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ZÁPIS  
z 25. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 22. 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 RM probíhalo za vyhlášeného Nouzového stavu v ČR. 

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti "Polyfunkční dům, ul. Jana Palacha, Turnov, 

sjezd" 

Stanislava Syrotiuková 13:00 – 14:00      

2. Žádost o prodej pozemku p. č. 1247/2, k. ú. Turnov, 

Benátky 

       

3. Žádost o prodej pozemku p. č. 2674/5, k. ú. Turnov, ul. 

Pekařova 

       

4. Žádost o prodej části pozemku p. č. 987/1, k. ú. Turnov, ul. 

Čsl. Dobrovolců 

       

5. Žádost o prodej části pozemku p.č. 161/1, k. ú. Mašov u 

Turnova 

       

6. Žádost o prodej pozemku p. č. 3386/5, k. ú. Turnov, 

Výšinka 

       

7. Ulice Na Piavě - bytová zóna Hruštice-Károvsko, řešení 

realizace zasíťování a komunikace 

       

8. Zadávací podmínky výběrového řízení "Chodník Turnov - 

Mašovská ulice" 

       

9. Smlouva o poskytnutí příspěvku, bytová zóna Hruštice             

10. Darovací smlouva od firmy Lidl Česká republika             

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

11. 

 

12. 

Výsledek výběrového řízení na dodávku úklidových a 

domovnických prací 

Pamico 

Ing. Jan Zárybnický     14:00 – 14:30      
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Záležitosti odboru životního prostředí 

13. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

Mgr. Jana Svobodová 14:30 – 14:45      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

14. Dotace na podporu cestovního ruch - II. výzva 2020 Mgr. Martina Marková  14:45 – 15:00     

15. Žádost organizace Dětské centrum Turnov, p. o. o navýšení 

provozního příspěvku rozpočtu 2020 – bylo staženo 

            

16. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole a Základní 

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

            

17. 

 

 

18. 

 

Darovací smlouva na herní prvky v rámci projektu 

"Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území 

Libereckého kraje - 2. etapa" 

Čerpání rezervního fondu organizace Základní umělecká 

škola Turnov, p. o. – přidaný bod 

            

Záležitosti odboru finančního 

  19. Účelová dotace z Libereckého kraje na podporu humanitární    Bc. Jana Chodaničová 

              Pomoci v době pandemie SARS CoV-2 – přidaný bod 

  20.       Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro ADRU o. p. s.  

              Liberec na podporu humanitární pomoci v době pandemie  

              SARS CoV-2 – přidaný bod 

Záležitosti odboru správy majetku 

  21.  Dodatek č. 1 – "Bytová zóna Hruštice-Károvsko, etapa VII.      Ing. Tomáš Hocke 

              – část 1."  - přidaný bod 

 

 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti "Polyfunkční 

dům, ul. Jana Palacha, Turnov, sjezd" 
 

Rozprava: 

 

Investor fy Brain HK, s. r. o. připravuje výstavbu Polyfunkčního domu v ul. Jana Palacha, loni byly schváleny 

přípojka plynu a vodovodní přípojka k připravované stavbě s názvem „Polyfunkční dům Turnov“ pro pozemek p. 

č.1786/2 a 1782/2 k. ú. Turnov. Ještě je potřeba schválit sjezd na komunikaci. Hodnota věcného břemene-sjezdu je 

stanovena částkou 3.000 Kč bez DPH za případ (standard. šíře 4 m) a za každý další započatý metr šíře navíc 1.000 

Kč. Tj. celkem 4.000 Kč + DPH.  

 
 

Usnesení RM č. 602/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 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. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 1782/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 
Turnova v celkové délce 4,75 bm dotčených stavbou sjezd na komunikaci, p. č.1786/2, 1782/2 k. ú. 
Turnov ve prospěch investora fy Brain HK, s. r. o., Eliščino nábřeží 302/29, 500 03 Hradec Králové za 
jednorázovou úhradu 3.000 Kč bez DPH za případ (standard. šíře 4 m) a za každý další započatý metr šíře 
navíc 1.000 Kč. Tj. celkem 4.000 Kč + DPH. 
 

