na dotaci - užitková voda do parku        

Záležitosti odboru životního prostředí 

14. Informace o dotaci na nádoby na tříděný odpad Mgr. Jana Svobodová 9:40 – 10:00 

15. Zpráva o stavu městských lesů   

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu                                                                                                                                                 
  16.      Obecně závazná vyhláška – školské obvody základních škol  Mgr. Martina Marková      10:00 – 10:40    
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  17.      Navýšení kapacity školní jídelny organizace Základní škola  

             Turnov, Skálova 600, p. o. 

  18.      Změna čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola  

             a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o. 

  19.      Městská památková zóna - informace           

Ostatní 

20. Zadání architektonické studie Rekonstrukce a dostavby 

sportovní haly v Turnově 2 (hala TSC) 

Ing. Tomáš Hocke 10:40 – 11:30     

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00 

Ostatní 

21. Nákup pozemků pro rozvoj města – areál pily na Koňském 

trhu 

 Ing. Tomáš Hocke  12:00 – 15:00     

22. Smlouva na projekční práce Nové knihovny v Turnově – 

aktuální informace 

       

23. Memorandum o společném záměru vstupu Města Frýdlant 

do KNL 

       

 

 

1. Posouzení dopravního systému ve městě Turnov 
 

Rozprava: 

 

Zastupitelstvem města bylo v roce 2019 rozhodnuto o zpracování studie posouzení dopravního systému ve městě. 

Vítězem výběrového řízení na zpracování této studie se stala společnost AFRY CZ s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 

Praha 4, za cenu 262 570 Kč vč. DPH. Zpracovatel odevzdal v dubnu 2020 dílo, které bylo projednáno v dopravní 

komisi města 17. 6. 2020. Na ZM projednat S5, řešení dopravy na Semilsko a Jilemnicko v návaznosti na jednání 

s ŘSD a Libereckým krajem. 

 
 

Usnesení RM č. 475/2020 
RM bere na vědomí  
zpracování studie posouzení dopravního systému ve městě. 
 

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

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "SM Turnov, Hruštice-

Benátky p. č. 2971/2-kNN" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci: "SM, Turnov, Hruštice p. č. 2971/2-kNN".  

Z diskuze: nutné dohlédnout na koordinaci inženýrských sítí v budoucí komunikaci, včetně nivelety a normového 

krytí. 

 
 

Usnesení RM č. 476/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene 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) a zákonem o pozemních komunikacích č. 13/97 Sb. na pozemek p. č. 1236 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 95 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Hruštice 
p. č. 2971/2“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 47.500 Kč + DPH, (500 
Kč/1bm). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "NTL plynovodní přípojka 

pro č. p. 1494, K. Vika, Turnov, p. xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Investor xxxxxxxxxxxx podala žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "NTL plynovodní přípojky pro č. p. 

1494, ul. Karla Vika, Turnov". Jedná se o výstavbu nového plynovodní přípojky v ul. Karla Vika k RD č. p. 1494.  

 
 

Usnesení RM č. 477/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. 
č. 987/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou „NTL plynovodní přípojky pro č. p. 
1494, ul. Karla Vika, Turnov “ ve prospěch xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

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

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "STL plynovodní přípojka 

a vodovodní přípojka pro p. č. 2975/5, Turnov, p. xxxxxxx, p. xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Investoři xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx podali žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "STL plynovodní 

přípojky a vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 2975/8 k. ú. Turnov, Benátky, Turnov". Jedná se o výstavbu nové 

plynovodní přípojky v Benátkách na p. č. 2975/8 k novému RD.  

 
 

Usnesení RM č. 478/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 3878/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčený 
stavbou „STL plynovodní přípojky a vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 2975/8 k. ú. Turnov, Benátky, 
Turnov“ ve prospěch xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 
3.600 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

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

5. Převod pozemků pro plánovanou rekonstrukci Průmyslové ulice 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání a následnému doporučení ZM návrh smlouvy o převzetí nemovitého majetku, 

formou daru z vlastnictví Libereckého kraje. V rámci plánovaných chodníků v ulici Průmyslová budou mimo jiné 

vybudovány nové autobusové zastávky a chodníky v ul. Fučíkova. Jelikož se zde láme katastrální území Turnov a 

Ohrazenice u Turnova, bude jedna zastávka Turnova a druhá Ohrazenic (vše dojednáno i se starostou obce). 

