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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 4. listopadu 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 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 
Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
1. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - VŘ na požárně-

bezpeč. úpravy Střelnice - závazek rozpočtu 2021 
Mgr. Petra Houšková 8:00 – 8:20      

2. Vyřazení majetku příspěvkových organizací Mgr. Martina Marková       
3. Žádost organizace Dětské centrum Turnov, p. o. o 

navýšení provozního příspěvku rozpočtu 2020 
       

4. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, p. o. 

       

5. Smlouva o spolupráci při vydání publikace Dějiny 
Turnova 

       

Ostatní 
6. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výroční valná 

hromada 
Mgr. Jana Svobodová 8:20 – 9:10      

7. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada - 
rozpočet 2021, informace - studie, strategie 

       

Záležitosti odboru dopravního 
8. Zadávací podmínky na dokumentaci pro stavební 

povolení Greenway Jizera Turnov - Svijany 
Mgr. Jana Svobodová 9:10 – 9:20 

Záležitosti odboru životního prostředí 
9. Dotace SFŽP - změny v systém nakládání s odpady v 

Turnově – „door to door“ systém sběru tříděných 
odpadů 

Mgr. Jana Svobodová 9:20 – 9:40      

Ostatní 
10. Záměr nákupů pozemků pro rozvoj města Ing. Tomáš Hocke 9:40 – 10:45      
11. Vodohospodářské sdružení Turnov – aktuální 

informace 
Jiří Mikula       

Záležitosti odboru finančního 
12. Návrh rozpočtu na rok 2021 Ing. Tomáš Hocke  10:45 – 12:00      
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Přestávka                                                                                                                         12:00 – 12:30 
Záležitosti odboru správy majetku 
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby "SM Turnov, p. 
č. 2257/2-kVN, RVN 35kV" 

Stanislava 
Syrotiuková 

 12:30 – 15:00      

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, ul. 
Terronská" 

       

15. Dodatek č. 1 - "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové"        
16. Žádost o prodej nebo směnu pozemků v k. ú. Mašov u 

Turnova 
       

17. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku - Pekařství 
Šumava 

       

18. Informace o vývoji řízení ve věci způsobu vyrovnání 
závazků vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy a 
záměr směny pozemků v k. ú. Turnov 

       

19. Výběrové řízení  - Pronájem sloupů veřejného 
osvětlení na umístění reklamy 

       

20. Výběrové řízení - Výměna oken a dveří v objektu č. p. 
1356, ulice Žižkova 

       

21. 
22. 
23. 
 
24. 

Koupací biotop Dolánky 
Komise pro hodnocení jednatelů – přidaný bod 
Dodatek č. 2 – Bytová zóna Hruštice-Károvsko, etapa 
VII. – přidaný bod 

24. Koncepce rozvoje sportu – přidaný bod 
 

24.  

    
Ing. Miroslav Šmiraus 
Stanislava Syrotiuková  
 
Mgr. Jana Svobodová 

      

 

1. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - VŘ na požárně-bezpeční úpravy Střelnice - závazek 
rozpočtu 2021 
 

Rozprava: 

 

V březnu letošního roku byla vyhlášena výzva k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu pod názvem „Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov“ na profilu zadavatele 

https://zakazky.turnov.cz. Do stanoveného data však nikdo cenovou nabídku nepředložil. Usnesením RM č. 

247/2020 tak bylo výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku zrušeno s tím, že nová výzva bude vyhlášena 

na podzim letošního roku. Obracím se na Vás proto s žádostí o schválení vyhlášení této nové výzvy.  

Projekt se skládá ze tří částí: 1, stavební úpravy rozšiřující únikový východ z hlavního sálu přes zázemí 

vedle jeviště a měnící rozdělení požárních úseků, což bude mít za následek, že foyer před velkým sálem 

bude nadále sloužit jen pro únik osob z balkónů velkého sálu, takže bude možné je využívat variabilnějším 

způsobem a mít je osazeno nábytkem i bary; 2, reinstalace EPS včetně napojení dveří z foyer do sálu a též 

z vestibulu do kina Sféra na EPS; 3, instalace nouzového zvukového systému.  

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 1.800.000 Kč bez DPH. Tato částka byla coby investiční 

příspěvek Kulturnímu centru Turnov, s.r.o. při projednávání rozpočtu města na rok 2021 předběžně 

schválena.  