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

2. Žádost o prodej pozemku p. č. 1247/2, k. ú. Turnov, Benátky 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání žádost o prodej pozemku p. č. 1247/2, o výměře 645 m2, k. ú. Turnov. Jedná 

se o jediný samostatný pozemek určený územním plánem pro Rekreaci - zahrádkaření. K pozemku nevede žádný 

přístup ve vlastnictví města a zároveň není ošetřen ani smlouvou o služebnosti přístupu. Pozemek je dlouhodobě 

pronajímán panu xxxxxxxxxx, který nyní žádá o jeho prodej. 
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Usnesení RM č. 603/2020 
RM projednala  
materiál Žádost o prodej pozemku p. č. 1247/2, k. ú. Turnov, Benátky a pověřuje starostu města 
jednáním s panem xxxxxxxxxx dle diskuze na jednání RM. 
 

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

3. Žádost o prodej pozemku p. č. 2674/5, k. ú. Turnov, ul. Pekařova 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání žádost o prodej pozemku p. č. 2674/5, o výměře 121 m2, k. ú. Turnov. Jedná 

se o pozemek určený územním plánem pro Bydlení individuální, který slouží jako přístup k rodinnému domu 

žadatele. Pozemek je dlouhodobě pronajímán panu xxxxxx společně s dalšími částmi pozemků ve vlastnictví města. 

Pan xxxxxx z finančních důvodů žádá o prodej pouze tohoto pozemku a ostatní bude mít nadále v nájmu. 

 
 

Usnesení RM č. 604/2020 
RM projednala  
materiál Žádost o prodej pozemku p. č. 2674/5, k. ú. Turnov, ul. Pekařova a pověřuje odbor správy 
majetku koncepčním projednáním prodejů a problematikou zaplocení městských pozemků v této oblasti. 
Následně opětovným předložením na jednání RM. 
 

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

4. Žádost o prodej části pozemku p. č. 987/1, k. ú. Turnov, ul. Čsl. Dobrovolců 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p. č. 987/1, o výměře cca 267 m2, k. ú. Turnov. 

Žadatelka je v současné době nájemcem tohoto pozemku, tutéž část má zároveň oplocenou, a ráda by pozemek v 

rozsahu nájemní smlouvy odkoupila a narovnala tak, majetkové vztahy mezi městem a jí. 

RM pověřila OSM dalším jednáním dle diskuze. 
 
 

5. Žádost o prodej části pozemku p. č. 161/1, k. ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p. č. 161/1, k. ú. Mašov u Turnova, o výměře 

cca 905 m2. Pozemek p. č. 161/1, k. ú. Mašov u Turnova, o výměře 1610 m2, je územním plánem zařazen do 

funkčních ploch Rekreace rodinná a hromadná. Hodnota těchto pozemků je prakticky stejná jako u pozemků 

určených k zástavbě. 

 
 

Usnesení RM č. 605/2020 
RM nesouhlasí  
s prodejem části pozemku p. č. 161/1, k. ú. Mašov u Turnova, a to z důvodu komplexního využití lokality 
v budoucnu. 
 

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

6. Žádost o prodej pozemku p. č. 3386/5, k. ú. Turnov, Výšinka 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání žádost o prodej pozemku p. č. 3386/5, k. ú. Turnov. Pozemek p. č. 3386/5, k. 

ú. Turnov, o výměře 165 m2 je dlouhodobě v pronájmu žadatelky a slouží jako součást zahrady. 
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Usnesení RM č. 606/2020 
RM nesouhlasí  
s prodejem pozemku p. č. 3386/5, k. ú. Turnov dokud nebude zajištěn adekvátní přístup na ostatní 
pozemky ve vlastnictví města Turnov. 
 

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

7. Ulice Na Piavě - bytová zóna Hruštice-Károvsko, řešení realizace zasíťování a 

komunikace 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání záměr realizace stavby inženýrských sítí a komunikace v části ulice Na Piavě, 

bytová zóna Hruštice-Károvsko.  
Odbor správy majetku již v listopadu roku 2019 oslovil jeden z vlastníků pozemku v ul. Na Piavě s tím, že by na 

pozemku rád stavěl rodinný dům. Vlastníci byli seznámeni s postupem realizací těchto staveb a také s podmínkou 

finančních příspěvků ve výši 300. tis. Kč za každý stavební pozemek. Výsledkem je, že ze 14 stavebních pozemků, 

nejsou v sedmi případech ochotni uhradit žádný příspěvek (u tří pozemků by se situace mohla zlepšit po koronaviru), 

zbývajících sedm s příspěvky souhlasí.  

V ulici je již provedeno částečné síťování - kanalizační řád a částečné zemní vedení elektřiny (obojí bez přípojek). V 

křižovatce s ulicí Karla Drbohlava je vodovodní řád, který je nutno propojit s řádem v ulici Zelená cesta.  

