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ZÁPIS  
z 20. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 9. září 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 
 

Ostatní 

1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - valná hromada, 

schválení ceny tepla 

Mgr. Jana Svobodová            8:00 – 8:50   

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - informace        

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Žádost o prodeji části pozemku p. č. 370 (u starého kina ul. 

Trávnice), k. ú. Turnov 

Stanislava Syrotiuková 8:50 – 9:40   

4. Bytová zóna Hruštice, zasíťování pozemků             

5. Schválení dodatku č. 2 na akci ZŠ 28. října – stavební 

úpravy pro imobilní, méněpráce, vícepráce – materiál byl 

stažen z jednání 

       

6. Nájemní smlouva s ČSOB - přízemí historické radnice        

7. Žádosti o snížení nájemného za nebytové prostory - COVID 

19 

       

Záležitosti odboru finančního 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2020 Ing. Tomáš Hocke     9:40 – 10:10  

Záležitosti odboru životního prostředí 

9. Podnikatelé zapojení do systému zavedeného městem 

Turnov pro nakládání s komunálním odpadem – snížení 

platby v roce 2020 

Mgr. Jana Svobodová    10:10 – 10:30  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

10. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, 

Zborovská 914, p. o. pro školní rok 2020/2021 

Mgr. Martina Marková      10:30 – 10:50    

11. Žádost o výjimku ze směrnice města - základní školy        

12. Jmenování členů do školských rad při základních školách        

Ostatní 

13. Hrad Valdštejn - pamětní deska panu Kouckému Mgr. Jana Svobodová      10:50 – 11:30      
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14. 

15. 

Žádost o spolupráci - Turnovský food festival 

Geopark Český ráj, o. p. s. - projekt exteriérové expozice II 

            

Přestávka             11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru rozvoje města 

16. Zadání změny č. 4 územního plánu Turnova RNDr. Miroslav Varga  12:00 – 12:20    

Ostatní 
17. Změny v komisích RM a výborech ZM Ing. Tomáš Hocke  12:20 – 15:00      

18. Medaile starosty 2020        

19. Kameny zmizelých (Stolpersteine)        

 

 

 

1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - valná hromada, schválení ceny tepla 
 

Rozprava: 

 

Jednatel společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., IČ: 25259661, se sídlem Turnov, Kosmonautů 1559 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 10789, svolává v 

souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními obchodního zákoníku a zakladatelskou listinou společnosti 

mimořádnou valnou hromadu. 

Navrhovaná cena tepla je stejná jako v minulých letech tedy 499 Kč/GJ (bez DPH). 

 
 

Usnesení RM č. 519/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje cenu tepelné energie za období 9/2019 – 8/2020 ve výši 499 Kč/GJ (bez DPH). 
 

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

 

Usnesení RM č. 520/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie na období 9/2020 – 8/2021 ve výši 499 Kč/GJ (bez 
DPH). 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - informace 
 

Rozprava: 

 

Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA Vám předkládáme materiál 

týkající se činnosti MST. Předkládané body mají úzkou souvislost s hospodařením MST a tím s problematikou jejího 

rozpočtu 2019 i 2020. Jedná se o následující témata: 

1) Problematika úpravy vody v areálu ZS 

2) Předběžné vyhodnocení letního provozu koupaliště 

3) Plnění investičního plánu 2020 

       4) Informace k hospodaření MST za 1 až 8/2020 (úprava cen, smluvní vztahy, plánování) 

 
 

Usnesení RM č. 521/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci k problematice úpravy vody na zimním stadionu, souhlasí se závěry a 
doporučením Městské sportovní Turnov, s. r. o. a ukládá jednateli MST realizovat navržené kroky. VH 
ukládá jednateli k této problematice předložit podrobný materiál. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 522/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci k předběžnému vyhodnocení provozu koupaliště. 
 

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

Usnesení RM č. 523/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci k plnění plánu investic 2020 a souhlasí s navrhovanými změnami. 
 