 
Usnesení RM č. 626/2020 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit realizaci investiční akce „Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice 
Turnov“ v předpokládané výši 1,8 mil. Kč pro rok 2021 a ukládá starostovi začlenit tuto částku do návrhu 
rozpočtu pro rok 2021. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 627/2020 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
v případě odsouhlasení investiční akce „Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov“ pro rok 2021 
Zastupitelstvem města Turnov schvaluje novou výzvu k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu pod názvem „Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov“ a souhlasí s jejím 
uveřejněním na profilu zadavatele https://zakazky.turnov.cz. Zároveň jmenuje hodnotící komisi ve složení: 
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Mgr. David Pešek, Mgr. Petra Houšková, Ing. Tomáš Hocke, Dagmar Brabcová, Ing. Zbyněk Miklík, Karel 
Šírek. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

2. Vyřazení majetku příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1. 12. 2013, 
předkládáme žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. Majetek určený k vyřazení je zastaralý, 
nefunkční, oprava je nerentabilní. Odbor školství, kultury a sportu doporučuje vyhovět žádostem ředitelů 
příspěvkových organizací dle jejich předloženého návrhu. 
 

Usnesení RM č. 628/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola 
Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 629/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola 
Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 630/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola 
Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 631/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku do 7.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 632/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku nad 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská 
škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 633/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč 
a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 3.999 Kč dle předloženého 
návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 634/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku od 3.999,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská 
škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 635/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč 
dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková 
organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 636/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle přeloženého návrhu ředitelky 
organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 637/2020 
RM souhlasí  
s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky 
organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 638/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč 
a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 3.999 Kč dle předloženého 
návrhu ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 639/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Středisko 
volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 640/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku nad 3.999 Kč, dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého 
nehmotného majetku nad 7.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Zdravotně sociální služby 
Turnov, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 641/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku nad 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Turnovské 
památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 
3. Žádost organizace Dětské centrum Turnov, p. o. o navýšení provozního příspěvku 
rozpočtu 2020 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace o navýšení 
provozního rozpočtu organizace o 200 tis. Kč na celkových 3 210 tis. Kč z důvodu snížení příjmu 
zdravotních pojišťoven v době pandemie Covidu-19. Původní částka provozního příspěvku 3010 tis. Kč 
bohužel nepokryje náklady organizace. Zároveň již Dětské centrum Turnov není schopno ušetřit v rozpočtu 
na nákladech. 

 
Usnesení RM č. 642/2020 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření navýšení celkového 
provozního příspěvku organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace o 200 tis. Kč na 
celkových 3 210 tis. Kč. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 
4. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, p. o. 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková 
organizace o čerpání rezervního fondu organizace celkem do výše 20 tis. Kč, na pokrytí účtu 502 - Spotřeba 
energie celkem. Ředitelka organizace předpokládá spotřebu plynu na rok 2020 ve výši 60 tis. Kč.  V lednu 
2020 byl organizaci schválen rozpočet, kde na sledovaném ukazateli účtu 502 Spotřeba energií byla částka 
95 tis. Kč z toho 50 tis. Kč na plyn a 45 tis. Kč na elektrickou energii. V červnové úpravě COVID byl 
organizaci schválen rozpočet, kde na sledovaném ukazateli účtu 502 Spotřeba energií byla schválena 
celkem částka 80 tis. Kč (tj. ponížení o 15 tis. Kč), z toho 40 tis. Kč na plyn. Z výše záloh je nyní jasné, že 
organizace potřebuje na účtu 502 - Spotřeba energie doplnit částku 20 tis. Kč na spotřebu plynu z 
rezervního fondu. 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2020: 18 000 Kč. 

Rezervní fond je k 30. 9. 2020 ve výši: 57 054,86 Kč.  

Rezervní fond k čerpání: 39 054,86 Kč.  

