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ZÁPIS  
z 24. jednání rady města Turnov 

ze dne 7. října 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, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel 
Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

   
 

 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus          
 

Jednání proběhlo formou videokonference. 

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - výběrové řízení 

"Vestavba šaten na zimním stadionu" 

Mgr. Jana Svobodová      8:00 – 8:30      

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Plán zimní údržby Stanislava Syrotiuková 8:30 – 10:00      

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Nudvojovice p. č. 3810/1, 

10, 12, 13, 25-kNN" 

       

4. Nájem nebytových prostor – č. p. 84, ul. Skálova - TPCR        

5. Smlouva o nájmu nebytových prostor - ČSOB        

6. Opětovná žádost o pronájem části pozemku p. č. 477/1, k.ú. 

Turnov 

       

7. Pronájem reklamních ploch        

8. Nádražní ulice, dodatek smlouvy o dílo        

9. Regenerace sídliště Výšinka, projektová příprava        

10. Projekt "Nové návštěvnické centrum a modernizace 

Regionálního turistického informačního centra v Turnově" 

Ing. Tomáš Hocke       

11. Výsledek výběrového řízení "Pojištění zastupitelů Města 

Turnov" 

       

Záležitosti odboru rozvoje města 

12. Schválení Akčního plánu 2019 Strategického plánu města RNDr. Miroslav Varga 10:00 – 10:20      

13. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

– Změna č. 4 Územního plánu Turnov 

  

Záležitosti odboru finančního 

14. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2022-2024 Ing. Tomáš Hocke 10:20 – 10:45      
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Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

15. Změna složení v komisích Rady města Turnov Mgr. Petra Houšková 10:45 – 11:30      

16. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2020 Mgr. Martina Marková       

17. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje        

18. 

 

Čerpání rezervního fondu a změna sledovaných ukazatelů 

organizace Základní umělecká škola Turnov, p. o. 

       

Záležitosti odboru správy majetku 

  19.       Žádost   o   posunutí   termínu   podání   žádosti   o   územní      Stanislava Syrotiuková 

              rozhodnutí - bytové domy Výšinka – přidaný bod  

Ostatní  

   20.      Architektonická    studie    sportovní   haly   TSC    Turnov,       Mgr. Jana Svobodová  

              veřejných prosto a atletického oválu – přidaný bod 

 

 

 

1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - výběrové řízení "Vestavba šaten na zimním 

stadionu" 
 

Rozprava: 

 

Na základě předchozích jednání RM i ZM týkajících se přístavby šaten ZS, Vám předkládáme návrh dalšího postupu 

realizace investiční akce nazvané v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavby „Turnov areál 

Maškova zahrada. Přístavba a vestavba zimního stadionu: I. Etapa – SO 01 – Vestavba”(zkráceně Vestavba ZS 

Turnov) prostřednictvím naší společnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o.  

Materiál bude projednán ve sportovním výboru a v dozorčí radě MST.  
 

Přehledně jsou jednotlivé fáze i náklady projektu uvedeny v následující tabulce: 

Činnost 
cena bez 

DPH DPH Celkem Termín Financování Poznámka 

0. Etapa – Příprava   2019-20     

Studie 50 000 10 500 60 500  2019-2/20 MST 2019   

Projektová dokumentace 275 000 57 750 332 750  3/20-8/20 inv.MST 2020   

Celkem 0. Etapa 325 000 68 250 393 250       

       

I. Etapa – vestavba   2020-21     

Stavební povolení 

(inženýring) 50 000 10 500 60 500 10/20-3/21 inv.MST 2021 1. i 2. Etapa 

Výběr dodavatele 0 0 0 10/20-12/20   

spolupráce.s 

ORM 

Cena prací dle PD 2 153 425 452 219 2 605 644 4/21-9/21 inv.MST 2021   

Stavební dozor 50 000 10 500 60 500 4/21-9/21 inv.MST 2021   

Autorský dozor  20 000 4 200 24 200 4/21-9/21 inv.MST 2021   

Celkem 1. Etapa 2 273 425 477 419 2 750 844       

              

