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ZÁPIS  
z 27. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 26. 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. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří 
Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu:                         

Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová      
 
Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus        
 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2546/1, k. ú. Turnov o 

výměře cca 25 m2 

Stanislava Syrotiuková 13:00 – 13:35      

2. Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov - 

dodatek č. 1 

Ing. Tomáš Hocke       

3. Bytová zóna Hruštice - dodatek č. 3             

4. Dotace na obnovu místních komunikací z Ministerstva pro 

místní rozvoj - ulice Markova, Turnov 

Ing. Tomáš Hocke       

5. Zadávací podmínky výběrového řízení "Rekonstrukce oken 

v č. p. 26, ul. 5. května, Turnov" 

Stanislava Syrotiuková       

Záležitosti odboru rozvoje města 

6. Odsouhlasení zpracovatele a smlouvy o dílo "Změna č. 4 

Územního plánu Turnov" 

RNDr. Miroslav Varga 13:35 – 13:45  

Záležitosti odboru životního prostředí 

7. Změny v systém nakládání s odpady v Turnově – „door to 

door“ systém sběru tříděných odpadů 

Mgr. Jana Svobodová      13:45– 14:00      

Záležitosti odboru sociálního 

8. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

dodatek ke smlouvě 

Mgr. Petra Houšková 14:00 – 14:10 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

9. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská 

škola Turnov, Bezručova 590, p. o. 

Mgr. Martina Marková      14:10 – 14:20      

10. Vrácení části dotace na podporu činnosti sportovních spolků 

a organizací pro rok 2020 do rozpočtu města 

       

11. Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, p. o. – žádost o 

schválení přijetí daru 
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Ostatní 

12. Změna organizačního řádu Měú včetně změny podpisového 

a kompetenčního řádu 

Ing. Miroslav Šmiraus  14:20 – 15:00      

13. Organizační změny na Měú        

14. ZSST – rezignace ředitele, vyhlášení VŘ a jmenování 

výběrové komise 

            

15. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - hodnocení jednatele Mgr. Jana Svobodová            

16. 

 

17. 

Nominace do Řídícího výboru projektu Modernizace KNL, 

a. s. 

Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace – 

změna sledovaných ukazatelů a čerpání rezervního fondu – 

přidaný bod 

Ing. Tomáš Hocke 

 

Mgr. Martina Marková 

      

 

 

 

1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2546/1, k. ú. Turnov o výměře cca 25 m2 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme ke schválení záměr prodeje části pozemku p. č. 2546/1, k. ú. Turnov, o předpokládané 

výměře cca 25 m2. 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. s ohledem na špatný technický stav stávající trafostanice stojící na pozemku p. č. 

2544/24, k. ú. Turnov, v ul. Alešova (u střední školy) se rozhodla o její demolici a výstavbě nové kompaktní 

betonové trafostanice, umístěné poblíž demontované TS. Požádala město Turnov o navržení nového umístění v 

zakresleném polygonu, případně mírně za jeho hranicí, kvůli co nejmenšímu prodloužení kabelových vedení NN, 

jelikož prodlužováním kabelů NN dochází k ponižování přenosové schopnosti (snižování jištění). 

 
 

Usnesení RM č. 675/2020 
RM souhlasí  
se záměrem prodeje části pozemku p. č. 2546/1, k. ú. Turnov, o velikosti cca 25 m2, do vlastnictví spol. 
ČEZ Distribuce, a. s., za kupní cenu 1500 Kč/m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou a 
doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následné uzavření Kupní smlouvy. 
 