 
Usnesení RM č. 643/2020 

RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 20 tis. Kč na navýšení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energií. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 644/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 
502- Spotřeba energii o 20 tis. Kč na celkových 100 tis. Kč. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 
5. Smlouva o spolupráci při vydání publikace Dějiny Turnova 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám nové informace od ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, 
příspěvková organizace k předpokládané publikaci o Turnově. Dne 3. 4. 2019 Rada města Turnov schválila 
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usnesením č. 241/2019 záměr vydání knihy o Turnově k výročí msta v roce 2022 prostřednictvím 
Nakladatelství lidové noviny, s. r. o. Od této doby proběhla řada dalších jednání a nyní organizace předkládá 
Smlouvu o spolupráci při vydání publikace - Dějiny Turnova. Vydání díla je zavázáno uhrazením částky 173 
tis. Kč včetně DPH. Veškeré další financování je na vrub NLN s. r. o. Městská knihovna Antonína Marka 
Turnov, příspěvková organizace obdrží 200 výtisků.  
 
 

Usnesení RM č. 645/2020 
RM bere na vědomí a souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o spolupráci při vydání publikace Dějiny Turnova mezi smluvními stranami Městská 
knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace a Nakladatelství lidové noviny s. r. o. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 
6. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výroční valná hromada 
 

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 řádnou valnou hromadu výše uvedené společnosti. 
Společnost i přes dlouhodobou snahu o zachování ceny tepla, omezení vytápění škol v rámci Covidu 
zaznamenala zisk za hospodářský rok 2019/2020 ve výši 1,2 mil. Kč. 
 

Usnesení RM č. 646/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje výroční zprávu 2019/20, včetně účetní závěrky, závěry auditu hospodářského roku 2019/20 a 
vypořádání zisku dle předloženého návrhu. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 647/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 
7. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada - rozpočet 2021, informace - studie, 
strategie 
 

Rozprava: 

 

Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA Vám předkládáme 
materiál týkající financování MST v roce 2021. Druhá část materiálu je věnována informaci o stávající 
činnosti MST. Jedná se o následující témata: 
1) Provozní rozpočet MST na rok 2021 a Investiční plán MST pro rok 2021 
2) Činnost MST v současné době uzávěrky sportovišť a práce na plánech dlouhodobějšího rozvoje MST 
(připravované koncepční vize a strategie MST) 
 

Usnesení RM č. 648/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje finanční plán společnosti na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, za předpokladu, že celková 
výše finančního plánu bude odpovídat schválené částce v rozpočtu města pro společnosti pro rok 2021. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 649/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje investiční plán společnosti na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, za předpokladu, že 
celková výše účelové investiční dotace bude odpovídat schválené částce v rozpočtu města pro rok 2021. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 650/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci k stávající činnosti společnosti v době uzavírky sportovišť a informaci o postupu 
prací na dlouhodobějších plánech a vizích rozvoje společnosti a souhlasí s dopracováním strategie 
společnosti do 12/2020. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 
8. Zadávací podmínky na dokumentaci pro stavební povolení Greenway Jizera Turnov - 
Svijany 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov je garantem přípravy stavby Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany. Dne 25. 9. 2020 
vydal stavební úřad MěÚ Turnov územní rozhodnutí, které definuje podmínky pro další stupeň projektové 
dokumentace. Město Turnov bude připravovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a na tuto 
obdrželo dotaci z Libereckého kraje ve výši 800 tis. Kč s tím, že ji musíme vyúčtovat do konce roku 2023.  
Předpokládaná cena díla se odhaduje na 1 mil. Kč. Požadavek na odevzdání dokumentace je 31. 8. 2021. 
Pak musí proběhnout inženýrská činnost pro projednání s dokumentace se všemi aktéry a předpoklad 
vydání stavebního povolení je rok 2022. 
 

Usnesení RM č. 651/2020 
RM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení „Greenway Jizera“ 
v úseku Turnov - Svijany a schvaluje výběrovou komisi pro hodnocení nabídek ve složení Ing. Hocke 
Tomáš, Mgr. Svobodová Jana, Ing. Eva Krsková, Mgr. Vaňátko Pavel, Jan Lochman. Náhradníci: Stanislava 
Syrotiuková, RNDr. Miroslav Varga. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 

 

 
9. Dotace SFŽP - změny v systém nakládání s odpady v Turnově – „door to door“ systém 
sběru tříděných odpadů 
 

Rozprava: 

 