II. Etapa - přístavba   2022 až …     

Cena prací dle PD 12 485 212 2 621 895 15 107 107     pro info 
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Usnesení RM č. 573/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje realizaci zakázky „Turnov areál Maškova zahrada. Přístavba a vestavba zimního stadionu: I. 
Etapa – SO 01 – Vestavba“, dále ukládá jednateli MST Ing. Jiřímu Veselkovi, MBA, po schválení 
financování projektu z rozpočtu 2021 zastupitelstvem města, vypsat veřejnou zakázku na výběr 
dodavatele na realizaci tohoto projektu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 574/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje složení hodnotící komise pro výběr dodavatele: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 
Jiří Veselka, MBA, Mgr. Pavel Mlejnek, Pavel Mikeš, Ing. Eva Krsková. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 575/2020 
RM ukládá  
místostarostce Janě Svobodové předložit materiál týkající se financování investice „Turnov areál 
Maškova zahrada. Přístavba a vestavba zimního stadionu: I. Etapa – SO 01 – Vestavba“ k projednání do 
ZM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 576/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit v rámci rozpočtu na rok 2021 částku 2,25 mil. Kč na realizaci vestavby šaten na zimním 
stadionu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

2. Plán zimní údržby 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme radě města ke schválení plán zimní údržby pro zimní období 11/2020 - 03/2021. Tento plán navazuje 

na plán zimní údržby z předcházejících let, je doplněn o nově vybudované chodníky v ul. Přepeřská, u zastávky Lidl 

a ulici Křišťálovou. 

 
 

Usnesení RM č. 577/2020 
RM schvaluje  
plán zimní údržby pro zimní období 11/2020 - 03/2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

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

stavby "SM Nudvojovice p. č. 3810/1, 10, 12, 13, 25-kNN" 
 

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 Nudvojovice p. č. 3810/1, 10, 12, 13, 25-kNN“. 

Rozsah stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN pro nová odběrná místa v lokalitě zahrádek u 
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Jizery v Nudvojovicích. Do smlouvy bude zahrnuto zaštěrkování rýhy, zhutnění a položení recyklátu na 

polovině cesty, kde povede výkop. 

 
 

Usnesení RM č. 578/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy 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. 3797/1, 3811 a 3882 k. ú. Turnov ve 
vlastnictví Města Turnov v celkové délce 355 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Nudvojovice p. č. 
3810/1, 10, 12, 13, 25-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 186.500 Kč 
+ DPH (400 Kč/bm, překop komunikace 7.000 Kč a umístění skříně 2.000 Kč + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

4. Nájem nebytových prostor – č. p. 84, ul. Skálova - TPCR 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme radě města ke schválení dohodu o ukončení smlouvy o nájmu s Centrem pro rodinu Náruč k 15. 10. 

2020 a zároveň smlouvu na pronájem nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov s Turnovskými památkami 

a cestovním ruchem na místnosti č. dv. 103, 104, 105 a 203. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do 30. 6. 

2021, nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok + DPH. 

OSM - je nutné zaslat dopis stávajícím nájemníkům s vysvětlením budoucího provozu. 

 
 

Usnesení RM č. 579/2020 
RM schvaluje  
ukončení nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov s Centrem pro rodinu Náruč, z. ú. ke 
dni 15. 10. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 580/2020 
RM schvaluje  
nájem nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov (místnosti č. dv. 103, 104, 105 a 203) pro 
Turnovské památky a cestovní ruch, za cenu 500 Kč/m2/rok + DPH od 16. 10. 2020 na dobu určitou - do 
30. 6. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

5. Smlouva o nájmu nebytových prostor - ČSOB 
 

Rozprava: 

 

Rada města na svém jednání dne 9. 9. 2020 projednala možnost prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v 

č. p. 1, Náměstí Českého ráje, Turnov s Československou obchodní bankou, a. s. Jelikož se jednalo o netradiční 

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, byl předložen radě města nejdříve záměr. Po jeho projednání a 

schválení byl pronájem zveřejněn na úřední desce a nyní předkládáme radě města smlouvu o nájmu ke schválení. 

 
 

Usnesení RM č. 581/2020 
RM schvaluje  
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 
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smlouvu z 26. 5. 1992 vč. dodatků. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

6. Opětovná žádost o pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Pan Petr Roubíček, jednatel společnosti PANTHER 75 s. r. o. podal na jaře letošního roku žádost o pronájem části 

pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov (část náměstí) na zřízení letní předzahrádky. Pronájem mu nebyl schválen, 

následně přišla žádost o rozšíření předzahrádky od společnosti MT Catering s. r. o.  