Liberecký kraj převede pro výstavbu těchto staveb pozemky do vlastnictví obou obcí, které následně autobusové 

zálivy a chodníky, na převedených pozemcích, vybudují. 
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Usnesení RM č. 479/200 
RM doporučuje  
ZM schválit převzetí nemovitého majetku formou daru od Libereckého kraje. Na základě Smlouvy o 
smlouvě budoucí darovací, a na ní navazující Smlouvy darovací bude převedena část pozemku p. č. 
905/1, o předpokládané výměře 30,37 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, část pozemku p. č. 
1048/25, o předpokládané výměře 41,58 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, oba v katastrálním 
území Ohrazenice u Turnova, obci Ohrazenice a dále část pozemku p. č. 3905/2, o předpokládané 
výměře 13,63 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, v katastrálním území Turnov, obci Turnov. 
Všechny výše uvedené pozemky budou po dokončení stavby „Turnov – rekonstrukce ulice Průmyslová“ 
geometricky zaměřené. 
 

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

6. Bytová zóna Hruštice, převod komunikace 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se majetkového převodu budoucí komunikace od 

soukromého investora na Město Turnov v bytové zóně Hruštice - Károvsko. Jedná se o další část etapy VII. - 

budoucí ulice Nad Šetřilovskem - převod komunikace od spoluvlastníků pana xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Pan 

xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx mají vydané stavební povolení na výstavbu sítí a komunikace v bytové zóně 

Hruštice. Jedná se o slepou komunikaci v délce 135 bm, kterou bude zasíťováno 8 stavebních pozemků, které jsou 

ve vlastnictví pana xxxxxxxxx a paní xxxxxxxx. Předpokládané náklady na dokončení komunikace jsou 600 tis. Kč 

bez DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 480/2020 
RM schvaluje  
postup realizace a následného převodu budoucí komunikace na pozemku parc. č. 1004/1, k. ú. Turnov v 
bytové zóně Hruštice - Károvsko a doporučuje ZM schválit přijetí daru - komunikace po jejím řádném 
dokončení dle smluveného rozsahu a zaměření. 
 

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

7. Řešení pozemků za Vesnou 
 

Rozprava: 

 

Zpracovaná studie byla projednána na RM dne 10. 6. 2020, usnesení k tomuto bodu nebylo přijato, proto se bod 

vrací k novému projednání. 

 
 

Usnesení RM č. 481/2020 
RM bere na vědomí  
studii ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU A ZAHRADY U ZŠ TURNOV, 28. ŘÍJNA a požaduje posunutí pavilonu 
pro polytechnické vzdělávání blíže k základní škole tak, aby město mohlo zbývající cenný pozemek využít 
pro veřejný účel v závislosti na připravované rekonstrukci Havlíčkova náměstí. Po úpravě studie požaduje 
RM opětovné projednání. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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8. Pronájem místnosti v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Rada města na svém jednání dne 15. 7. 2020 schválila pronájem místnosti č. dv. 222 pro pana xxxxxxx. Pan xxxxxx 

však po jednání rady požádal o odstoupení od smlouvy. Odbor správy majetku obdržel od Šachového klubu Zikuda 

žádost o pronájem další místnosti č. dv. 219-220 o výměře 25 m2. 

 
 

Usnesení RM č. 482/2020 
RM ruší  
usnesení RM č. 432/2020. 
 

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

Usnesení RM č. 483/2020 
RM schvaluje  
pronájem místnosti č. dv. 219 v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov pro Šachový klub Zikuda, Turnov za cenu 278 
Kč/m2/rok od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

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

9. Schválení dodatku č. 1 na akci "Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti 

u ZŠ 28. října, varianta 2" 
 

Rozprava: 

 

V měsíci březnu bylo vypsané výběrové řízení na výměnu sportovního povrchu ve variantě pro in-line bruslení. 

Zvítězila firma S-Vision s. r. o. Termín dokončení dle SoD je 15. 8. 2020. Firma nastoupila v předstihu a provedla 

demontáž starého povrchu a výměnu části ochranné sítě. Postup dalších prací brzdí stavba výtahové šachty, která 

nabrala zpoždění vlivem koronaviru a dalších problémů na straně zhotovitele, firmy TASTE ONE s. r. o. Na 

pokládku sportovního povrchu bude možné nejdříve nastoupit po 15. 8. 2020. Firma S-Vision má smluvní termín do 

15. 8. 2020. Proto si podala žádost o prodloužení termínu dokončení do 30. 9. 2020 s tím, že se bude snažit akci 

dokončit co nejdříve. 

 
 

Usnesení RM č. 484/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou S-Vision s. r. o., IČ: 04474694 na akci „Výměna 
sportovních povrchů na venkovním hřišti u ZŠ 28. října, Turnov – 2. varianta“. Předmětem dodatku je 
změna termínu dokončení na 30. 9. 2020. 
 