Dotace na projekt „door to door“ systému v Turnově byla podpořena a v tuto chvíli pouze čekáme na 
vyhotovení rozhodnutí SFŽP. Dotace na celý projekt je ve výši 7.092.937,11 Kč. To je částka placená 
z dotačních fondů a dofinancování z rozpočtu města je dle rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
1.251.694,79 Kč.  
Zavedení „door to door“ (ode dveří ke dveřím) systému sběru a svozu odpadů spojeného s RFID 
automatickou identifikací výsypu nádob. Přináší pohodlí pro třídění odpadů, umožní ukončit proces 
identifikace a vážení pytlů na sběrném dvoře, čímž uvolní místo pro RE-USE centrum (opětovné využití 
starých, ale funkčních věcí) 
Nový systém předpokládá snížení svozu komunálního odpadu od rodinných domů (svoz jednou za 14dnů) a 
současně možnost zapůjčení nádob na separaci ke každému domu (papír, plasty, bioodpad). Každý dům si 
bude moci sám zvolit, kterou z nádob na třídění bude chtít. Systém bude tedy postaven na dobrovolné bázi, 
nebudeme občany k odběru nádob finančně motivovat. V sídlištích budou vybudována další místa na třídění 
tak, aby měli občané možnost třídění co nejblíže. 
V návaznosti na tyto změny bude zrušen pytlový sběr tříděných odpadů s finanční motivací. Bude nutné 
upravit vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad. Oproti našemu původnímu záměru bude pytlový 
sběr ponechán do doby zavedení nového systému nádob na separaci. Kdybychom ho zrušili dříve, 
docházelo by k ještě většímu přeplňování nádob na separaci rozmístěných po městě (současných 
separačních míst). Snížení frekvence svozu komunálního odpadu bude tlačit občany k většímu třídění 
odpadů. Tím se budou lépe plnit městu Turnovu dosud neplněné recyklační cíle a v budoucnu nebude nutné 
zvyšovat poplatek za odpady pro občany vzhledem k měnící se legislativě a zásadnímu navýšení poplatků 
za skládkovné a spalovny. 
Zároveň bychom rádi v průběhu roku 2021 z fondu EKO-KOM kultivovali stávající separační hnízda na 
území města. 
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Usnesení RM č. 652/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o přidělení dotace ze SFŽP. Na projekt „Město Turnov – door to door systému sběru a svozu 
odpadu". 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 653/2020 
RM souhlasí  
s pokračováním spolupráce se společností ASPHA oběhové hospodářství, s.r.o. na administraci veřejné 
zakázky, dotačním managementu i informační kampani. RM požaduje předložit podrobnější nabídku. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 654/2020 
RM ukládá  
místostarostce Janě Svobodové společně s odborem životního prostředí a Technickými službami Turnov, s. 
r. o. připravit nový systém finanční kalkulace pro zavedení platby dle skutečně svezeného směsného 
komunálního odpadu do konce roku 2020 a následně předložit na jednání RM. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 655/2020 
RM doporučuje  
ZM navýšení limitu spolufinancování projektu „Město Turnov – door to door systému sběru a svozu odpadu“ 
dle schváleného rozpočtu na částku 1.252.000 Kč. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 656/2020 
RM schvaluje  
zařazení položky pro dofinancování projektu „Město Turnov – door to door systému sběru a svozu odpadu“ 
do návrhu rozpočtu města pro rok 2021. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
10. Záměr nákupů pozemků pro rozvoj města 
Rozprava: 
Na základě odložené diskuze o nákupu pozemků v areálu bývalé Masny na Koňském trhu z dubna 2020, 
vám předkládám nabídku pana Kopačky, jednatele společnosti Bluebee, s. r. o., která má tyto pozemky 
v majetku. 
Pan Kopačka nám svým emailem z 6. 10. 2020 potvrdil trvání jeho nabídky ve stejné podobě, jakou navrhl 3. 
března 2020. 
 
 

Usnesení RM č. 657/2020 
RM projednala  
materiál nabídku na odkup pozemků v areálu bývalé Masny na Koňském trhu od společnosti Bluebee, s. r. o.  
RM pověřuje starostu města Tomáše Hockeho jednáním směřujícím k případnému prostému nákupu 
pozemků. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

 
 
11. Vodohospodářské sdružení Turnov – aktuální informace 
 

Rozprava: 

 