 
 

Usnesení RM č. 607/2020 
RM projednala  
materiál ke stavbě sítí a komunikace v ulici Na Piavě, Turnov a opětovně se bude této problematice 
věnovat na RM 4. 11. 2020. Je nutno konkretizovat jednotlivé smlouvy, závazky a splátkové kalendáře. 
 

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

8. Zadávací podmínky výběrového řízení "Chodník Turnov - Mašovská ulice" 
 

Rozprava: 

 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele stavebních prací na realizaci akce "Chodník Mašovská, Turnov“. 

V rámci této akce je realizace chodníku v ul. Mašovská a dvě autobusové zastávky na návsi v Mašově na levé i 

pravé straně. Na vybudování chodníku máme přislíbenu dotaci ve výši Kč 1 212 158,- ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Dotační prostředky nám budou poskytnuty na rok 2021 na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí 

dotace. Tato smlouva bude uzavřena na začátku roku 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 608/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Chodník Mašovská, Turnov" a schvaluje 
hodnotící komisi ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Ing. Miroslav Šmiraus, Stanislava 
Syrotiuková, Eva Kordová, Marcela Pilská. RM upravila rozsah zadání na chodník a autobusovou zastávku 
na straně k návsi. 
 

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

9. Smlouva o poskytnutí příspěvku, bytová zóna Hruštice 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na výstavbu budoucí 

komunikace v bytové zóně Hruštice-Károvsko, etapa Za vodojemem.  Rada města na svém jednání 9. 9. 2020 
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schválila postup zasíťování soukromých pozemků v této lokalitě s podmínkou úhrady 100 tis. Kč/1 pozemek jako 

příspěvek na výstavbu komunikace.  

Slečna xxxxxxxxxxxx i paní xxxxxxxxxxx souhlasí s poskytnutím příspěvku dle podmínky města Turnov. Časový 

horizont výstavby komunikace není nyní znám, vlastníci si pro výstavbu nového rodinného domu vybudují 

provizorní štěrkovou cestu. 

 
 

Usnesení RM č. 609/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku se slečnou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na pozemek parc. č. 
2870/28, k. ú. Turnov v celkové výši 300 tis. Kč. S doplněním smlouvy ohledně společného technického 
dozoru stavby (město+investoři). 
 

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

Usnesení RM č. 610/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s paní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na pozemek parc. č. 2889/1, k. 
ú. Turnov v celkové výši 300 tis. Kč. S doplněním smlouvy ohledně společného technického dozoru 
stavby (město+investoři). 
 

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

10. Darovací smlouva od firmy Lidl Česká republika 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku realizoval v létě letošního roku stavbu nové autobusové zastávky u prodejny Lidl. Starosta 

města již v době přípravy vedl jednání se zástupci společnosti Lidl o možnosti poskytnutí příspěvku na realizaci této 

stavby. Jednání skončila vždy bez konkrétního výsledku. Po dokončení stavby nás společnost Lidl vyzvala k 

předložení celkových nákladů stavby. Celková cena díla byla vyčíslena na částku 1.869.852 Kč. Společnost Lidl 

Česká republika, v. o. s. na základě doloženého vyčíslení nákladů stavby oznámila, že Městu Turnov z celkových 

nákladů stavby uhradí formou daru částku ve výši 1.497.032 Kč. Jedná se o celou cenu díla bez DPH + nákladů na 

TDI. Nyní předkládáme Radě města ke schválení návrh darovací smlouvy se společností Lidl Česká republika, v. o. 

s. na přijetí daru ve výši 1.497.032 Kč.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 611/2020 
RM doporučuje  
ZM přijetí daru od společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. ve výši 1.497 032 Kč. 
 

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

11. Výsledek výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací 
 

Rozprava: 

 

V rámci výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací na budovách MěÚ Turnov č. p. 335 a č. p. 

466 pro období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022 bylo osloveno celkem 10 firem a vyvěšeno v systému EZAK. 

Nakonec došly dvě nabídky. Hodnotící komise doporučuje vítěze firmu Roko Service plus s. r. o. s nejnižší 

nabídkovou cenou 1 916 460 Kč vč. DPH. 
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Usnesení RM č. 612/2020 
RM schvaluje  
výsledek výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací na budovách MěÚ Turnov č. p. 
335 a č. p. 466  na období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022  a uzavření smlouvy s  firmou  Roko Service plus  
s. r. o. za nabídkovou cenou 1 916 460 Kč vč. DPH. 
 