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

10. Schválení dodatku č. 3 na akci "MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení 

pro děti mladší tří let" 
 

Rozprava: 

 

Na jednání RM dne 25. 6. 2020 byl projednán a schválen dodatek č. 2, který řešil méně práce a vícepráce, které 

nastaly během realizace stavby. Na konci stavby byly zjištěny některé drobné změny, které sice nemají vliv na 

konečnou cenu, ale po konzultaci s dotačním orgánem je potřeba mít na ně uzavřen také dodatek.  

Jedná se o následující položky: 

Přípočty: 

- V herně byl původně zděný pilíř, který zde měl zůstat. Protože byl uprostřed místnosti, bylo dohodnuto, že se 

vybourá. Po vybourání se zjistilo, že zde vede dešťový svod ze střechy a jedna nefunkční kanalizace. Nefunkční 

kanalizace se zrušila a dešťový svod zůstal zachován. Pohledově se obložil izolací a lamino deskami. 
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- Po zazdění průchodu mezi ředitelnou a hernou vznikl výklenek, ve kterém měla být umístěna skříň na celou výšku 

výklenku (2,08 m). Spodní polovina výklenku však byla zazděna, aby zde ze strany ředitelny mohl být zazděn trezor. 

Na zbývající výšku již nemohla být umístěna skříň. Proto se zrušila a umístila se zde jedna polička. Původní skříň se 

odečítá a přičítá se jedna polička. 

- Šatní skříňky pro děti byly původně navrženy bez dvířek. Na požadavek paní ředitelky byly dvířka v horní části 

doplněna. 

Přípočty celkem: 15 789 Kč bez DPH 

Odpočty: 

- Byla odečtena jedna vestavěná skříň T7, protože část výklenku byla zazděna pro trezor v ředitelně. 

Odpočty celkem: 15 789 Kč bez DPH 

Protože se přípočty a odpočty rovnají, celková cena díla se nemění. 

 
 

Usnesení RM č. 485/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou REN-LOK s. r. o., IČ: 05471699, na akci „MŠ Turnov, 
Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“. 
 

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

11. Nádražní ulice, smlouva o vzdání se práva na náhradu škody 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se finální úpravy ostrůvku u regulační stanice plynu u 

viaduktu na křižovatce Přepeřská x Nádražní. Majetkově je celý ostrůvek ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o., se 

sídlem v Ústí nad Labem. Byla zpracována studie, kde byla navržena v místě zatrubněného potoka kamenná řeka a 

celý ostrůvek by byl osázen keřovými stromy, trvalkami a cibulovinami. Se zpracovanou studií byl seznámen 

zástupce společnosti GasNet, s. r. o. Proti osázení ostrůvku nic nemají, ale nechtějí a nebudou se o zeleň zde 

vysázenou starat. Pro udělení souhlasu s osázením ostrůvku předložil GasNet, s.r.o. ke schválení smlouvu o vzdání 

se práva na náhradu škody v případě, že by vlastník pozemku zde musel provádět opravy nebo výměnu svého 

zařízení a byl by nutný zásah do nové zeleně. 

Poznámky z diskuze: keřové stromy budou vypuštěny vzhledem k rozhledovým poměrům, ceně i hustotě 

inženýrských sítí. 

 
 

Usnesení RM č. 486/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody se společností GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad 
Labem, IČO: 27295567 v rámci rekonstrukce křižovatky Přepeřská x Nádražní na pozemku parc. č. 2042, 
k. ú. Turnov. 
 

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

12. Smlouva na dotaci - Greenway Jizera -  projektové práce 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov se zapojilo spolu s obcemi Přepeře, Modřišice, Příšovice a Svijany a později se Všení do pokračování 

trasy Greenway Jizera (GWJ) v úseku z Turnova do Svijan. Za účelem realizace pokračování cyklotrasy GWJ byla 

sepsána Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci, která byla předložena Zastupitelstvu města Turnov jednak 28. 

4. 2016 (usnesení ZM č. 235/2016) a s rozšířením o obec Všeň 16. 2. 2017 (usnesení ZM č. 68/2017). 

V březnu 2016 byla podána žádost o dotaci na projektovou přípravu DÚR (dokumentace pro územní řízení) na 

Liberecký kraj do Dotačního fondu, oblast podpory: Doprava. Byla získána dotace a dokumentace byla zhotovena do 

konce roku 2017, následně probíhala inženýrská činnost a v současné době probíhá územní řízení. 

V únoru 2020 byla podána žádost o dotaci na Liberecký kraj na pokračování projektových prací a vytvoření 

dokumentace pro stavební povolení (DSP). Libereckým krajem byla přiznána dotace v plné požadované výši 800 tis 

Kč. Předpokládaná cena dokumentace je 1,2 mil Kč. Na základě partnerské smlouvy bude opět rozpočítána částka na 

kofinancování na všechny zainteresované obce (Turnov, Modřišice, Přepeře, Všeň, Příšovice a Svijany). 
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Usnesení RM č. 487/2020 
RM schvaluje  
Smlouvu č. OLP/1925/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 800.000 Kč z Dotačního fondu 
Libereckého kraje na projekt „Projektová příprava DSP pro Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany“. 
 