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

Usnesení RM č. 524/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informace k problematice hospodaření MST a schvaluje zvýšení ceny v sokolovně Mašov 
o 20 Kč/hod. (nové ceny 120 Kč/hod. – TJ Turnov (množstevní sleva); 170 Kč/hod. – ostatní). 
 

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

3. Žádost o prodeji části pozemku p. č. 370 (u starého kina ul. Trávnice), k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p. č. 370, k. ú. Turnov. Pozemek se nachází v 

sousedství bývalého kina na Trávnici. Žádost předkládá pan xxxxxxx, který je novým vlastníkem bývalého kina, 

jehož záměrem je z objektu vybudovat muzeum veteránů. K jeho lepší obsluze a navážení automobilů do objektu 

žádá o prodej výše uvedené části pozemku. S vlastníkem bylo vedeno již několik jednání a byl seznámen i s tím, že 

je tento pozemek veden jako dopravní plocha. Pan xxxxxxx však trvá na odkupu a nabízí za něj část svého pozemku 

pod komunikací v Pacltově ulici (část pozemku p. č. 2064/2, k. ú. Turnov). Odkoupením pozemku pan xxxxxxx 

podmiňuje rekonstrukci objektu kina na Trávnicích na muzeum automobilových veteránů. 

 
 

Usnesení RM č. 525/2020 
RM doporučuje  
ZM souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 370, k. ú. Turnov za předpokladu, že odbor dopravy 
rozhodne o vyjmutí pozemku z místních komunikací. 
 

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

Usnesení RM č. 526/2020 
RM souhlasí  
s žádosti o vyřazení části místní komunikace na pozemku p. č. 370, k. ú. Turnov ze sítě místních 
komunikací, z důvodu, že zanikl dopravní význam a pověřuje starostu města podáním žádosti na odbor 
dopravy. 
 

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

 

4. Bytová zóna Hruštice, zasíťování pozemků 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se řešení postupu výstavby v další části bytové zóny 

Hruštice - Károvsko. Konkrétně se jedná o lokalitu za vodojemem Károvsko.  

Na odbor správy majetku se obrátila slečna xxxxxxxxxx, která vlastní pozemky v této lokalitě. Společně se svým 

přítelem by si zde rádi postavili rodinný dům. Byl jim navržen postup stejný jako v prodloužení ulice Luční a 

Křišťálové. Tam si vlastníci pozemků prodloužili inženýrské sítě ke svým pozemkům a zřídili si provizorní 
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štěrkovou cestu. Vzhledem k tomu, že se pozemky slečny xxxxxxxxx nachází jako první na "vstupu" do budoucí 

lokality rodinných domů musí inženýrské sítě v délce cca 150bm (vodovod a kanalizace) vybudovat v takové 

dimenzi, aby na ně bylo možné navázat v další zástavbě lokality. S tímto řešením vlastníci souhlasí.  

 
 

Usnesení RM č. 527/2020 
RM schvaluje  
navržený postup výstavby rodinného domu slečny xxxxxxxxxxxx v bytové zóně Hruštice - Károvsko na 
pozemku parc. č. 2870/28, 2889/1, k. ú. Turnov. RM vítá návrh vlastníků pozemků, tedy odprodání 
pozemků pro komunikaci a biokoridor, vybudování vodohospodářských sítí, provizorní štěrkové 
komunikace a vzhledem k zavedené praxi trvá na příspěvku na novou komunikaci ve výši 100 tis. 
Kč/pozemek. 
 

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

5. Schválení dodatku č. 2 na akci ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní, 

méněpráce, vícepráce 
 

Rozprava: 

 

Stahujeme bod z programu jednání. 