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

2. Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov - dodatek č. 1 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo fi 

Michal Zonyga, Bozkov 169. Cena díla na základě uzavřené smlouvy je 1.475 753 Kč včetně DPH s termínem 

dokončení 30. 11. 2020. Zhotovitel stavby fi Michal Zonyga – zaslal na OSM žádost o termínový dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo OSM/20/952/PIM. Důvodem je popsaná současná situace a vliv na nástupy řemesel u drobných 

stavebních živnostníků. Návrh nového termínu je do 22. 12. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 676/2020 
RM schvaluje  
uzavření termínového dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu „Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. 
p. 1897, Turnov“ pro firmu Michal Zonyga, Bozkov 169. Nový termín dokončení dle dodatku č. 1 je 22. 
12. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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3. Bytová zóna Hruštice - dodatek č. 3 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení dodatek č. 3 smlouvy o dílo na stavbu "Bytová zóna 

Hruštice, etapa VII". Dodatek č. 1 a č. 2 prodlužoval termín dokončení stavby, nyní předkládáme finanční 

vypořádání díla.  

 
 

Usnesení RM č. 677/2020 
RM schvaluje  
uzavření cenového dodatku č. 3 ve výši 430.731 Kč vč. DPH dle změnového listu č. 1 ke smlouvě o dílo na 
stavbu "Bytová zóna Hruštice, etapa VII." pro firmu ZEPOS RS, s. r. o., IČO 2600267. Celková smluvní cena 
díla je 6.787.995 Kč vč. DPH. 
 

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

4. Dotace na obnovu místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj - ulice 

Markova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

V roce 2017 byla vypracována projektová dokumentace na projekt pod názvem „Rekonstrukce Markovy ulice“. 

Jedná se o rekonstrukci úseku komunikace od křižovatky ulic Markova a A. Dvořáka po křížení ulice Markova a 

Mariánského náměstí. Dále bude součástí akce výměna svítidel, přeložka silového vedení a přeložka sdělovacího 

vedení.  

Program Ministerstva pro místní rozvoj umožňuje podat žádost o dotaci na financování rekonstrukce místních 

komunikací pro obce s více než 10 000 obyvateli a náš záměr podmínky programu splňuje. Předpokládané náklady 

projektu dle položkového rozpočtu jsou ve výši Kč 9 080 000,- vč. DPH, z nichž uznatelné náklady, jsou ve výši Kč 

6 960 000,- vč. DPH. Mezi neuznatelné náklady musíme zahrnout veřejné osvětlení, přeložky vedení ČEZu a 

sdělovacího vedení.  Z rozpočtu MMR lze poskytnout příspěvek ve výši max. 60 % celkových uznatelných nákladů, 

což by činilo Kč 4 176 000,-. Finanční spoluúčast města by činila cca Kč 4 904 000,- vč. DPH, a to včetně 

spoluúčasti 40 % a neuznatelných nákladů. Stavba musí být zrealizována do 31. 12. 2022.   

 
 

Usnesení RM č. 678/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu podpora obnovy 
místních komunikací na projekt „Rekonstrukce Markovy ulice“ a spolufinancování této akce ve výši 40 % 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů a dále neuznatelných nákladů. 
 

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

5. Zadávací podmínky výběrového řízení "Rekonstrukce oken v č. p. 26, ul. 5. května, 

Turnov" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Výměna oken v objektu č. p. 26 v ulici 5. 

května, Turnov“. Jedná se o výměnu 31 ks dřevěných oken v objektu Regionálního informačního centra, a to 

v bytové části. Zakázka bude zkoordinována s rekonstrukcí této budovy, která právě probíhá. Okna musí být 

dokončena před konečnou realizací venkovní omítky. Výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu 

s termínem realizace od 15. 3. 2021 do 30. 4. 2021. 
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Usnesení RM č. 679/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Výměna oken v objektu č. p. 26 v ulici 5. 
května, Turnov“ a schvaluje hodnotící komise ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ing. Miroslav 
Šmiraus, Stanislava Syrotiuková, Eva Melicharová. 
 

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

6. Odsouhlasení zpracovatele a smlouvy o dílo "Změna č. 4 Územního plánu Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Zastupitelstvo města Turnov schválilo Zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov usnesením č. 252/2020 ze dne 

24. 9. 2020. Odbor rozvoje města zveřejnil dne 6. 10. 2020 na internetové stránce města výzvu k předložení nabídek 

na zpracování změny vč. dokumentace SEA. Nabídky bylo možné podávat do pondělí 2. 11. 2020 do 12:00 hod. 