Tato důvodová zpráva si klade za cíl vás pokud možno, rychle a přehledně seznámit s celou problematikou i 
výstupy z různých analýz a jednání. Tyto analýzy a další dokumenty k vašemu případnému hlubšímu studiu 
jsou vystaveny na disku G, kde jsou i shromažďovány všechny podklady pro radu města. Jedná se o 
poměrně rozsáhlou problematiku. 
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RM diskutovala nepřijetí návrhu nových stanov VHS Turnov společně předložených městem Turnov a 
městem Semily ze strany rady VHS Turnov (24. 6. 2020, usnesení RS VHS 61/2020 ). RM vnímá tuto situaci 
jako zcela zásadní z hlediska přispívání na rekonstrukce a novostavby vodohospodářských sítí, převádění 
nového majetku na VHS Turnov. Vše s ohledem na správu tohoto majetku v budoucnosti i k případnému 
vystoupení města z dobrovolného svazku. Rovněž RM tíží míra vlivu Turnova na rozhodování o cenotvorbě, 
přístupu k nákladovým položkám provozovatele, celkovému zadlužení. To mohly nové stanovy vyřešit. Proto 
v reakci na nepřijetí návrhu stanov ze strany rady VHS a po dlouhé diskuzi, přijala RM usnesení o záměru 
vystoupení města z VHS Turnov. Celý materiál bude ještě vzhledem k závažnosti projednávat zastupitelstvo 
města. 
 

Usnesení RM č. 658/2020 
RM schvaluje  
záměr vystoupení Města Turnova a doporučuje ZM schválit usnesení: 
ZM schvaluje záměr vystoupení Města Turnova z VHS Turnov a pověřuje starostu města Turnova Ing. 
Tomáše Hockeho, předsedu Výboru pro VH majetek Jiřího Mikulu a zástupce města Turnova v Radě 
sdružení VHS Turnov MUDr. Martina Hrubého, Ing. Zbyňka Miklíka a RNDr. Josefa Uchytila jednáním na 
ministerstvech životního prostředí, financí a zemědělství ohledně vratky dotace akce „Čistá Jizera“.  
ZM pověřuje předsedu Výboru pro VH majetek Jiřího Mikulu, starostu města Ing. Tomáše Hockeho, RNDr. 
Josefa Uchytila, Ing. Zbyňka Miklíka zajistit zadání pro analýzy (právní-ekonomickou-vodohospodářskou) 
přechodu k vlastní správě vodohospodářské infrastruktury a zajištění zpracování veškerých nutných 
posudků a dokumentů k zajištění této správy včetně zadání výběrového řízení. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/3/1] 

 
12. Návrh rozpočtu na rok 2021 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2021. Příjmy předpokládáme 
ve výši 413048 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 306682 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 94396 tis. 
Kč a financování ve výši 12000 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl 
mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2021 se celkové zadlužení města sníží o částku 23000 tis. Kč 
(splátky úvěrů), a to na částku 108000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).  
 
V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč) 
     ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021  

PŘÍJMY VÝDAJE 

Daňové 274 660 tis. Kč Běžné 306 682 tis. Kč 

Nedaňové 62 729 tis. Kč Kapitálové  94 366 tis. Kč 

Kapitálové 2 000 tis. Kč   

Transfery 73 659 tis. Kč   

CELKEM 
PŘÍJMY 

413 048 tis. Kč CELKEM VÝDAJE 401 048 tis. Kč 

Financování – 
stav na účtech z 
minulého roku a 
kontokorentní 
úvěr  

26 000 tis. Kč Financování – 
splátky půjček 
(krátkodobých a 
dlouhodobých) 

38 000 tis. Kč 

CELKEM 439 048 tis. Kč CELKEM 439 048 tis. Kč 

 
Byl diskutován vliv zrušení superhrubé mzdy a případné další restrikce na straně příjmů rozpočtu. 
 

Usnesení RM č. 659/2020 
RM bere na vědomí  
návrh rozpočtu na rok 2021 bez připomínek. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
"SM Turnov, p. č. 2257/2-kVN, RVN 35kV" 
 

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, p. č. 2257/2-kVN, RVN 35V“. Projektovaná stavba se 
nachází u čerpací stanice Kontakt v Ohrazenicích. 
 

Usnesení RM č. 660/2020 
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 2261/1, 3846/2 a 
3856/11 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 50 bm dotčeného stavbou „SM, 
Turnov, p. č. 2257/2-kVN, RVN 35V“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 
13.000 Kč + DPH, (500 Kč/1bm + 2.000 Kč za protlak). 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
"SM, Turnov, ul. Terronská" 
 

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, ul. Terronská“. Projektovaná stavba se nachází 
v lokalitě bývalých kasáren na rozhraní ulic Terronská a Partyzánská. Pro tento případ se jedná o uhrazení 
jednorázového poplatku za umístění kabelového vedení v částce 18.500 Kč + DPH, (500 Kč/1bm). 
 