RM na svém jednání dne 4. 3. 2020 schválila vyhlášení soutěže o pronájem části pozemku na zřízení letní 

předzahrádky, do které se nikdo nepřihlásil. Nyní pan Roubíček opětovně požádal o pronájem části pozemku na 

zřízení letní předzahrádky.  

 
 

Usnesení RM č. 582/2020 
RM projednala  
žádost p. Petra Roubíčka o pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov pro zřízení letní 
předzahrádky a ukládá odboru správy majetku opětovně vypsat výběrové řízení na pronájem části 
pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov pro umístění nové předzahrádky na začátku roku 2021. Před vypsáním 
bude materiál předložen na radu města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

7. Pronájem reklamních ploch 
 

Rozprava: 

 

OSM žádá o schválení vypsání výběrového řízení na pronájem reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení na 

období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023. Celkem se jedná o 50 sloupů, velikost reklamy 70x100 cm, celohliníkové, oblé 

rohy, upnutí ke sloupu pomocí ocelových pásek a sponek. Osloveny budou reklamní firmy z celého regionu.  

Nájemné splatné měsíčně pozadu podle počtu použitých reklamních ploch a na základě předloženého seznamu 

ploch. Paušální částka za pronájem reklamních ploch činí 80.000 Kč bez DPH + příplatek za každý reklamou 

obsazený sloup. Výše měsíčního příplatku bude hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky výběrového 

řízení. 

 
 

Usnesení RM č. 583/2020 
RM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na pronájem reklamních ploch - 50 ks sloupů veřejného osvětlení na reklamu 
o rozměru 70x100 cm v ulicích: Sobotecká, 5. května, Nádražní, Bezručova, ul. Palackého, Přepeřská, 
Výšinka a J. Palacha na dobu 3 let od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 a hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš 
Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Stanislava Syrotiuková, Vladimíra Vávrová, Jan Lochman. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

8. Dodatek č. 8 smlouvy o dílo - Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje 
 

Rozprava: 

 

Předmětem předkládaného materiálu je schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. OLP/2080/2018 na akci „Silnice 

II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, jehož součástí je rekonstrukce Nádražní ulice. 

Dodatek č. 8 bude uzavřen v souladu s § 100 a § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.  

Smlouva o dílo na stavbu „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů) byla podepsána 

v listopadu 2018, v srpnu 2019 byl podepsán dodatek č. 1 všemi stranami (prodlužoval se termín realizace), následně 
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v červnu letošního roku uzavřelo Město Turnov se zhotovitelem stavby na stavbu dodatek č. 4, ve kterém byly 

vyčísleny první více a méně práce v celkové výši 605.995 Kč bez DPH, 733.254 Kč vč. DPH.  

Dodatek č. 8 obsahuje více práce a méně práce v celkové výši 589.927,30 Kč bez DPH, 713.812,03 Kč vč. DPH. 

Předmětem dodatku je úprava napojení "staré" a "nové" Nádražní ulice, které bylo upraveno oproti PD, byl změněn 

materiál v zálivech před domy v křižovatce ze zámkové dlažby na žulovou kostku, dále muselo dojít k ochraně 

stávajících kabelů ČEZ, které byly oproti PD uloženy v menší hloubce, chodník pod viaduktem od Nudvojovické k 

Prouskově ulici byl rozšířen na max. možnou šířku, aby mohl být využit pro sloučený provoz chodců a cyklistů, 

došlo ke sjednocení dlažby v autobusové zastávce na Přepeřské ulici, z vyfrézovaného materiálu byla opravena a 

odvodněna plocha u garáží na Přepeřské ulici, bylo doplněno veřejné osvětlení přechodu pro chodce a dále došlo ke 

změně v ostrůvku u regulační stanice plynu, kde bylo vyřešeno osázení. 

 
 

Usnesení RM č. 584/2020 
RM schvaluje  
dodatek č. 8 ke smlouvě o provedení stavby č. OSM/18/1506/vOSM uzavíraný v souladu s § 100 a § 222 
odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Městem 
Turnov a společnostmi EUROVIA CS, a. s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924 a 
STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744, pro účely veřejné zakázky 
vystupující jako „Společnost ES610T“, jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce v celkové výši 
589.927,30 Kč bez DPH, tj. 713.812,03 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na částku 
14.891.842,30 Kč bez DPH, tj. 18.019.129,18 Kč včetně DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

9. Regenerace sídliště Výšinka, projektová příprava 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k diskuzi materiál týkající se připravované projektové dokumentace "Regenerace sídliště 

Výšinka".   