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

13. Smlouva na dotaci - užitková voda do parku 
 

Rozprava: 

 

Na zastupitelstvu města 30. 4. 2020 byl předložen záměr na přivedení užitkové vody z přepadu vodojemu od 

Alzheimer centra do městského parku U Letního kina. Voda byla objevena při výkopu základů stavby a ústila do 

odpadní kanalizace. Naskytla se možnost během rekonstrukce komunikací, pod nimiž by vedlo potrubí, tuto vodu 

protlakem dovést do parku. K realizaci bylo nutné zajistit financování, proto bylo v květnu zažádáno o dotaci 900 tis. 

Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Životní prostředí a zemědělství, program 8.6 Podpora 

retence vody v krajině. V červnu byla dotace schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje. Celkové náklady na akci 

se pohybovaly kolem 1,3 mil Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 488/2020 
RM schvaluje  
Smlouvu č. OLP/2177/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 900.000 Kč z Dotačního fondu 
Libereckého kraje na projekt „ Přivedení užitkové vody do městského parku v Turnově“. 
 

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

14. Informace o dotaci na nádoby na tříděný odpad 
 

Rozprava: 

 

V tuto chvíli máme informaci, že naše žádost o dotaci na nádoby na tříděný odpad nebyla podpořena z Operačního 

programu životní prostředí. Náš projekt se dostal do zásobníku projektů a budeme čekat, jestli v rámci 

přerozdělování peněz ke konci dotačního období (2016-2020) nebudou na tuto osu přidány další finance. Vzhledem 

k této situaci, kdy ještě existuje šance na získání financí z dotace, navrhujeme zachovat v odpadech současný systém 

bez úprav. 

 
 

Usnesení RM č. 489/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o podané žádosti o dotaci na nádoby na tříděný odpad do Operačního programu Životní 
prostředí a její zařazení do zásobníku projektů a zároveň ukládá místostarostce Mgr. Janě Svobodové v 
případě změny týkající se dotace na nádoby na tříděný odpad předložit informaci na jednání RM k 
projednání. 
 

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

15. Zpráva o stavu městských lesů 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má ve vlastnictví celkem 33,67 ha lesních pozemků, z toho: 

k. ú. Mašov u Turnova ................................. 5,84 ha 

k. ú. Turnov .................................................. 27,4 ha 

k. ú. Bělá u Turnova..................................... 0,27 ha 

k. ú. Hrubá Skála.......................................... 0,13 ha 
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CELKEM .................................................... 33,67 ha 

Všechny lesní pozemky ve vlastnictví Města Turnov jsou vedeny jako lesy hospodářské. Vlastník lesních pozemků 

je povinen dodržovat ustanovení uvedeného zákona a všech souvisejících nařízení s tímto zákonem spojených, jako 

je například: vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo vývoji, šíření a 

přemnožení škodlivých organismů, tedy i kůrovců (kůrovcové stromy a dříví s dosud přítomnými vývojovými stádii 

kůrovce musí být zpracováno neprodleně), vlastník je povinen zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých 

činitelů, holiny vzniklé po zpracování polomů nebo úmyslné těžbě je nutné zalesnit do 2, nyní 5 let, vlastníci musí 

dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří, je nutné zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu. 

Odbornou úroveň hospodaření v lese zabezpečuje vlastníku lesa odborný lesní hospodář. Náklady na jeho činnost 

hradí stát. Na lesních pozemcích, jež jsou majetkem Města Turnova, vykonává funkci odborného lesního hospodáře 

společnost Lesy České republiky, s. p., zastoupená lesními správci pro jednotlivá katastrální území. Aktuálně je 

podstatnou informací, že dne 2. 4. 2020 bylo Ministerstvem zemědělství vydáno opatření obecné povahy, které 

mimo jiné upravuje lhůty pro zalesnění a zajištění porostu smýceného v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Tato 

lhůta se v obou případech prodlužuje o tři roky. Lhůta pro zalesnění je tímto prodloužena na 5 let a lhůta pro 

zajištění porostu na 10 let. 

Jednotlivé lesní porosy v majetku Města Turnov 

Farářství – Bursák - část lesního komplexu se nachází nad silnicí a je známá jako Bursák. V tomto porostu se od 

roku 2018 hospodaří nejvíce, kdy dochází k mýtně nahodilým těžbám (stromy napadené kůrovcem, polomy, 

vývraty). Situace je zapříčiněna dlouhotrvajícím suchem a vhodnými podmínkami pro rozvoj kůrovce. 