Usnesení RM č. 661/2020 
RM schvaluje  
uzavření budoucí 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. číslo 863//8, 902/1, 902/4 k. ú. Turnov ve 
vlastnictví Města Turnov v celkové délce 37 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, ul. Terronská“ ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 18.500 Kč + DPH (500 Kč/bm). 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 
15. Dodatek č. 1 - "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové" 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Turnov“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo fi 
COLAS CZ a. s. Cena díla na základě uzavřené smlouvy o dílo 10.889 164 Kč včetně DPH s termínem 
dokončení 15. 11. 2020. Zhotovitel stavby fi Colas CZ a. s. předložil zpracovaný cenový a termínový dodatek 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo OSM/20/587/PIM, který souvisí se zajištěním a prováděním stavby nad 
rámec rozpočtu a výkazu výměr dle změnového listu č. 1. OSM zároveň obdrželo žádost o změnu termínu 
dokončení do 12. 12. 2020 s mezitermínem pro pokládku živice do 30. 11. 2020.  
 
V žádosti jsou specifikovány příčiny termínového prodloužení, které jsou i náplní cenového dodatku a změn 
nad rámec rozpočtu: 
- Prodloužení a rozšíření parkovacího stání z žulových kostek v celé délce ulice /PD – š. stání 
1,80m – skutečnost v prvním úseku 2,15m, ve druhém úseku 2,30m/ 
- Sanace pláně prvního úseku, kde nevyšly zátěžové zkoušky 
- Ochrana inženýrských sítí chráničkami dle požadavku ČEZ Distribuce v celé délce ulice 
- Nové plato svozu odpadu na křížení ul. Nerudova a B. Němcová 
- Covidová nákaza v teamech pokládajících živici 
 

Cena díla dle Smlouvy o dílo:              10.889 164      Kč vč. DPH 
Dle souhrnného změnového listu č. 1:    497 472,78 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1:          11.386 636,78 Kč vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                       
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Usnesení RM č. 662/2020 
RM schvaluje  
uzavření cenového a termínového dodatku č. 1 ve výši 497 472,78 Kč včetně DPH dle změnového listu č. 1 
ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Turnov“ pro firmu COLAS CZ a. s., 
Praha. Celková smluvní cena je 11.386 636,78 Kč vč. DPH a nový termín dokončení akce je do 12. 12. 
2020. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 
16. Žádost o prodej nebo směnu pozemků v k. ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 
Radě města předkládáme k projednání žádost o směnu pozemků v k. ú. Mašov u Turnova. Jedná se o části 
pozemků p. č. 1313/4 a 715/10, o výměře cca 135 m2, ve vlastnictví města Turnov a část pozemku p. č. 
715/12, o výměře cca 13 m2, ve vlastnictví žadatele. Všechny pozemky se nachází ve slepé ulici v 
Pelešanech. K žádosti bylo vydáno stanovisko odborem rozvoje města s tím, že směnu ani prodej 
nedoporučují, a to především proto, že je třeba zachovat přístup na další zastavitelné plochy v území. 
Prodejem těchto částí pozemků by mohlo dojít k poškození dalších vlastníků a omezit možnost stavebního 
využití pozemků. I přes to, že zde není přímo vymezena trasa návrhové plochy komunikace, doporučuje 
naopak, jako koncepční řešení, směřovat kroky k propojení komunikací. 
Po diskuzi: RM žádá OSM prověření stavebního povolení na garáž, která je v situaci patrná. 
  

Usnesení RM č. 663/2020 
RM nesouhlasí  
s požadovanou směnou částí pozemků p. č. 1313/4, 715/10 a 715/12, v k. ú. Mašov u Turnova. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 

 
17. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku - Pekařství Šumava 
 

Rozprava: 
Pekařství Šumava Group a.s. má na základě smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 6. 4. 2017 pronajatou 
část pozemku p. č. 1940/1, k. ú. Turnov na umístění prodejního stánku. Nyní jsme obdrželi od společnosti 
dopis, že byl stánek v Nádražní ulici v Turnově vzhledem k současné situaci vyhodnocen jako ztrátový a 
jeho provoz ukončen dne 23. 10. 2020. Společnost nás žádá o ukončení smlouvy dohodou ke dni 30. 11. 
2020. Dle informace paní Jarošové z Pekařství Šumava Group a. s. by měl být první týden v listopadu 
stánek odstraněn, pozemek uveden do původního stavu a následně nám předán. 
 