Studie byla vybraným zhotovitelem zpracována, představena a konzultována se zadavatelem, vedením města a v 

komisích. Březnové plánované představení studie obyvatelům sídliště bylo z důvodu COVID 19 přeloženo na 

červen. Projednávání se zúčastnilo cca 20 obyvatel sídliště. Následně byly na sídliště instalovány panely se studií a 

obyvatelé měli možnost do konce srpna napsat své náměty a připomínky. Do konce stanoveného termínu bylo 

doručeno 26 připomínek a námětů. Tyto byly následně všechny přeposlány projektantům ke zpracování. Doplněn 

bude harmonogram realizace a přesnější vizualizace parkovacího domu.  

 
 

Usnesení RM č. 585/2020 
RM bere na vědomí  
a doporučují ZM schválit připravovanou studii "Regenerace sídliště Výšinka, Turnov". 
 

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

10. Projekt "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově" 
 

Rozprava: 

 

Na stavbu „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově – 

část 1.“ byla dne 28. 8. 2020 uzavřena Smlouva o dílo č. j. OSM/20/1402/PIM. Smlouva o dílo ve svém článku 4.4. 

obsahuje toto znění: „Platba bude provedena na základě měsíční fakturace (vždy 2 originály faktur) vždy se 

soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran 

uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve 

výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna 

(21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.“ 

Tato smlouva o dílo byla zaslána ke kontrole dotačnímu orgánu Ministerstvu pro místní rozvoj, který nás upozornil 

ve svém emailu k Odstranění nedostatků o skutečnosti, že v tomto dotačním programu NPPCRR není dle Zásady pro 
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žadatele str. 22, kap. 5.4. dovoleno uplatňovat zádržné nebo jiné pozastávky (části ceny předmětu plnění) v rámci 

dodavatelsko- odběratelských vztahů.  

Protože tuto pozastávku, která není povolena, ve Smlouvě o dílo máme uvedenu, je jedinou možností uzavřít 

dodatek ke Smlouvě o dílo, kde v tomto odstavci od pozastávky odstoupíme, a to na doporučení pracovnice 

dotačního orgánu Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud tento dodatek neuzavřeme, neobdržíme dotaci.  

Pokud ho uzavřeme, budeme mít na dodavatelskou firmu zasmluvněnou pozastávku pouze na stavbu části 2. – 2 NP 

„Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnov“, na kterou 

dotaci nemáme. Stejná situace je i u Smlouvy o dílo na dodávku nábytku do Regionálního turistického centra 

v Turnově. 

 
 

Usnesení RM č. 586/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Nové návštěvnické centrum a modernizace 
Regionálního turistického informačního centra v Turnově – část 1.“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 587/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávky „Dodávka nábytku do Regionálního turistického 
centra v Turnově“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

11. Výsledek výběrového řízení "Pojištění zastupitelů Města Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě jednání hodnotící komise výběrového řízení „Pojištění zastupitelů Města Turnov“ ze dne 15. 9. 2020 

předkládáme RM ke schválení výběr dodavatele a podpis Pojistné smlouvy s  dodavatelem Pojišťovna VZP, a. s. IČ: 

27116913 za cenu Kč 89 520,- ročního pojistného. Tato nabídka byla zadavateli doručena jako jediná. Pojištění se 

sjednává na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. V pojistném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 roční pojistné 

činí Kč 48 600,-. 

 
 

Usnesení RM č. 588/2020 
RM schvaluje  
na základě jednání hodnotící komise výběr dodavatele výběrového řízení „Pojištění zastupitelů Města 
Turnov“, a to dodavatele Pojišťovna VZP, a. s., IČ: 27116913 za cenu Kč 89 520,- ročního pojistného a 
zároveň schvaluje uzavření Pojistné smlouvy s tímto dodavatelem. 
 

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

12. Schválení Akčního plánu 2019 Strategického plánu města 
 

Rozprava: 

 

Dne 25. 4. 2013 byl ZM usnesením 81/2013 schválen aktualizovaný Strategický plán města Turnova na období 2013 

- 2020. Dokument je složen ze tří částí – analytická část (Profil města), návrhová část (Návrh strategie) a Akční plán, 

obsahující konkrétní aktivity naplňující strategické cíle města. Kompletní dokumentace je vystavena na webových 

stránkách města https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/strategicky-plan-mesta.html. 