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

12. Pamico 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme k další diskuzi materiál o společnosti Pamico. 

 
 

Usnesení RM č. 613/2020 
RM bere na vědomí  
zprávu o stavu spolupráce se společností Pamico. 
 

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

13. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

 

1. sídliště J. Patočky 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o 2 ks topolů osika o obvodu kmene 163 a 151 cm, 

rostoucí na pozemku p. č. 2600/171 v k. ú. Turnov a 2 ks bříz bílých o obvodu kmene 178 cm a 115 cm, rostoucích 

na pozemku p. č. 2600/23 v k. ú. Turnov (Patočkovo sídliště, v oblasti garáží mezi č. p. 1671 a 1438). Na základě 

podnětu Komise pro životní prostředí byla do žádosti doplněna jedna bříza bílá o obvodu kmene 87 cm, rostoucí na 

pozemku p. č. 2600/23 v k. ú. Turnov. Ostatní břízy navržené komisí ke kácení nevyžadují povolení. Důvodem 

žádosti je špatný zdravotní stav stromů. Náhradní výsadba bude provedena v místě. 
 

2. hřbitov Bukovina 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti vlastníka hrobu. Jedná se o cypříšek 

Lawsonův, rostoucí na hřbitově na Bukovině, u hřbitovní zdi a v blízkosti hrobů. Cypříšek roste na pozemku p. č. 

261/2 v k. ú. Bukovina u Turnova, obvod kmene je 175 cm. 
 

3. park u letního kina 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o stromy ve špatném zdravotním stavu (č. 30, 108, 

109). Dále se na nás obrátil pan Vítězslav Čapek, který je majitelem domu č. p. 591 v ul. Husova a má pronajatou 

část parku přiléhající k této nemovitosti. Na tomto pozemku, který je užíván jako zahrada, rostou dva smrky ztepilé. 

Pan Čapek požádal o pokácení těchto stromů z důvodu bezpečnosti (obava z pádu stromů na zahradu, příp. dům). 

č. 30 – borovice vejmutovka, obvod kmene 182 cm, pozemek p. č. 662/1 k. ú. Turnov. Zdravotní stav stromu je 

špatný, výrazně prosychá. 

č. 108 – javor jasanolistý, obvod kmene 110 cm, pozemek p. č. 623/1 k. ú. Turnov. Zdravotní stav stromu je špatný, 

koruna je výrazně proschlá, jedna z kosterních větví je odumřelá. 

č. 109 – javor jasanolistý, obvod kmene 188 cm, pozemek p. č. 623/1 k. ú. Turnov. Zdravotní stav stromu je špatný, 

koruna prosychá, je patrná hniloba kmene i kosterních větví, v koruně jsou plodnice dřevokazných hub. 

Smrky ztepilé, 2 ks, obvod kmene 165 a 210 cm, pozemek p. č. 623/1 k. ú. Jedná se o vzrostlé stromy, z nichž jeden 

je vykloněný směrem k nemovitostem v ul. Husova. 
 

4. Pelešany 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti vlastníka přilehlé nemovitosti. Jedná se o 

břízu bílou o obvodu kmene 145 cm, rostoucí na pozemku p. č. 1318 v k. ú. Mašov u Turnova (úvoz u odbočky 

k restauraci U Koubusů). Zdravotní stav stromu je výrazně zhoršený, horní část koruny je odumřelá. Strom je  

napaden dřevokaznou houbou březovník obecný. 
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Usnesení RM č. 614/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 2 ks topolů osik o obvodu kmene 163 a 151 cm, rostoucích na pozemku 
p. č. 2600/171 v k. ú. Turnov a 3 ks bříz bílých o obvodu kmene 115, 87 a 178 cm, rostoucích na pozemku 
p. č. 2600/23 v k. ú. Turnov (sídliště J. Patočky). 
 

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

Usnesení RM č. 615/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks cypříšku Lawsonova o obvodu kmene 175 cm, rostoucího na 
pozemku p. č. 261/2 v k. ú. Bukovina u Turnova (hřbitov Bukovina). 
 