 
 

6. Nájemní smlouva s ČSOB - přízemí historické radnice 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov uzavřelo s Investiční bankou, a. s. (nyní Československá obchodní banka, a. s.) v roce 1992 smlouvu 

o nájmu nebytových prostor v č. p. 1, Náměstí Českého ráje, Turnov. Smlouva včetně následných dodatků byla 

uzavřena na dobu 32 let, tedy končí 22. 11. 2025 a nájemce uhradil jednorázově nájemné ve výši 16 mil. Kč. 

Jelikož nájemce plánuje úpravu vnitřních prostor své pobočky v Turnově, žádá o prodloužení doby nájmu.  Dle 

platné smlouvy o nájmu užívá nájemce v současné době celkem 368 m2 (1.NP - 298,44 m2 a 2.NP - 69,56 m2) a 

uhradil jednorázově nájemné ve výši 500.000 Kč/rok, tj. 1.358,70 Kč/m2/rok. 

 
 

Usnesení RM č. 528/2020 
RM schvaluje  
záměr uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 1, Náměstí Českého ráje, Turnov s 
Československou obchodní bankou, a.s. do 22. 11. 2025 s opčním právem nájemce na dobu dalších 2 let, 
a to opakovaně vždy s povinností nájemce uplatnit opční právo 12 měsíců před vypršením doby nájmu, 
výše nájemného činní 600.000 Kč/rok od 1. 1. 2021. Nově uzavřená smlouva o nájmu prostor nahrazuje 
stávající nájemní smlouvu z 26. 5. 1992 vč. dodatků. 
 

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

7. Žádosti o snížení nájemného za nebytové prostory - COVID 19 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku obdržel další dvě žádosti o snížení nájemného v důsledku vyhlášení nouzového stavu v rámci 

koronavirové epidemie. V těchto případech se jedná o městské organizace, které mají s městem uzavřenou smlouvu 

o nájmu nebytových prostor a dále část prostor podnajímají. Obě žádosti předkládáme v příloze. 
 

Jedná se o: 

- Turnovské památky a cestovní ruch žádají o snížení z důvodu uzavření prostor Valdštejna i informačního střediska. 

Informační středisko: 

 roční nájemné: 99.352,92 Kč/rok 

 nájemné za rozhodné období: 24.838,23 Kč 

 30% snížení nájemného za rozhodnou dobu: - 7.451,47 Kč 
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Valdštejn: 

 roční nájemné: 379.888,60 Kč/rok 

 nájemné za rozhodné období: 94.972,14 Kč 

 30% snížení nájemného za rozhodnou dobu: - 28.491,64 Kč 

Součástí žádosti o snížení nájemného je i žádost paní xxxxxxxx, která si podnajímá kočárovnu na Valdštejně od 

Turnovských památek a cestovního ruchu. 
 

- Gymnázium Turnov žádá o snížení nájemného pouze pro prostory, které dále podnajímá Vzdělávacímu centru 

Turnov, o.p.s. 

 roční podnájemné VCT: 42.802 Kč/rok 

 podnájemné za rozhodné období VCT: 10.700,50 Kč 

 30% snížení podnájemného za rozhodnou dobu VCT: - 3.210,15 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 529/2020 
RM schvaluje  
z důvodu zamezení podnikání důsledkem epidemie koronaviru SARS CoV-2 snížení nájemného o 30% za 
rozhodnou dobu (1. 4. - 30. 6. 2020) pro Turnovské památky a cestovní ruch - Ičko ve výši 7.451,47 Kč, 
Valdštejn ve výši 28.491,64 Kč, které dále poskytnou slevu podnájmu paní xxxxxxxxx. 
 

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

  
Usnesení RM č. 530/2020 

RM schvaluje  
z důvodu zamezení podnikání důsledkem epidemie koronaviru SARS CoV-2 snížení nájemného o 30% za 
rozhodnou dobu (1. 4. - 30. 6. 2020) pro Gymnázium Turnov na prostory, které dále podnajímá 
Vzdělávacímu centru Turnov, o. p. s. ve výši 3.210,15 Kč. 
 