První dvě části nepodléhají aktualizaci po dobu platnosti Strategického plánu. Akční plán (dále AP) se doporučuje 

aktualizovat minimálně jednou za dva roky (poslední aktualizace byla schválena ZM 26. 1. 2017). 

Předkládáme Vám zpracovaný Monitoring Akčního plánu za rok 2019 se zohledněním stavu realizovaných akcí v 

roce roku 2020. Dokončené aktivity se nacházejí na konci tohoto dokumentu. Součástí předkládaného materiálu je 

též dokument s vyřazenými aktivitami, kde se jedná buď o běžnou údržbu, nebo o akce pozbývající smysl. 
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Usnesení RM č. 589/2020 
RM bere na vědomí  
Monitoring Akčního plánu za rok 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 590/2020 
RM doporučuje  
prodloužit platnost Strategického plánu města Turnova do roku 2021 a ukládá odboru rozvoje města 
připravit návrh nového strategického dokumentu do srpna roku 2021. 
 

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

13. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek – Změna č. 4 

Územního plánu Turnov 
 

Rozprava: 

 

ZM dne 24. 9. 2020 schválilo zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov a pověřilo ORM výběrem zpracovatele. 

Výběr zpracovatele bude probíhat dle Článku III. směrnice 49.19 - Způsoby zadávání veřejných zakázek na dodávky 

nebo služby a stavební práce od 150 000 Kč do 400 000 Kč. Vedoucí ORM navrhuje jmenovat komisi v tomto 

složení: 

Člen komise Jméno člena 

1. člen Ing. Tomáš Hocke 

2. člen RNDr. Miroslav Varga – vedoucí odboru rozvoje města 

3. člen Ing. Radka Lánská 

 

Náhradník Jméno náhradníka 

1. člena Ing. Lucie Kavanová 

2. člena Ing. Jana Přívratská 

3. člena Ing. Kateřina Čiháková 

 
 

Usnesení RM č. 591/2020 
RM schvaluje  
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Změna č. 4 Územního plánu Turnov v 
předloženém složení. 
 

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

14. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2022-2024 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024.  

Související materiály jsou obrys návrh rozpočtu města na rok 2021 včetně podrobného rozpisu, který bude 

projednáván a schvalován zastupitelstvem města v prosinci 2020 a výsledky hlasování o investičních prioritách 

města 2019-2023, které zastupitelstvo města dne 28. 2. 2019 usnesením č. 30/2019 vzalo na vědomí. Střednědobý 

výhled rozpočtu slouží obdobně jako rozpočet k finančnímu plánování. Zatímco rozpočet je plán příjmů, výdajů a 

financování (toku peněz) na rok, na který je sestaven, střednědobý výhled rozpočtu je plán toku peněz na následující 

roky. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 592/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2022 až 2024 v příloze č. 1. 
 

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

15. Změna složení v komisích Rady města Turnov 
 

Rozprava: 

 

Odboru školství, kultury a sportu byla doručena žádost Ing. Boženy Honzákové, člena komise pro výchovu a 

vzdělávání, která se ke dni 21. 9. 2020 vzdává z osobních důvodů členství v komisi pro výchovu a vzdělávání.  

Dále poslal dne 29. 9. 2020 svou rezignaci na členství v komisi pro rozvoj města Ing. Milan Vašák, který se vzdává 

členství z osobních důvodů. 

 
 

Usnesení RM č. 593/2020 
RM odvolává  
Ing. Boženu Honzákovou z Komise pro výchovu a vzdělávání na vlastní žádost. 
 

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

Usnesení RM č. 594/2020 
RM odvolává  
Ing. Milana Vašáka z Komise pro rozvoj města a správu majetku Rady města Turnov na vlastní žádost. 
 

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

16. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2020 
 

Rozprava: 

 

Pro rok 2020 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 150.000 Kč. V rámci rozpočtového opatření č. 1 byla 

částka 20 000 Kč odvedena zpět do městského rozpočtu v důsledku jeho propadu souvisejícího s epidemií COVID-

19. Žadatelům v I. výzvě bylo rozděleno celkem 97.000 Kč. K rozdělení mezi žadatele v II. výzvě bylo správní 

radou sportovního fondu alokováno celkem 30.000 Kč.  