Zároveň bylo osloveno 5 prověřených dodavatelů - projekčních kanceláří: 

1. Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář  

2. SAUL, s. r. o.  

3. SURPMO a. s. 

4. Atelier T-plan, s. r. o. 

5. Institut regionálních informací, s. r. o. 
 

Nabídku v daném termínu uplatnili 2 zájemci: 

1. Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář, Železná 493, 110 00 Praha 1, IČ: 73580872 

2. Alice Horňáková architekti s. r. o., Heřmanova 1415/1, 170 00 Praha 7, IČ: 07465734 

Otevírání obálek proběhlo 2. 11. 2020. Obě doručené nabídky byly úplné. Následně byly nabídky hodnoceny. Pro 

hodnocení nabídek zadavatel stanovil jako základní kritérium ekonomickou výhodnost nabídky s dílčími 

hodnotícími kritérii a vahami v této specifikaci: 

1. Kritérium – Cena v Kč včetně DPH..................................................váha 50 % 

2. Kritérium – Technická úroveň nabízeného plnění.............................váha 50 % 
 

Výsledek hodnocení je následující: 

Nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč. Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář, Železná 493, 110 00 Praha 1, 

IČ: 73580872, DIČ: CZ7603093685 s nabídkovou cenou ve výši 338 000 Kč vč. DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 680/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Změna 
č. 4 Územního plánu Turnov“ nabídku uchazeče „Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář, Železná 493, 
110 00 Praha 1“ za cenu 338 800 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

7. Změny v systém nakládání s odpady v Turnově – „door to door“ systém sběru 

tříděných odpadů 
 

Rozprava: 

 

Na základě minulého projednání na RM dne 4. 11. 2020 předkládáme smlouvy na zajištění administrace veřejné 

zakázky, dotačního managementu (SFŽP) a informační kampaně. 
 

Finanční náklady na smlouvy jsou 

 Smlouva na administraci nadlimitní veřejné zakázky – 96.800 Kč s DPH  

 Smlouva na dotační management – 121.000 Kč s DPH za celou dobu projektu (realizace projektu + 5 let 

udržitelnost) – rok 2021 …. 90.750 Kč s DPH a následně každý rok 6.050 Kč s DPH  

 Nabídka na informační kampaň – dle našeho přesného zadání jednotlivých položek  
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 Přibližný odhad 90.000 Kč s DPH -  ceny obsahují pouze tvorbu materiálů (leták, plakát, brožura, 

kalendář svozu ……), tvorbu prezentace na internetu a zajištění besed s občany. Záleží na tom, zda si 

ještě budeme nějaké další aktivity objednávat.  

 

Náklady na administraci veřejné zakázky jsou z 85 % uznatelné náklady, které můžeme nárokovat ze SFŽP. 

Náklady na informační kampaň lze platit z příjmů EKO-KOMu. 

Zároveň předkládáme návrh finanční kalkulace Technických služeb Turnov, s. r. o. po zavedení nového systému 

svozu komunálního odpadu a separovaných odpadů. 

 
 

Usnesení RM č. 681/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o smlouvě na administraci nadlimitní veřejné zakázky, o smlouvě na dotační management akce 
„Město Turnov – door to door systém sběru a svozu odpadů“ a o nabídce na informační kampaň. 
 

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

Usnesení RM č. 682/2020 
RM souhlasí  
s udělením výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, na základě znalosti celého projektu ze 
strany společnosti, pro společnost ASHPA oběhová hospodářství s. r. o. - Smlouva na administraci 
nadlimitní veřejné zakázky – 96.800 Kč s DPH, Smlouva na dotační management – 121.000 Kč s DPH za 
celou dobu projektu (realizace projektu + 5 let udržitelnost) – rok 2021 90.750 Kč s DPH a následně každý 
rok 6.050 Kč s DPH, Nabídka na informační kampaň – dle našeho přesného zadání jednotlivých položek - 
přibližný odhad 90.000 Kč s DPH. RM zároveň pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem 
smlouvy se společností ASHPA oběhová hospodářství s. r. o., na administraci nadlimitní veřejné zakázky, 
smlouvu na dotační management akce „Město Turnov – door to door systém sběru a svozu odpadů“ a na 
realizaci informační kampaně k připravované změně systému odpadů. 
 