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

Usnesení RM č. 616/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice vejmutovky (č. 30) o obvodu kmene 182 cm, rostoucí na 
pozemku p. č. 662/1 v k. ú. Turnov, 2 ks javorů jasanolistých (č. 108 a 109) o obvodu kmene 110 a 188 
cm a 2 ks smrků ztepilých o obvodu kmene 165 a 210 cm, vše rostoucí na pozemku p. č. 623/1 v k. ú. 
Turnov (park u letního kina). Žádost o povolení kácení javoru č. 109 a 2 ks smrků ztepilých. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 617/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 145 cm, rostoucí na pozemku p. č. 1318 
v k. ú. Mašov u Turnova (Pelešany). 
 

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

14. Dotace na podporu cestovního ruchu - II. výzva 2020 
 

Rozprava: 

 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných ve fondu pro rok 2020 je 200.000 Kč. Zůstatek z roku 2019 je 

37.804 Kč. V rámci rozpočtového opatření č. 1 byla částka 100.000 Kč odvedena zpět do městského rozpočtu v 

důsledku jeho propadu souvisejícího s epidemií covid-19. V I. výzvě rozhodlo Zastupitelstvo města Turnova 

poskytnout dotaci pro Sdružení Český ráj ve výši 38.400 Kč. Pro II. výzvu zůstává ve fondu 99.404 Kč.  

V rámci II. výzvy v tomto roce byla v řádném termínu doručena jedna žádost o dotaci. Společnost Geopark Český 

ráj o. p. s, IČ 27511774 podala žádost na projekt s názvem Propagace Globální geoparku UNESCO – mobilní 

exteriérová expozice, tj. aktualizace grafického návrhu z roku 2019 a výroba fólií s mapou, propagačními 

fotografiemi a textem na dva exteriérové výstavní panely. Předpokládané celkové náklady na zajištění projektu jsou 

18.000 Kč. Spolek požaduje podpořit z fondu tento projekt částkou 14.400 Kč.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 618/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 14.400 Kč pro společnost Geopark 
Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na projekt Propagace Globálního geoparku UNESCO – mobilní exteriérová 
expozice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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15. Žádost organizace Dětské centrum Turnov, p. o. o navýšení provozního 

příspěvku rozpočtu 2020 
 

Rozprava: 

 

Bod byl stažen z jednání. 

 
 

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

p. o. pro školní rok 2020/2021 
 

Rozprava: 

 

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

Turnov, příspěvková organizace. 

Celkem je nyní v mateřské a základní škole 137 dětí, nejvyšší celková možná kapacita mateřské a základní školy je 

140 dětí.  

1. třída MŠ 24 

2. třída MŠ 24 

3. třída MŠ 25 – tato žádost o výjimku 24+1  

4. třída MŠ 25 – výjimka již byla udělena usnesením RM č. 470/2020. 

5. třída MŠ 15 

 
 

Usnesení RM č. 619/2020 
RM schvaluje  
pro školní rok 2020/2021 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola a 
Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace na 25 dětí v jedné ze tříd mateřské školy. 
 

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

17. Darovací smlouva na herní prvky v rámci projektu "Revitalizace školních hřišť a 

jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa" 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám na vědomí darovací č. OLP/2798/2020, která byla již schválena usnesením Rady Libereckého 

kraje dne 8. 9. 2020 č. 1509/20/RK, kde Liberecký kraj daruje Městu Turnov věcné dary, herní prvky pro tyto 

mateřské školy: 

 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, p. o.,  

 Mateřská škola Turnov - Mašov, p. o, 

  Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o.,  

 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, p. o. 

Jednotlivé specifikace herních prvků jsou uvedeny v příloze darovací smlouvy. Celková hodnota herních prvků činí 

1 837 275 Kč. Darovací smlouva byla vytvořena na základě předešlého jednání v roce 2009, kdy bylo výše 

uvedeným mateřským školám bezplatně vypůjčeno vybavení dětských hřišť - herní prvky a pamětní desky z projektu 

„Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa“. Výpůjčka byla uzavřena do 

31. 3. 2020. Nyní je tedy nutný bezplatný převod herních prvků na zřizovatele mateřských škol.  