V rámci vypsané výzvy byly doručeny celkem 3 žádostí o dotaci, všechny v termínu stanoveném ve vyhlášení 

programu (13. 7. - 11. 9. 2020). Správní rada sportovního fondu posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit všechny 

3 projekty dle níže uvedeného přehledu došlých žádostí. Rozdělení vychází ze zkušeností z předchozích let. 

 

Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení dotací: 

žadatel účel dotace 

předpokládan

é příjmy  

(bez 

požadované 

dotace) 

předpoklád

ané výdaje 

požadovaná 

výše dotace 

NÁVRH 

DOTACE  

1 

AC Turnov, z. s. 

IČ 00527271 

Hruštice 2020 – běžecký závod 

turnovských atletů na 10 a 15 km 

(47. ročník, atletický stadion, 120 

závodníků, trvání 5 hod., 30 

organizátorů) 

 

8. 11. 2020 

32.000 

 

 

50.000 

 

 

18.000 

 
12.000 
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2 

xxxxxxxxxxx 

Turnov Streetball Challenge 2020 

(8. ročník, venkovní hřiště u haly 

TSC, 148 závodníků (95 dětí, 53 

dospělých), trvání 9 hod., 6 

organizátorů) 

 

27. 6. 2020 

15.000 

 

25.000 

 

10.000 – 

12.000 

 

10.000 

3 

Okresní rada 

Asociace školních 

sportovních klubů 

ČR Semily, p. s. 

IČ 01452061 

47. ročník Silvestrovského běhu 

v Turnově 2020 

(Areál Maškovy zahrady, 140-150 

závodníků, trvání 4 hod., 15 osob 

podílejících se na pořádání) 

 

31. 12. 2020 

3.800 

 

 

11.800 

 

 

8.000 

 

 

8.000 

Celkem    38.000 30.000 

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmu  

 
 

Usnesení RM č. 595/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací ze sportovního fondu v rámci II. výzvy pro rok 2020 
dle předloženého návrhu. 
 

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

17. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Dotace ve výši 

100 tis. Kč je určena na náklady spojené s oslavami 150. narození prof. Josefa Pekaře. V rámci projektu vznikla mj. 

naučná stezka prof. Pekaře, vedoucí z Dolánek do Jenišovic, a byl vybudován pomník prof. Pekaře na Malém 

Rohozci. Smlouvou, kterou Vám předkládáme ke schválení, bude poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč na náklady, 

které hradilo město Turnov ze svého rozpočtu (cca 130 tis. Kč).  

 
 

Usnesení RM č. 596/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2291/2020 (oblast 
podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch, program: Podpora postupových soutěží 
neprofesionálních uměleckých aktivit), která byla schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 25. 8. 
2020 usnesením č. 283/20/ZK. 
 

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

18. Čerpání rezervního fondu a změna sledovaných ukazatelů organizace Základní 

umělecká škola Turnov, p. o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace o čerpání 

finančních prostředků z rezervního fondu pro nákup interaktivní tabule na výuku hudební nauky a interpretačních 

seminářů. 

Ředitel přikládá ke své žádosti 3 cenové nabídky na 3 typy interaktivních tabulí, z nichž preferuje tu od společnosti 

SchoolBoard Technologies s. r. o., protože je přímo určená pro výuku v základních uměleckých školách. Tabule má 

v sobě nainstalované požadované programy, proto by organizace nemusela dokupovat žádné programy navíc. Jelikož 

se jedná o investici, je třeba částku 150 tis. Kč uvolnit z rezervního fondu a převést ji do fondu investic. 
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Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2020: 74.400,- Kč 

Rezervní fond je k 30. 6. 2020 ve výši: 847.294,71 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 772.894,71 Kč 

Investiční fond je k 30. 6. 2020 ve výši: 218.840,- Kč 
 

Dále ředitel organizace žádá o změnu sledovaných ukazatelů u následujících účtů: 

Účet 503 – Voda 

Zvýšení sledovaného ukazatele z původních 55 tis. Kč o 25 tis. Kč na celkových 80 tis. Kč. Již v minulých letech 

měla organizace spotřebu vody 64 tis. Kč a při rozpočtu na rok 2020 tuto skutečnost nezohlednili. Letos z důvodu 

zvýšené nutnosti úklidu ředitel přepokládá spotřebu vody kolem 75 tis. Kč. Zvýšení se nepromítne v záporném 

hospodářském výsledku, částka bude převedena z účtu 602 – Školné. 