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

Usnesení RM č. 683/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o kalkulaci ceny na svoz odpadů po zavedení změny v systému odpadů. 
 

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

8. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě 
 

Rozprava: 

 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, požádaly o změnu vyrovnávací platby na jednotlivé 

druhy registrovaných sociálních služeb. Celková výše vyrovnávací platby na rok 2020 zůstává stejná, a to ve výši 

16.931.000 Kč. Je třeba pouze upravit výši částek na druhy služeb podle předpokladu čerpání. Tímto dodatkem se 

ruší odstavec č. 3 Článku III smlouvy a nahrazuje se novým. 

 
 

Usnesení RM č. 684/2020 
RM bere na vědomí  
dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Turnov a Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvkovou 
organizací, a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov ke schválení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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9. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 

590, p. o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu organizace celkem do výše 18 tis. Kč na pořízení notebooku, který mateřská škola 

potřebuje k zajištění online výuky pro předškolní děti a pro potřebu časté elektronické komunikace mezi pedagogy a 

rodiči v době covidové. Notebook bude pořízen v rámci výměny za starý již vyřazený notebook. 

 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2020: 31 650 Kč. 

Rezervní fond je k 30. 9. 2020 ve výši: 99 639,13 Kč.  

Rezervní fond k čerpání: 67 989,13 Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 685/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 18 tis. Kč na pořízení notebooku. 
 

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

10. Vrácení části dotace na podporu činnosti sportovních spolků a organizací pro 

rok 2020 do rozpočtu města 
 

Rozprava: 

 

V rámci dotačního programu Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov rozhodlo 

Zastupitelstvo města na svém únorovém jednání poskytnout dotace na podporu činnosti sportovních spolků v roce 

2020 v celkové výši 7,628.400 Kč. V tomto dotačním programu zůstalo nerozdělených 121.600 Kč. V průběhu 

měsíce března byly se zástupci spolků uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a dotace jim byly 

vyplaceny. 

V souvislosti se šířením epidemie covid-19 a jejími předpokládanými dopady na rozpočet města byly v rámci 

prvního rozpočtového opatření poníženy některé položky rozpočtu o 7 % až 10 %. Se stejnou prosbou na 

procentuální výši odvodu z poskytnuté dotace byli osloveni i zástupci jednotlivých sportovních spolků.  

 
 

Usnesení RM č. 686/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o vrácení části dotace v programu Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města 
Turnov dle možností jednotlivých sportovních spolků. RM pověřuje OŠKS informovat sportovní spolky o 
komplikovaném návrhu rozpočtu města 2021 s ohledem na rušení super hrubé mzdy v Parlamentu ČR. 
 

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

11. Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, p. o. – žádost o schválení přijetí daru 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková 

organizace o schválení přijetí věcného daru ve výši 100 829,30 Kč od Nakladatelství FORUM, Střelničná 1861/8a, 

182 00 Praha. Věcný dar je výhra v celostátní soutěži „MŠ roku 2020“ a jedná se o 2 čističky vzduchu (Therapy Air 

Ion) + čističku vody (Edel Wasser Gold). Darované přístroje budou využívány ve třídách a prostorách mateřské 

školy.  

 
 
 



7  Zápis Rady Města Turnov 26. 11. 2020 

Usnesení RM č. 687/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace přijetí věcného daru 2 ks 
čističek vzduchu a 1 ks čističky vody v celkové výši 100 829,30 Kč od společnosti Nakladatelství FORUM, 
dle uzavřené smlouvy. 
 