 
 

Usnesení RM č. 620/2020 
RM souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy č. OLP/2798/2020 mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a Městem 
Turnov na vybavení dětských hřišť - herní prvky pro Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, p. o., 
Mateřská škola Turnov - Mašov, p. o, Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o., Mateřská 
škola Turnov, Bezručova 590, p. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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18. Žádost o čerpání rezervního fondu 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 ve výši 80 tis. Kč pro realizaci 2. etapy zasíťování školy, konkrétně 4. 

nadzemního podlaží budovy. Realizaci bude provádět stejná firma jako při 1. etapě, a z tohoto důvodu předkládá 

ředitel pouze jednu cenovou nabídku. Realizace akce bude uskutečněna dříve, než bylo plánováno, a to z důvodu 

uzavření škol pro žáky ZŠ. Zároveň je tato investice žádoucí pro lepší průběh distanční výuky. Jelikož se jedná o 

investici, je nutné částku převést do fondu investic. 
 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2020: 74.400,- Kč 

Rezervní fond je k 30. 9. 2020: 837.522,51 Kč 

Rezervní fond k čerpání: 763.122,51 Kč 

Investiční fond je k 30. 9. 2020: 272.480 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 621/2020 
RM schvaluje  
žádost ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace o čerpání rezervního 
fondu v celkové výši 80 tis. Kč a následný převod této částky do fondu investic. 
 

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

Usnesení RM č. 622/2020 
RM schvaluje  
čerpání investičního fondu ve výši 80 tis. Kč pro realizaci 2. etapy zasíťování školy – 4. nadzemního 
podlaží. 
 

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

19. Účelová dotace z Libereckého kraje na podporu humanitární pomoci v době 

pandemie SARS CoV-2 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení smlouvu o přijetí neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje na 

podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV -2 v maximální výši 63.884 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. OLP/3641/2020, viz příloha č. 1. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, kterou schválila Rada kraje 

na svém jednání dne 15. 10. 2020 usnesením č. 1741/20/mRK. Účelem dotace je podpora zajištění humanitární 

pomoci v období nouzového stavu prostřednictvím organizace ADRA o.p.s. Liberec, s kterou bude následně sepsána 

smlouva o poskytnutí dotace. 

Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele mohou být použity v souladu s účelem podpory na humanitární pomoc 

obcím na období 1 měsíc v částce 1,90 Kč na obyvatele, na provoz služby, ve které jsou zahrnuty náklady na PHM, 

DPP (mzdy), prvotní materiál a technické vybavení, nutné k zajištění provozu služeb spojených se zásobováním 

potravinami, léky a hygienickými potřebami pro osamělé seniory nad 65 let věku a osoby ZTP. Příjemce je povinen 

uzavřít smlouvu s poskytovatelem služby, v tomto případě s ADROU o. p. s. Liberec.  

Termín zahájení realizace projektu je 16. 10. 2020 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 15. 11. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 623/2020 
RM schvaluje  
přijetí neinvestiční dotace na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 maximálně do 
výše 63.884 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OLP/3641/2020 s Libereckým krajem se sídlem U 
Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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20. Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro ADRU o. p. s. Liberec na podporu 

humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 
 

Rozprava: 

 

Rada města dne 22. 10. 2020 bude schvalovat přijetí dotace od Libereckého kraje do max. výše 63.884 Kč na 

podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV -2. 

Z důvodu, abychom mohli dotaci vyúčtovat, požaduje poskytovatel dotace – Liberecký kraj stejnou smlouvu uzavřít 

s poskytovatelem služby. Z tohoto důvodu předkládáme ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 27.272 

Kč/měsíc služby (1,90 Kč x počet obyvatel Turnova 14354) pro ADRU o. p. s., dobrovolnické centrum Liberec, 

Markova 600/6, 158 00 Praha 5. 

 
 

Usnesení RM č. 624/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy s organizací ADRA o.p.s., dobrovolnické centrum Liberec, Markova 600/6, Praha 5, 185 
00 o poskytnutí dotace na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV -2. 
 

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

21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – "Bytová zóna Hruštice-Károvsko, etapa VII." 
 

Rozprava: 

 

Účastník ZEPOS RS s. r. o. požádal o prodloužení termínu dokončení na akci "Bytová zóna Hruštice-Károvsko, 

etapa VII. – část 1." do 22. 11. 2020 z důvodu problému v koordinaci projektové dokumentace VH sítí, komunikací 

a rozvodů NN. Dále nesoulad projektu s realizací rozvodu plynu a plynových přípojek. Původní termín dokončení je 

do 31. 10. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 625/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dodavatele ZEPOS RS s. r. o., IČ: 26002671 na akci "Bytová zóna 
Hruštice-Károvsko, etapa VII. – část 1", z důvodu problému v koordinaci projektové dokumentace VH sítí, 
komunikací a rozvodů NN, dále nesoulad projektu s realizací rozvodu plynu a plynových přípojek. 
Podstatou dodatku je prodloužení termínu do 22. listopadu 2020. 
 

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

 

 

 

 
 

 

V Turnově dne 27. října 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostka 