V současnosti je v porostu evidováno 5 samostatných holin o celkové výměře 0,96 ha, na kterých se nachází 0,71 ha 

přirozeného zmlazení buku lesního a javoru klenu. V případě nezdaru přirozené obnovy se musí v roce 2025 

přistoupit k zalesnění. Výše uvedené porosty jsou lesem příměstským, jedná se tedy o les kategorie Zvláštního 

určení. V budoucnu bude potřeba provést kontrolu porostu podél pěších cest a cyklostezek z důvodu zajištění 

bezpečnosti návštěvníků. Jedná se o velmi kvalitní přirozený les. Cílem je ponechání porostů přirozenému vývoji s 

cílem vytvořit les přirozeného charakteru. 

Šlejferna - porost vznikl vytěžením lesního porostu přibližně před deseti lety při rekonstrukci vodního zdroje 

Šlejferna. Porost nebyl nikdy zalesněn a vznikl přirozeně z náletu. S ohledem na ochranné pásmo vodního zdroje a 

možné poškozování samotné stavby kořeny stromů by bylo vhodné parcelu vyjmout z pozemků určených k plnění 

funkcí lesa a ponechat ji jako nezalesněnou. 

Struhy - rozsáhlý diferencovaný lesní komplex příměstského lesa. V jihozápadním okraji porostní skupiny se 

nachází ředina po nahodilé těžbě kůrovce. V ploše je masivní výskyt přirozené obnovy jasanu s příměsí dubu letního 

a dubu červeného. Na tuto část navazuje rovinatá část vyčištěného lesa po nahodilé těžbě z roku 2018. Tato část má 

parkový charakter umožňující rekreační využití. Vzhledem k obtížné dostupnosti je doporučeno ponechat tuto část 

přirozenému vývoji. V dalších letech je nutné počítat s těžbou nahodilou (kůrovec, vývraty, zlomy, souše) a dále je 

nutné provádět pěstební opatření k zajištění porostu v oplocence a k podpoře přirozeného zmlazení. 

Mariánský hřbitov (lokalita u parkoviště U Raka) - malá porostní skupina ve svahu pod hřbitovní zdí, silně 

diferencovaná, s listnatým podrostem. Na jaře letošního roku došlo k pokácení suchých modřínů, jeden suchý 

modřín zbývá dokácet a dříví zpracovat. Jiné zásahy v porostu nejsou nutné. 

Hlavatice - v roce 2006 byla provedena těžba porostů pod rozhlednou a následné zalesnění. V současné době jsou 

porosty zajištěny. 

Pelešany (u centrálního parkoviště) - úzký pruh listnatého porostu pod silnicí. Je třena provést těžbu nahodilou 

(souše), jinak ponechat bez zásahu. 

Lesní komplex Kadeřavec - jedná se o lesní pozemky v místě bývalé městské skládky komunálního odpadu. V 90. 

letech proběhla rekultivace pozemků a v roce 2002 byly pozemky zalesněny. V současné době předpokládáme těžbu 

nahodilou (souše, vývraty) a provedení výchovných zásahů (prořezávek). 

Hřbitov Mašov - pozemek je veden jako lesní, ač se na něm nachází hřbitov. 

Pro zajištění finančních prostředků na obnovu lesa, následnou pěstební péči o les a na odbornou správu lesa za 

současných nízkých cen jehličnatého dříví z nahodilých těžeb poskytuje Ministerstvo Zemědělství finanční 

příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Ve spolupráci s odborným lesním hospodářem jsme 

podali úspěšně žádost a v letošním roce jsme obdrželi finanční příspěvek ve výši 155.626,- Kč. Tento příspěvek je 

určen na obnovu lesa, následnou pěstební činnost a odbornou správu lesa. V roce 2020 jsme dále podali žádost o 

poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 27.060 Kč na 

obnovu lesních porostů v Bursáku. Poskytovatelem příspěvku je Liberecký kraj. 
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Usnesení RM č. 490/2020 
RM bere na vědomí  
zprávu o stavu městských lesů. RM pověřuje odbor životního prostředí provedením úpravy kategorizace 
a zatřídění pozemků a typu lesů dle diskuze. 
 

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

16. Obecně závazná vyhláška – školské obvody základních škol 
 

Rozprava: 

 

V Turnově je v současnosti platná obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených Městem Turnov. Vzhledem ke skutečnosti, že se v době od vydání této vyhlášky realizovala 

v Turnově výstavba nových rodinných a bytových domů a vznikly i nové ulice, je třeba na tuto skutečnost reagovat a 

řešit úpravu obecně závazné vyhlášky a doplnit všechny nově vzniklé ulice, aby školské obvody v obci byly 

skutečně stanoveny dle aktuální situace. Dále byla upravena chybná duplicita Kobylky. 