Účet 511 – Opravy a udržování 

Zvýšení sledovaného ukazatele z původních 50 tis. Kč o 10 tis. Kč na celkových 60 tis. Kč. Důvodem požadovaného 

navýšení je výmalba učebny, částka bude převedena z účtu 602 – Školné. 

Účet 521 – Mzdové náklady 

Zvýšení sledovaného ukazatele z původních 0 tis. Kč na celkových 40 tis. Kč. Tyto náklady, určené pro Akademii 

pro seniory, budou hrazeny od zřizovatele částkou ve výši 40 tis. Kč (účet 672 – Příspěvky a dotace od zřizovatele) a 

z dotace KÚ Liberec ve výši 59.750 Kč. Na základě této skutečnosti se sledovaný ukazatel zvýší pouze o částku ve 

výši 40 tis. Kč, nikoliv o částku celkovou, která činí 100 tis. Kč. V žádosti ředitele organizace o změnu sledovaného 

ukazatele je nesprávně přičtena i dotace z KÚLK. 

 
 

Usnesení RM č. 597/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 
150 tis. Kč a následný převod těchto finančních prostředků do fondu investic. 
 

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

Usnesení RM č. 598/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 150 
tis. Kč na pořízení interaktivní tabule SchoolBoard Paganini. 
 

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

Usnesení RM č. 599/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 503 – 
Voda o 25 tis. Kč na celkových 80 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 511 – Opravy a udržování o 10 
tis. Kč na celkových 60 tis. Kč a zvýšení sledovaného ukazatel 521 – Mzdové náklady o 40 tis. Kč na 
celkových 40 tis. Kč. 
 

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

19. Žádost o posunutí termínu podání žádosti o územní rozhodnutí - bytové domy 

Výšinka 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme žádost společnosti LAMA RESIDENCE a. s., která žádá o prodloužení lhůty vyplývající 

ze Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

Dne 8. 4. 2020 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní s několika závazky. Prvním z nich byla úhrada 

části kupní ceny na notářský úschovní účet, ta byla splněna. Druhou podmínkou je do 6 měsíců od podpisu Smlouvy 

podat řádnou žádost o územní rozhodnutí ke stavbě bytových domů na Výšince, tzn. do 8. 10. 2020. Dle vyjádření 

pana Lanka, který společnost zastupuje, není v této chvíli, s ohledem na koronavirovou situaci, možné žádost podat.  
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Vzhledem k situaci nebylo možné zajistit kompletní podklady a dokumentaci pro řádné podání žádosti. Z tohoto 

důvodu žádá, opět s ohledem na situaci, o prodloužení lhůty o 6 měsíců, tj. do 8. 3. 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 600/2020 
RM schvaluje  
společnosti LAMA RESIDENCE a.s. prodloužení lhůty pro podání řádné žádosti o územní rozhodnutí ke 
stavbě bytových domů na Výšince, a to nejpozději do 8. 3.2021. Na prodloužení termínu bude uzavřen 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Závazky ze Smlouvy o smlouvě budoucí tímto 
nebudou dotčeny. Prodloužení termínu bude také zohledněno v Plánovací smlouvě ke stavebním 
úpravám části komunikace U Tří svatých. 
 

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

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

atletického oválu 
 

Rozprava: 

 

Bohužel se do výběrového řízení zakázky malého rozsahu v uzavřené výzvě "Architektonická studie sportovního 

areálu TSC Turnov, veřejných prostor a atletického oválu" nepřihlásil žádný zájemce. Proto bychom zakázku rádi 

vypsali znovu, v termínu do 29. 10. 2020. Důvodem mnoha omluv byla epidemie a naplněná kapacita. Budou 

osloveny všechny firmy jako při prvním vypsání. 

 
 

Usnesení RM č. 601/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení zakázky malého rozsahu v uzavřené výzvě 
"Architektonická studie sportovního areálu TSC Turnov, veřejných prostor a atletického oválu" a komisi 
pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Stanislava Syrotiuková, Ing. Miroslav Šmiraus, Jiří 
Vele, Ing. Jiří Veselka, MBA, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 8. října 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………. ………………………………..…… 

   Ing. Tomáš Hocke             Mgr. Petra Houšková 

          starosta      místostarostka 

 