Usnesení RM č. 664/2020 
RM schvaluje  
dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 6. 4. 2017 na část pozemku p. č. 1940/1, k. ú. 
Turnov se společností Pekařství Šumava Group, a. s. ke dni 30. 11. 2020. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
 

18. Informace o vývoji řízení ve věci způsobu vyrovnání závazků vyplývajících z uzavřené 
Kupní smlouvy a záměr směny pozemků v k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 
Radě města předkládáme informace o dalším vývoji v jednání o řešení způsob vyrovnání závazků z 
uzavřené Kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 2544/11 v k. ú. Turnov. 
 
p. Hocke nahlásil střet zájmů a nehlasoval 
 
 

Usnesení RM č. 665/2020 
RM bere na vědomí  
informace ve věci vyrovnání závazků vyplývajících z Kupní smlouvy uzavřené v roce 1992, na koupi 
pozemku p. č. 2544/11, v k. ú. Turnov a souhlasí s oddělením záměru a jednání ve věci směny části 
pozemku p. č. 1311/13 a p. č. 2544/11, k. ú. Turnov. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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19. Výběrové řízení  - Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy 
 

Rozprava: 
Výběrové řízení bylo vypsáno dne 12. 10. 2020 a bylo prostřednictvím profilu zadavatele obesláno 47 firem. 
Ve výběrovém řízení byl stanoven pevný paušál Kč 80 000/rok za pronájem 50 ks sloupů veřejného 
osvětlení, které mohou sloužit pro umístění reklamy. Hodnotícím kritériem byla nejvyšší výše příplatku za 
měsíc za každý reklamou obsazený sloup. Do konce lhůty pro podání nabídek, a to do 23. 10. 2020 do 10 
hodin nepřišla žádná nabídka. Hodnotící komise tedy doporučuje zadavateli výběrové řízení zrušit.  
 

Usnesení RM č. 666/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise zrušení výběrového řízení na „Pronájem sloupů veřejného 
osvětlení na umístění reklamy“. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
 
 

Usnesení RM č. 667/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky výběrového řízení na „Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy“ 
s možností zrušení v případě mimořádně nízké částky a hodnotící komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 
Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Stanislava Syrotiuková, Vladimíra Vávrová, Jan Lochman. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
 
 

20. Výběrové řízení - Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1356, ulice Žižkova 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 
1356 v ulici Žižkova, Turnov". Jedná se o výměnu 29 ks plastových oken a dvou venkovních vchodových 
dveří. Výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu s termínem realizace od 16. 4. 2021 do 
31. 5. 2021. 
 

Usnesení RM č. 668/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1356 v 
ulici Žižkova, Turnov“ a schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, ing. Miroslav 
Šmiraus, Stanislava Syrotiuková, Eva Melicharová. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 
21. Koupací biotop Dolánky 
 

Rozprava: 
Materiál se týká částečného rozšíření možnosti koupání v Dolánkách. Jedná se o dlouhodobé téma, které v 
obyvatelích Turnova a okolních sídel rezonuje od ukončení provozu doláneckého koupaliště v 90. letech a 
jeho likvidace v roce 2000. Přesto, že v minulých letech bylo vybudováno zcela nové koupaliště v Maškově 
zahradě, představitelé Města 
dlouhodobě vnímají zájem veřejnosti na alespoň částečný návrat Dolánek ke koupací funkci s jiným 
charakterem, 
než má městský areál „Maškovka“. Poloha v nivě Jizery jednoznačně rekreační charakter Dolánek 
předurčuje. Zároveň však je řekou Jizerou omezován – nachází se v záplavovém území, část dokonce v 
aktivní zóně záplavového území (AZZU). Vzhledem k těmto omezením se jeví znovuvyužití areálu pro 
koupání problematické, nikoliv však nemožné. 
Aktivity Města dlouhodobě k takovému využití v rozumné míře směřují (koupací pláž na břehu Jizery, udržení 
provozu dětského brouzdaliště, ). Další z možností je zřízení přírodě blízké vodní nádrže, která by kromě 
funkce rekreační (koupání) zároveň plnila funkci ekologickou a biologicko-stabilizační a jejíž umístění není v 
rozporu s vymezením aktivní záplavové zóny. Město se této možnosti se střídavou intenzitou dlouhodobě 
věnuje od roku 2002, kdy byla zpracována studie Ing. Miloslava Šindlara. 
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Usnesení RM č. 669/2020 
RM schvaluje  
zpracování Studie „Přírodní biotop v Dolánkách“ dle nabídky firmy VRV, a. s. z října 2020 a ukládá odboru 
správy majetku seznámit RM se závěry Studie. Na základě vyhodnocení závěrů Studie RM rozhodne o 
dalším pokračování prací na přípravě přírodního koupacího biotopu Dolánky. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/2/0] 
 