Nově vzniklé ulice byly přiřazeny v souladu s celkovým stávajícím rozdělením obvodů ve městě takto: 

ZŠ Skálova: Ladislava Cibulky, Na Cvičišti, V Zahrádkách, Zámecká 

ZŠ Žižkova: Slunečná, U Hvězdárny + Kobylka 

 
 

Usnesení RM č. 491/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit předloženou obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřízených Městem Turnov, s účinností od 1. 10. 2020. 
 

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

17. Navýšení kapacity školní jídelny organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, 

p. o. 
 

Rozprava: 

 

V současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy Základní školy Mašov a bude realizována i během školního 

roku 2020/2021. Stavební úpravy a přístavba základní školy začaly již 8. 4. 2020, a vzhledem k havarijnímu stavu 

budovy bylo rozhodnuto, že již od 25. 5. 2020 výuka probíhá v náhradních prostorách objektu OHŠ Turnov, Alešova 

1723, kde budou žáci plnit povinnou školní docházku do konce školního roku 2020/21. Následně po dokončení 

rekonstrukce školní budovy by od 1. 9. 2021 měla škola působit opět v Mašově. Obědy pro mašovskou školu dosud 

zajišťovala školní kuchyně Mateřské školy Mašov. Díky rekonstrukci školní budovy však mohla být navýšena 

kapacita základní školy na 105 žáků, a to od 1. 9. 2021. Stávající kuchyně v mašovské mateřské škole však nemá 

dostatečnou kapacitu, aby mohla připravovat navýšený počet jídel. Vzhledem k této skutečnosti budou muset být od 

školního roku 2021/22 obědy do Základní školy Mašov dováženy, ideálně ze Základní školy Skálova. Kvůli 

uvažovanému zajištění stravování pro ZŠ Mašov od ZŠ Skálova je nutné navýšení rejstříkové kapacity školní jídelny 

organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace z počtu 900 na 1000 strávníků s účinností 

od 1. září 2021. Personálně bude provoz školní jídelny dle vyjádření pana ředitele posílen a mzdové náklady budou 

pokryty z krajské dotace. 

 
 

Usnesení RM č. 492/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zápis změny kapacity školní jídelny 
z 900 na 1000 strávníků ve školském rejstříku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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18. Změna čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko Turnov, p. o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o změnu účelu čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. Dne 25. 6. 2020 schválila RM usnesením č. 423/2020 čerpání rezervního 

fondu organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o. do výše 60 tis. Kč na pořízení 3 ks čističek 

vzduchu. Zmíněné příspěvkové organizaci však byla v červnu schválena účelová dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje č. OLP/1625/2020 ve výši 56 540 Kč na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku. Organizace by 

tedy chtěla využít dotaci na pořízení 3 ks čističek vzduchu, které mají být nakoupeny.  

Původně povolené čerpání rezervního fondu do výše 60 tis. Kč by ředitelka organizace však chtěla využít, a to 

vzhledem k ponížení rozpočtu organizace z důvodu situace kolem COVID-19. Novým účelem použití těchto 

finančních prostředků by bylo pořízení školních potřeb a pomůcek, které souvisí s potřebami dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, příp. i čisticích prostředků, jejichž spotřeba byla během nouzového stavu vyšší vzhledem 

k nepřerušenému provozu školy. Mateřská školka byla vyhrazeným zařízením pro zaměstnance státu v první linii. 

 
 

Usnesení RM č. 493/2020 
RM ruší  
usnesení č. 423/2020 ze dne 25. 6. 2020 kde bylo Radou města schváleno čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 60 tis. Kč na pořízení 3 ks čističek vzduchu. 
 

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

Usnesení RM č. 494/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o. čerpání rezervního fondu organizace do 
výše 60 tis. Kč na doplnění provozního rozpočtu školy v účtu 501 – Spotřeba materiálu. 
 

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

19. Městská památková zóna - informace 
 

Rozprava: 

 

Městská památková zóna byla prohlášena v roce 1990 v rozsahu původního středověkého historického města. 

Stranou plošné památkové ochrany však zůstaly další části města s hodnotnou zástavbou 19. a z 1. poloviny 20. 

století. Jedná se o zástavbu kolem ulic Skálova, Husova, 5. května. Tato zástavba je tvořena rodinnou zástavbou, 

nachází se zde činžovní a vilová čtvrť a významné budovy kulturního a společenského významu. Při zamýšleném 

rozšíření MPZ jsou navrženy tyto ulice a objekty: Skálova ul., Havlíčkovo náměstí, část ul. Husova, část ulic 5. 

května, 28. října, Kinského, městský park a vodní elektrárna v ulici Jiráskova. Na Ministerstvu kultury ČR je v tuto 

chvíli podán návrh na rozšíření zóny dle platného usnesení Zastupitelstva města Turnov, který bude řešen až po 

definitivním vydání Plánu ochrany jako závazného dokumentu památkové péče. 