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

8. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2020. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 7.434 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 42.434 tis. Kč.  

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 3 zůstává ve výši 5,7 mil. Kč.  

Financování se navyšuje o 35.000 tis. Kč. 
 

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 

 
 

Usnesení RM č. 531/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020 dle návrhu. 
 

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

9. Podnikatelé zapojení do systému zavedeného městem Turnov pro nakládání s 

komunálním odpadem – snížení platby v roce 2020 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov nabízí menším podnikatelským subjektům možnost zapojit se do systému pro nakládání 

s komunálním odpadem. Tuto možnost nabízíme pro směsný komunální odpad i pro tříděné odpady. U tříděného 

odpadu se jedná o zapojení do systému tak, že menší subjekty mohou dávat tříděný odpad do kontejnerů na tříděné 
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odpady přímo ve městě. U směsného komunálního odpadu si podnikatelé volí buď popelnici, kontejner nebo 

předplacené pytle. 

Na základě dotazů ze strany podnikatelů zapojených do systému, předkládáme následující návrh. Vzhledem k situaci 

během letošního jara, kdy musela být většina provozoven uzavřena, navrhujeme odpustit zapojeným podnikatelům 

platbu za tříděné odpady za dva měsíce. Jedná se provozovny, které musely být uzavřeny. U provozoven potravin a 

zdravé výživy, kde provoz fungoval bez přerušení, by byla platba v plné výši. Provozovna malé pekárny, která 

později otevřela okénko a mohla fungovat, navrhujeme odpuštění platby za jeden měsíc. 

 
 

Usnesení RM č. 532/2020 
RM souhlasí  
se stanovením plateb podnikatelů zapojených do systému města Turnov pro nakládání s komunálním 
odpadem pro rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 

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

10. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, p. o. pro 

školní rok 2020/2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, 

příspěvková organizace. Z důvodu nutnosti přijetí předškolního dítěte, které se nyní přestěhovalo s rodiči do 

Turnova a pro nějž je předškolní vzdělávání povinné, žádá ředitelka organizace Jana Brožová o navýšení počtu dětí 

na třídu takto: 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

V mateřské škole jsou tři běžné třídy, paní ředitelka žádá o navýšení o 1 místo v jedné ze tříd, tj. zvýšení počtu dětí 

z 24 na 25. 

 
 

Usnesení RM č. 533/2020 
RM schvaluje  
pro školní rok 2020/2021 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, na 25 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

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

11. Žádost o výjimku ze směrnice města - základní školy 
 

Rozprava: 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanovilo na základě dalších předpisů a usnesení, že každé základní 

škole budou přiděleny mimořádné finanční prostředky určené na pořízení technického vybavení na rok 2020. 

Paušálně byla stanovena částka 20.000 Kč na 1 učitele (úvazek), který byl školou vykázán ke dni 30. 9. 2019. Výše 

uvedené se týká i všech turnovských základních škol. Konkrétně jsou stanoveny částky na jednotlivé školy takto: 

Základní škola Skálova – 765.446 Kč 

Základní škola Žižkova – 794.776 Kč 

Základní škola 28. října – 702.810 Kč 

Základní škola Zborovská – 180.000 Kč 

Základní škola Mašov – 111.820 Kč 

Základní škola Sluníčko – 80.000 Kč 

 

Podmínky pro nákup techniky MŠMT specifikovalo. Prostředky budou poskytnuté na náklady vzniklé do 31. 12. 