 

22. Komise pro hodnocení jednatelů 
 

Rozprava: 
Posílám Vám návrh na složení hodnotících komisí pro hodnocení jednatelů po 4 letech ve funkci: 
Turnovské odpadové služby, s. r. o. pan Libor Preisler (funkční období k 1. 1. 2021) a Technické služby 
Turnov, s. r. o. (1. 9. 2021): Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, D. Schindler, K. Jiránek, Mgr. Špetlík 
Městská teplárenská Turnov, s. r. o., Ing. Vladimír Konopka (1. 12. 2021): Mgr. Svobodová, PhDr. Maierová, 
Ing. Miklík, J. Mikula, Ing. Hocke 
Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Mgr. David Pešek (2. 9. 2021): Mgr. Houšková, Ing. Hocke, E. Kordová, 
Mgr. Svobodová, RNDr. Uchytil, DiS. EFP.     
 

Usnesení RM č. 670/2020 
RM schvaluje  
hodnotící komisi pro jednatele pana Libora Preislera (Technické služby Turnov, s. r. o. a Turnovské 
odpadové služby, s. r. o.) ve složení: Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, D. Schindler, K. Jiránek, Mgr. Špetlík. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0/] 
 
 

Usnesení RM č. 671/2020 
RM schvaluje  
hodnotící komisi pro jednatele Ing. Vladimíra Konopku (Městská teplárenská Turnov, s. r. o.) ve složení: Mgr. 
Svobodová, PhDr. Maierová, Ing. Miklík, J. Mikula, Ing. Hocke. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 672/2020 
RM schvaluje  
hodnotící komisi pro jednatele Mgr. Davida Peška (Kulturní centrum Turnov, s. r. o.) ve složení: Mgr. 
Houšková, Ing. Hocke, E. Kordová, Mgr. Svobodová, RNDr. Uchytil, DiS. EFP. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

23. Dodatek č. 2 - Bytová zóna Hruštice - Károvsko, etapa VII. 
 

Rozprava: 
RM schválila dne 22. 10. 2020 dodatek č. 1, který se týkal prodloužení termínu dokončení na akci „Bytová 
zóna Hruštice-Károvsko, etapa VII. – část 1“ z důvodu problému v koordinaci projektové dokumentace VH 
sítí, komunikací a rozvodů NN. Termín byl tímto dodatkem prodloužen do 22. 11. 2020. Stavební práce 
budou do tohoto termínu dokončeny, ale k dnešnímu dni (jednání RM) nejsou ještě vyčísleny vícepráce a 
méněpráce, které musí být schváleny RM. RM, která může tento dodatek schválit, bude zasedat až 26. 11. 
2020, žádáme tedy ještě o jedno prodloužení termínu dokončení, a to do 30. 11. 2020. 
 

Usnesení RM č. 673/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dodavatele ZEPOS RS s. r. o., IČ: 26002671 na akci „Bytová zóna 
Hruštice-Károvsko, etapa VII. – část 1" s prodloužením termínu dokončení stavby do 30. 11. 2020. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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24. Koncepce rozvoje sportu  
 

Usnesení RM č. 674/2020 
RM schvaluje 
posunutí harmonogramu projednávání koncepce rozvoje sportu města Turnov dle usnesení RM č. 456/2020 
ze dne 15. 7. 2020 kvůli opatřením spojeným s šířením nemoci covid-19 a ukládá místostarostce Janě 
Svobodové zajistit projednávání koncepce po vyjádření výboru pro sport ZM a sportovní komise RM a 
přijatých usnesení obou orgánů.  
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
 
V Turnově dne 9. listopadu 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ………………………….   …………………………… 
       Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 
              starosta            místostarostka 