Město Turnov schválilo také v minulosti vypracování Plánu ochrany MPZ. Úkolem Plánu ochrany je zachování 

předmětu památkové ochrany, zamezení rušivým zásahům a rehabilitace částí, které byly v minulosti narušeny. Plán 

ochrany MPZ je dokument o ochraně památkové zóny, ve kterém je stanoven způsob zabezpečení kulturních hodnot 

památkové zóny z hlediska památkové péče, a ve kterém je určeno, u jakých nemovitostí a u jakých prací na nich je 

vyloučena povinnost vlastníka nemovitosti povinnost si předem vyžádat závazné stanovisko. Dokument se skládá z 

karet všech nemovitostí, nacházejících se na území MPZ, které obsahují shrnutí důležitých údajů o dějinách, 

stavebním vývoji a především určení architektonické hodnoty, urbanistického významu a předmětu památkové 

ochrany. Nedílnou součástí karet jsou kolonky obsahující veškeré nalezené prameny a průzkumy, které mohou být 

použitelné pro další práci a zejména přípravu stavební obnovy. Přílohy karet jsou řazeny od zákresu objektů do 

současné katastrální mapy, přes výřezy z map stabilního katastru, archivní plánovanou dokumentaci, archivní 

fotografie až po snímky současného stavu. 

Do 27. července 2020 bude dopracován plán ochrany MPZ Turnov po všech stránkách tak, aby bylo možné jeho 

odeslání na MK ČR k odsouhlasení. Do 1. srpna 2020 bude dopracovaný plán ochrany MPZ Turnov odeslán 

prostřednictvím KÚLK na MK ČR k projednání. Následně bude připomínkován zpracovatelům a v září 2020 je 
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předpokládané odsouhlasení návrhu plánu ochrany ze strany MK ČR. Následně přislíbili pracovníci KÚLK zahájení 

projednání plánu ochrany MPZ Turnov jako opatření obecné povahy a jeho vydání by mělo bát do listopadu 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 495/2020 
RM bere na vědomí  
informace o městské památkové zóně Turnov a doporučuje dopracování plánu ochrany a rozšíření MPZ. 
 

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

20. Zadání architektonické studie Rekonstrukce a dostavby sportovní haly v Turnově 

2 (hala TSC) 
 

Rozprava: 

 

Předkládám upravený materiál na základě diskuze na RM 15. července 2020 a s ohledem na výstupy komise pro 

rozvoj města.  

Zadání studie až do projektu pro provedení stavby 

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

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

cestou otevřeného klasického výběrového řízení. 
 

Rozsah řešení 

Primárně by měla být řešena Rekonstrukce a dostavba sportovní haly, včetně řešení parkovacích kapacit a kvalitního 

veřejného prostoru. 

 
 

Usnesení RM č. 496/2020 
RM projednala  
materiál Zadání projektové dokumentace na Rekonstrukci a dostavbu sportovní haly v Turnově 2. RM 
potvrzuje své usnesení č. 446/2020 z 15. července 2020. RM schvaluje upravenou výzvu k podání 
nabídky, návrh smlouvy na projektové práce prostřednictvím Městskou sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení RM č. 497/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
projednala materiál Zadání projektové dokumentace na Rekonstrukci a dostavbu sportovní haly v 
Turnově 2. RM schvaluje výzvu k podání nabídky a návrh smlouvy na projektové práce. 
 

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

21. Nákup pozemků pro rozvoj města – areál pily na Koňském trhu 
 

Rozprava: 

 

Na základě jednání RM a ZM v červnu 2020 Vám předkládám finální smluvní dokumentaci pro nákup pozemků 

v areálu pily na Koňském trhu.  
 

Základní obrysy nákupu pozemků: 

- Jedná se o areál 8 704 m2, p. č. 242-3957 m2, p. č. 246- 4476 m2, p. č. 244-64 m2, p. č. 247/7-567 m2, k. ú. 

Turnov. 

- Navrhovaná kupní cena je 35 mil. Kč (mimo strojního vybavení). 

- Cena cca 4 021Kč/m2 (v porovnání se společností Bluebee necelých 20 tis. 2-3 500 Kč/m2 – navíc ovšem 

část aktivní zóna a spousta suti, v areálu jsou funkční domy). 

- Areál pily by byl provozován do 30. 9. 2025, pak by zbyl vyklizený areál s objekty bez strojního vybavení, 

- dohodli jsme se na následujícím nájmu na 5 let ve výši 50 tis. Kč/měsíc - tedy do září 2025 (celkem tedy 3 

mil. Kč +DPH). 
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- Z hlediska územního plánu je areál v plochách bytových smíšených. 