2020. V ČR je 3 860 škol, které dostanou celkem prostředky ve výši 1,285 miliardy Kč.  

 

Michal Loukota nahlásil střet zájmů a hlasování u ZŠ Skálova se neúčastnil. 
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Usnesení RM č. 534/2020 
RM schvaluje  
dle článku VII. směrnice města č. 49.19 Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov výjimku pro 
Základní školu Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace na nákup ICT technologií z prostředků 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které na tento účel budou poskytnuty ve výši 765.446 
Kč.  Při nákupu ICT technologií bude postupováno poptávkovým řízením s minimálním počtem oslovení 
dvou uchazečů, které bude pro předloženo Radě města k dalšímu projednání. Důvodem pro udělení 
výjimky je epidemiologická situace a nutnost včasného nákupu, aby mohly být technologie pořízeny za 
cenu obvyklou v požadované kvalitě a počtu a současně byly dodrženy lhůty stanovené pro nákup ze 
strany MŠMT, a aby mohly být využity co nejdříve v případě náhlých situací distanční výuky. 
 

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

Usnesení RM č. 535/2020 
RM schvaluje  
dle článku VII. směrnice města č. 49.19 Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov výjimku pro 
Základní školu Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na nákup ICT technologií z prostředků 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které na tento účel budou poskytnuty ve výši 794.776 
Kč. Při nákupu ICT technologií bude postupováno poptávkovým řízením s minimálním počtem oslovení 
dvou uchazečů, které bude pro předloženo Radě města k dalšímu projednání. Důvodem pro udělení 
výjimky je epidemiologická situace a nutnost včasného nákupu, aby mohly být technologie pořízeny za 
cenu obvyklou v požadované kvalitě a počtu a současně byly dodrženy lhůty stanovené pro nákup ze 
strany MŠMT, a aby mohly být využity co nejdříve v případě náhlých situací distanční výuky. 
 

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

Usnesení RM č. 536/2020 
RM schvaluje  
dle článku VII. směrnice města č. 49.19 Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov výjimku pro 
Základní školu Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace na nákup ICT technologií z prostředků 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které na tento účel budou poskytnuty ve výši 702.810 
Kč. Při nákupu ICT technologií bude postupováno poptávkovým řízením s minimálním počtem oslovení 
dvou uchazečů, které bude pro předloženo Radě města k dalšímu projednání. Důvodem pro udělení 
výjimky je epidemiologická situace a nutnost včasného nákupu, aby mohly být technologie pořízeny za 
cenu obvyklou v požadované kvalitě a počtu a současně byly dodrženy lhůty stanovené pro nákup ze 
strany MŠMT, a aby mohly být využity co nejdříve v případě náhlých situací distanční výuky. 
 

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

Usnesení RM č. 537/2020 
RM schvaluje  
dle článku VII. směrnice města č. 49.19 Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov výjimku pro 
Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace na nákup ICT technologií z prostředků 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které na tento účel budou poskytnuty ve výši 180.000 
Kč, a zároveň výjimku na nákup v rámci projektu Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP ve výši 
391.181 Kč bez DPH. Při nákupu ICT technologií bude postupováno poptávkovým řízením s minimálním 
počtem oslovení dvou uchazečů, které bude pro předloženo Radě města k dalšímu projednání. Důvodem 
pro udělení výjimky je epidemiologická situace a nutnost včasného nákupu, aby mohly být technologie 
pořízeny za cenu obvyklou v požadované kvalitě a počtu a současně byly dodrženy lhůty stanovené pro 
nákup ze strany MŠMT, a aby mohly být využity co nejdříve v případě náhlých situací distanční výuky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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12. Jmenování členů do školských rad při základních školách 
 

Rozprava: 

 

Na všech turnovských základních školách je zřízena na základě legislativy školská rada, která se vyjadřuje 

k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, projednává 

návrhy rozpočtu nebo inspekční zprávy ČŠI. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní 

zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je 

tříleté. 

 
 

Usnesení RM č. 538/2020 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Petru Houškovou a Ing. Zbyňka Miklíka členem školské 
rady organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace od 9. 9. 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 539/2020 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Evu Kordovou a Mgr. Martinu Markovou členem školské rady 
organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace od 9. 9. 2020. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 540/2020 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Martinu Markovou a Mgr. Janu Svobodovou členem 
školské rady organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace od 9. 9. 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 541/2020 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Janu Svobodovou členem školské rady organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace od 9. 9. 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 542/2020 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Evu Kordovou členem školské rady organizace Základní škola 
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace od 9. 9. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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Usnesení RM č. 543/2020 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Petru Houškovou členem školské rady organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov příspěvková organizace od 9. 9. 2020. 
 