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

12. Změna organizačního řádu Měú včetně změny podpisového a kompetenčního 

řádu 
 

Rozprava: 

 

Prosím o schválení následujících změn v organizační řádu Měú a tím i navazujících změn v podpisovém a 

kompetenční řádu: 
 

Navrhované změny k 1. 12. 2020: 

1. V organizačním řádu má Odbor správy majetku tuto pravomoc: 

Zastupuje Město Turnov jako účastníka řízení podle zvláštních právních předpisů ve věcech správy majetku města, 

dává vyjádření a podává jménem města odvolání proti rozhodnutí, které je v rozporu s jeho stanoviskem. 

2. V podpisovém a kompetenční řádu podepisuje ved. OSM na základě organizačního řádu tyto dokumenty: 

Žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, žádost o demoliční výměr. 

Stanovisko města jako účastníka územního a stavebního řízení z hlediska správy majetku - komunikace a 

nemovitosti v majetku města. 

Tyto pravomoci k podpisu rovněž přejdou přímo pod starostu. 

3. V podpisovém a kompetenčním řádu bude uvedena vedoucí odboru správy majetku Mgr. Dagmar Šrytrová 
 

Navrhované změny k 1. 1. 2021:  

1. Organizační řád 

Město Turnov přestane být na základě nového zákona o územní členění státu pověřeným úřadem a obcí s rozšířenou 

působností pro obec Frýdštejn navíc přestane pro obec Frýdštejn vykonávat přestupkovou agendu na základě 

veřejnoprávní smlouvy, speciálního stavebního úřadu silničního a vyvlastňovacího úřadu. 

V podpisovém a kompetenčním řádu bude jméno tajemníka Měú nahrazeno Mgr. Evou Honzákovou. 

 
 

Usnesení RM č. 688/2020 
RM schvaluje  
Organizační řád Měú (01.31) včetně podpisového a kompetenčního řádu (02.73) dle přílohy s účinností 
od 1. 12. 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 689/2020 
RM schvaluje  
Organizační řád Měú (01.32) včetně podpisového a kompetenčního řádu (02.74) dle přílohy s účinností 
od 1. 1. 2021. 
 

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

13. Organizační změny na Měú 
 

Rozprava: 

 

Na odboru správním na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů odchází dohodou k 31. 12. 2020 jedna 

zaměstnankyně. Po zvážení s vedoucím odboru a vedení města navrhuji zrušit toto pracovní místo. Na pracovišti 

zůstanou 2 pracovnice s tím, že v případě nutnosti může ještě provádět zástup pracovnice z evidence obyvatel. 
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Usnesení RM č. 690/2020 
RM ruší  
1 pracovní místo úředníka na odboru správním k 1. lednu 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 691/2020 
RM stanovuje  
na základě výše uvedeného usnesení RM celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ na 112 od 1. 
ledna 2021. Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených v městském 
úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 12, FO 8, ORM 8, OŽP 8, OPŘ 
4, OS 9, OD 20, OSV 12, OŠKS 6, ŽÚ 5. 
 

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

14. ZSST – rezignace ředitele, vyhlášení VŘ a jmenování výběrové komise 
 

Rozprava: 

 

Dne 2. 11. 2020 pan ředitel Bc. Jaroslav Cimbál doručil rezignaci k 31. 3. 2021 na funkci ředitele Zdravotně 

sociálních služeb Turnov. Z tohoto důvodu Vám předkládám tento materiál a prosím Vás o schválení výběrového 

řízení na pozici ředitel/ředitelka ZSST, dále o schválení složení hodnotící komise. 