- Z hlediska zátopové zóny je areál zasažen záplavou Q100, ale není v aktivní zóně. 

- Byla právně prozkoumána s možnými riziky cesta nákupu areálu na splátky a jednorázovou platbou. 

Z hlediska právního doporučení je navržena zásadně bezpečnější cesta jednorázovým nákupem. 

 
 

Usnesení RM č. 498/2020 
RM doporučuje  
ZM nákup pozemků pro rozvoj města v areálu Pily na Koňském trhu v Turnově za dohodnutých 
podmínek. 
 

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

Usnesení RM č. 499/2020 
RM pověřuje  
starostu města, Ing. Tomáše Hockeho, k jednání o nákupu pozemků, s vlastníky pozemku p. č. 237/2 v k. 
ú. Turnov za obdobných podmínek, jako v případě areálu Pily na Koňském trhu v Turnově. 
 

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

Usnesení RM č. 500/2020 
RM ruší  
své usnesení č. 204/2020 z důvodu nákupu jiných rozvojových pozemků města a současné nepříznivé 
ekonomické situace. 
 

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

22. Smlouva na projekční práce Nové knihovny v Turnově – aktuální informace 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení RM, odeslal odbor správy majetku odsouhlasené smlouvy na projektovou dokumentaci na 

adresu společnosti A69 – architekti, s. r. o. 

17. 7. 2020 se podepsané smlouvy vrátily na zpět. Došlo v nich však k některým úpravám. Protože RM původní text 

smluv schvalovala, považuji za rozumné RM s úpravami seznámit.  

Jedná se o: 

- Sjednocení názvosloví mezi nabídkou a smlouvou u Dokumentace pro výběr zhotovitele – soupis prací a 

dodávek. 

- Posun termínů projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení – původně 

8 týdnů, aktuálně 20 týdnů – v rámci dlouhých jednání jim utekli původně nasmlouvaní projektanti profesí. 

- Jednající osoba – změna od pana arch. Tomáška k panu doc. Redčenkovi – oba jsou jednatelé. 

 
 

Usnesení RM č. 501/2020 
RM bere na vědomí  
aktuální znění smlouvy na projekční práce na objektu Nové knihovny v Turnově se společností A69 – 
architekti, s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 

23. Memorandum o společném záměru vstupu Města Frýdlant do KNL 
 

Rozprava: 

 

Na základě společné schůzky akcionářů nemocnice s místostarostou města Frýdlantu panem Studničkou Vám 

předkládám ke schválení Memorandum o společném záměru vstupu Města Frýdlant do KNL. Představou kraje je, že 

memorandum budou schvalovat pouze rady, konkrétní akcionářskou dohodu pak zastupitelstva měst a kraje. 
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Hlavním iniciátorem vstupu je Liberecký kraj. Zájmem kraje je zachovat základní zdravotní péči v pohraničním, 

frýdlantském výběžku pro cca 25 tis. obyvatel. Proto koupil prostřednictvím KNL, a. s. nejdříve obchodní 

společnost, která zdravotní péči vykonávala. Od roku 2019 tak KNL zajišťuje zdravotní péči v tomto zařízení.  

Nově je potřeba řešit postupné zmenšení areálu nemocnice, do jeho zadní části, spojená se stavebními úpravami 

objektů. To je pro KNL možné jen za předpokladu vložení objektů do vlastního kapitálu nemocnice. Objekty jsou ve 

vlastnictví Města Frýdlantu a město může objekty převést na KNL formou vkladu do vlastního kapitálu. 

Město Frýdlant se zavázalo, že v případě vstupu před 31. 12. 2024 bude přispívat na stavbu Centra urgentní 

medicíny jako ostatní akcionáři, na své náklady zahájí projekční přípravu rekonstrukce a následně vloží do samotné 

rekonstrukce cca 25 mil. Kč.  Další podmínky by měly být řešeny v rámci jednání o akcionářské smlouvě. 

 
 

Usnesení RM č. 502/2020 
RM schvaluje  
Memorandum o společném záměru mezi Libereckým krajem, statutárním městem Liberec, se sídlem 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, IČO: 002 62 978, městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov, IČO: 002 76 227 a městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, 
IČO: 002 62 781, jehož předmětem je koordinace společného postupu akcionářů společnosti Krajská 
nemocnice Liberec, a. s. a města Frýdlant při předpokládaném majetkovém vstupu města Frýdlant do 
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. 
 

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

 

 

 

 

 

 
V Turnově dne 14. srpna 2020  

 

 

 

 

 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

          Ing. Tomáš Hocke             Mgr. Petra Houšková 

   starosta       místostarostka 

 