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

13. Hrad Valdštejn - pamětní deska panu Kouckému 
 

Rozprava: 

 

Na základě výše uvedeného usnesení jsem byla společně s paní radní Evou Kordovou pověřena projednat 

připomenutí osoby pana Ladislava Kouckého. S paní Jurášovou, dcerou pana Kouckého, jsme se domluvily na 

umístění pamětní desky i na textu.  Jedná se o slitinu kovu mosazné barevnosti velikosti 290/210 mm, umístěna bude 

na starém paláci. 

 
 

Usnesení RM č. 544/2020 
RM souhlasí  
s navrženým připomenutím osoby pana Ladislava Kouckého na hradě Valdštejn. 
 

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

14. Žádost o spolupráci - Turnovský food festival 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám žádost pana xxxxxxxxxx o možnosti pořádání Turnovského Food Festivalu v sobotu 21. 8. 2021. 

Pořadatelé by rádi s Městem Turnov uzavřeli smlouvu o spolupráci. Spolupráce ze strany Města Turnov by se měla 

týkat dle vyjádření v emailu hlavně: 

- bezúplatné výpůjčky parku u letního kina.  

- dále si pořadatelé představují: zda by bylo možné domluvit spolupráci i s technickými službami, jedná se 

např. o zajištění elektřiny (pokud jsou v parku přípojky, tak pomoc s rozvodem kabelů a jejích zapůjčení), 

dále zapůjčení odpadkových košů, svozu odpadu a zapůjčení lavic a stolů k posezení pro návštěvníky. Rádi 

by zapůjčení mobilního pódia. Během dne by na něm probíhal doprovodný program.  

 
 

Usnesení RM č. 545/2020 
RM souhlasí  
s pořádáním Turnovského food festivalu v parku u letního kina a jeho bezplatnou výpůjčkou pro tyto 
účely s tím, že ve smlouvě o spolupráci bude jasně stanovena kauce na stav zelených ploch v parku po 
skončení akce. RM dále ukládá místostarostce Janě Svobodové předložit ke schválení v RM finální verzi 
smlouvy o spolupráci na 1. ročníku Turnovského Food Festivalu. 
 

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

15. Geopark Český ráj, o. p. s. - projekt exteriérové expozice II 
 

Rozprava: 

 

Předkládám opět k posouzení projekt města společně s Geoparkem UNESCO na exteriérovou expozici geoparku u 

kamenářského domu u Muzea Českého ráje. Projekt by měl pomoci k zviditelnění Geoparku Český ráj a zároveň 

prestižní značky UNESCO v jednom z jeho center – městě Turnov. Materiál se již projednával na jednání RM dne 

12. 2. 2020. Od té doby byl ale projekt upraven a stouply celkové náklady. Rádi bychom podali žádost do Česko 

polských projektů, a to v termínu do 13. 10. 2020, jedná se o poslední výzvu v projektovém období 2014 – 2020. 

Projekt je možné podat do 30 tis. euro + 15% spoluúčast (nejvyšší možná dotace). 

 



10  Zápis Rady Města Turnov 9. 9. 2020 

   

Usnesení RM č. 546/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit podání žádosti do Česko – polského programu na exteriérovou expozici Geoparku UNESCO 
Český ráj u Muzea Českého ráje v Turnově - Popularizace geologických fenoménů Euroreginu Nisa se 
spoluúčastí Města Turnov do výše 350.000 Kč a předfinancováním celého projektu do výše 1.100.000 Kč. 
 