 
 

Usnesení RM č. 692/2020 
RM bere na vědomí  
rezignaci stávajícího ředitele Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace Bc. Jaroslava 
Cimbála k 31. 3. 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 693/2020 
RM schvaluje  
výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 694/2020 
RM schvaluje  
složení hodnotící komise pro výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Zdravotně sociálních služeb 
Turnov, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 
 

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

15. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - hodnocení jednatele 
 

Rozprava: 

 

Dle pravidel pro přidělování ročních odměn ředitelům a jednatelům organizací zřizovaných Městem Turnov a 

vedoucím odborů Městského úřadu Turnov proběhlo dne 11. 11. 2010 hodnocení pana jednatele Městské teplárenské 

Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíra Konopky. 

Komise se shodla na tom, že všechna kritéria pro hodnocení byla splněna, za což panu jednateli náleží odměna ve 

výši 2 měsíčních odměn. Komise na základě výsledku hodnocení navrhuje Ing. Vladimíru Konopkovi mimořádnou 

odměnu ve výši 1,6 násobku měsíční odměny jednatele za výrazné navýšení zisku. Plánovaný hospodářský výsledek 

byl v podstatě třikrát překročen (z 483tis. na 1,49mil.) a rekonstrukce výtopny u nádraží byla realizována včetně 

nových technických řešení a opatření, toto navíc s maximálním zapojením vlastních zaměstnanců. Tato akce 
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vyžadovala velmi aktivní přístup pana jednatele. Celkem tedy odměna ve výši 3,6 násobku měsíční odměny. 

Odměna bude vyplacena z prostředků organizace. 

 
 

Usnesení RM č. 695/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje roční odměnu panu jednateli společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíru 
Konopkovi dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 696/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje kritéria pro roční hodnocení pana jednatele společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. za 
hospodářský rok 2020/2021. 
 

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

16. Nominace do Řídícího výboru projektu Modernizace KNL, a. s., nominace Komise 

Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově 
 

Rozprava: 

 

Na základě dopisu předsedy představenstva KNL, a. s. s žádostí o návrh jednoho člena do řídícího výboru projektu 

Modernizace KNL, a. s. prosím o svou nominaci na tuto funkci. V řídícím výboru působím od jeho založení a u 

projektu Modernizace KNL, a. s. jsem rovněž od samého počátku. Zároveň jsme i za dozorčí radu KNL součástí 

Realizačního teamu Modernizace KNL. Tento projekt vnímám jako nejzásadnější investici do zdravotnictví v našem 

kraji i ve společnosti, kde jsme jako město akcionářem. 

Druhá nominace vychází z emailu náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květy Vinklátové a týká se nominace do 

Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově. Za město navrhuji nominaci PhDr. Hany 

Maierové a Mgr. Jany Svobodové.  

 
 

Usnesení RM č. 697/2020 
RM jmenuje  
do řídícího výboru projektu Modernizace KNL, a.s. Tomáše Hockeho jako zástupce Města Turnova. 
 

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

Usnesení RM č. 698/2020 
RM jmenuje  
do Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově PhDr. Hanu Maierovou a Mgr. 
Janu Svobodovou jako zástupce Města Turnova. 
 

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

17. Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace – změna sledovaných 

ukazatelů a čerpání rezervního fondu 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám materiál týkající se havarijního stavu žákovských počítačů (i monitorů) v Základní škole Turnov 

– Mašov, příspěvková organizace. Stávající počítačové sestavy byly již v minulosti repasované a nyní není možné je 

nadále pro povinnou ICT výuku používat. Je nezbytné nakoupit počítače nové – celkem 10 ks žákovských počítačů 

s monitory v ceně 13.637,37 Kč za jeden ks. 
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Usnesení RM č. 699/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace žádost o snížení sledovaného  
ukazatele 511 – Opravy a udržování o 42 tis. Kč na celkových 3 tis. Kč, snížení sledovaného 
ukazatele 502 – Spotřeba energie o 20 tis. Kč na celkových 80 tis. Kč a snížení sledovaného 
ukazatele 503 – Spotřeba vody o 5 tis. Kč na celkových 5 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 700/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace žádost o čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 55 tis. Kč na pořízení žákovských počítačů. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 1. prosince 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Jana Svobodová 

         starosta             místostarostka 

 