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

16. Zadání změny č. 4 Územního plánu Turnov 
 

Rozprava: 

 

ORM předložil na žádost starosty Radě města 4. 3. 2020 informaci o evidovaných návrzích na změny Územního 

plánu Turnov. Na základě diskuze byly požadavky rozděleny a na zasedání ZM 28. 5. 2020 předloženy rozdělené do 

dvou změn pořizovaných souběžně: 

- Změna č. 3 - plocha výroby u pivovaru na Malém Rohozci (soukromý pozemek, předpokládané využití pro 

TOPTEC) + změna plochy výroby na občanské vybavení pro městské hasiče na Vesecku (městský pozemek 

navazující na plochu OV – Z1-Z34 - Občanské vybavení pro stanici Integrovaného záchranného systému 

Libereckého kraje. ZM 28. 5. 2020 rozhodlo o pořízení Změny č. 3 zkráceným postupem a schválilo obsah 

s konkrétními požadavky vč. parcelních čísel. V současné době probíhá výběr zpracovatele změny. 

- Změna č. 4 – všechny ostatní evidované návrhy na změnu. ORM zajistil projednání návrhu zadání a jeho 

úpravu. Krajský úřad Libereckého kraje uplatnil požadavek na zpracování „Vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí“ (tzv. SEA). Zadání bude předloženo ke schválení ZM 24. 9. 2020. Na základě schváleného zadání 

proběhne výběr zpracovatele, který zajistí zpracování Změny č. 4 včetně SEA. Následovat bude společné 

jednání o návrhu a veřejné projednání.  
 

Zadání Změny č. 4 obsahuje z velké části požadavky občanů na vymezení nových zastavitelných ploch. Aktuality 

z územního plánování jsou průběžně zveřejňovány na https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-

mpz/uzemni-plan-turnov/ . 

 
 

Usnesení RM č. 547/2020 
RM bere na vědomí  
Informaci o Zadání změny č. 4 Územního plánu Turnov. 
 

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

17. Změny v komisích RM a výborech ZM 
 

Rozprava: 

 

Na základě společné diskuze předkládám návrh na změny v komisích RM a výborech ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 548/2020 
RM doporučuje  
ZM -změnit počet členů kontrolního výboru ze 7 na 9, 
       -zvolit za nové členy kontrolního výboru ZM pana Ing. Zbyňka Miklíka a pana Ing. Miloslava Šorejse. 
 

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

Usnesení RM č. 549/2020 
RM odvolává  
z komise RM pro rozvoj a správu majetku pana Ing. Miloslava Šorejse a to na jeho vlastní žádost. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 550/2020 
RM volí  
pana Daniela Havlíka jako člena komise RM pro životní prostředí. 
 

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

18. Medaile starosty 2020 
 

Rozprava: 

 

Na základě pravidel pro ocenění Medaile starosty předkládám radě města na vědomí své rozhodnutí. V letošním roce 

jsem se rozhodl udělovat medaile starosty u příležitosti státního svátku 28. října. Udělování medailí proběhne 

v rámci slavnostního večera města v Městském divadle. 

 
 

Usnesení RM č. 551/2020 
RM bere na vědomí  
rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty 28. října 2020. 
 

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

19. Kameny zmizelých (Stolpersteine) 
 

Rozprava: 

 

Na základě usnesení Rady města č. 301/2020 je zpracována první část etapy projektu Kameny zmizelých. Ty 

představují vhodnou formu, jak připomenout osudy lidí, kteří se stali obětí nacistického režimu. Jsou připomínkou 

komunity zmizelých obyvatel, kteří byli součástí tohoto města. 

 
 

Usnesení RM č. 552/2020 
RM bere na vědomí  
informace ohledně první etapy realizace kamenů zmizelých a výši finanční částky, která je navržena do 
rozpočtu města na rok 2021. 
 

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

 

 

 

 

 

V Turnově dne 11. září 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………….   …………….…………………………… 

    Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

          starosta             místostarostka  


