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ZÁPIS  
z 29. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 17. prosince 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, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, 
Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

Eva Kordová 
 
Eva Kordová 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus            
 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti "Vodovodní přípojka pro bytový dům 259-261, 

Dělnická, Turnov" 

Mgr. Dagmar Šrytrová  12:30 – 13:40     

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti "Sjezd na komunikaci z p. č. 401 k. ú. Bukovina 

u Turnova, Kobylka" 

       

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Malý Rohozec p. č. 150/1-

SR, kNN" 

       

4. Smlouva o poskytnutí příspěvku bytová zóna Hruštice, 

xxxxxxxxxx 

       

5. Smlouva o realizaci přeložky ČEZ, Zborovská ulice        

6. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou        

7. Vodohospodářské sdružení Turnov - dodatek č. 1 smlouvy o 

poskytnutí dotace na projekt Bytová zóna Hruštice-

Károvsko, etapa VII. - VH sítě 

       

8. Schválení dodatku č. 1 na akci DD Pohoda - rekonstrukce 

dvou výtahů 

       

9. Schválení dodatku č. 2 na akci ZŠ 28. října - stavební úpravy 

pro imobilní, méněpráce, vícepráce 

       

10. Dodatek č. 9 - Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje        

11. Pověření k podepisování nájemních smluv na pozemky - 

zahrádky a byty 

       

12. Pronájem části pozemku p. č. 2887/1, k. ú. Turnov pro 

Vodohospodářské sdružení Turnov 

       

13. Pronájem parkovacího stání v ul. Vejrichova, Turnov        
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14. Darování movitých věcí Dětskému centru Turnov – dětské 

hřiště 

       

15. Podání žádosti o dotace na akci "Rekonstrukce požární 

nádrže Kobylka" z Ministerstva zemědělství 

Ing. Tomáš Hocke       

Ostatní 

16. Členství v komisích rady města a povodňové komisi města Ing. Tomáš Hocke 13:40 – 14:10      

17. DD Pohoda - provoz kantýny             

18. Farmářské trhy 2021 Mgr. Jana Svobodová       

Záležitosti odboru finančního 

19. Žádost o poskytnutí záštity s finanční podporou - 

kulturaprezije 

Ing. Tomáš Hocke 14:10 – 14:50      

20. Účelová dotace z Libereckého kraje na podporu humanitární 

pomoci v době pandemie SARS CoV-2 č. OLP/4149/2020 

Mgr. Petra Houšková       

21. Poskytnutí účelové dotace na podporu humanitární pomoci v 

době pandemie SARS CoV-2 pro ADRU o. p. s. Liberec 

       

22. Finanční záležitosti příspěvkových organizací Ing. Tomáš Hocke       

23. Škodní a likvidační komise        

24. Plán inventur na rok 2020        

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

25. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 Mgr. Martina Marková 14:50 – 15:00      

26. 

 

27. 

 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

 

 

 

Čerpání rezervního fondu organizace Základní škola 

Turnov, Skálova 600, p. o. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování projektové 

dokumentace – Novostavba knihovny Antonína Marka 

v Turnově – přidaný bod 

Dotace pro sportovní spolky 2021 – projednání ve Výboru 

pro sport Zastupitelstva města Turnov – přidaný bod 

Vyslovení souhlasu s ukončením veřejnoprávní smlouvy 

s obcí Frýdštejn – přidaný bod 

Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – 

prosinec 2020 – přidaný bod 

  
 

 

 

Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Mgr. Martina Marková 

 

Petr Weiss 

 

Ing. Tomáš Hocke 

      

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

přípojka pro bytový dům 259-261, Dělnická, Turnov" 
 

Rozprava: 
 

Investor Stavební bytové družstvo Turnov žádá o zřízení věcného břemene na stavbu „Vodovodní přípojka pro 

bytový dům č. p. 259-261 Daliměřice, Turnov“. Jedná se o výměnu vodovodní přípojky LT DN 80 pro bytový dům 

č. p. 259-261 v Dělnické ul. na Daliměřicích.  

 
 

Usnesení RM č. 753/2020 
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. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 
838/1, 838/7 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v celkové délce 11 bm dotčený stavbou 
„Vodovodní přípojka pro bytový dům č. p. 259-261 Daliměřice, ve prospěch Stavebního bytového 
družstva Turnov, Svobodova 971, 511 01 Turnov za jednorázovou úhradu 5.500 Kč + DPH dle Ceníku 
jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020 za 1 bm/500 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti "Sjezd na 

komunikaci z p. č. 401 k. ú. Bukovina u Turnova, Kobylka" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby na sjezd z pozemku. Investoři manželé xxxxxxxx připravují ze svého pozemku p. č. 401 k. 

ú. Bukovina u Turnova výstavbu sjezdu na komunikaci.  

 
 

Usnesení RM č. 754/2020 
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. 89/2012Sb. 
občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 777/3 k. ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví 
města Turnova v celkové délce 5 bm dotčených stavbou sjezd na komunikaci, ve prospěch investorů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.000 Kč bez DPH za případ 
(standard. šíře 4 m) a za každý další započatý metr šíře navíc, 1.000 Kč. Tj. celkem 3.000 Kč + DPH. 
 

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

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

stavby "SM Malý Rohozec p. č. 150/1-SR, kNN" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu č. IV-12-4019689 “SM Malý Rohozec p. č.150/1-SR, 

kNN“. Rozsah stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN pro nové odběrné místo v lokalitě obce 

Malého Rohozce nad pivovarem. 

 
 

Usnesení RM č. 755/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
4019689/SOBS VB/2 v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů energetický zákon) na pozemek parcel. č. 
441/4 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 92 bm dotčeného stavbou „SM 
Turnov, Malý Rohozec p. č.150/1-SR, kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve 
výši 48.000 Kč + DPH (500 Kč/bm, umístění pilíře 2.000 + DPH). 
 

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

4. Smlouva o poskytnutí příspěvku bytová zóna Hruštice, xxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení materiál týkající se uzavření smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na vybudování vodovodního a kanalizačního řadu v bytové zóně Hruštice - Károvsko soukromým 

investorem - spoluvlastníci xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo provedeno VHS 

Turnov na celou stavbu - sítě i komunikace. Celková cena díla je 3.830.940 Kč vč. DPH. Soukromý investor bude 

investovat celou komunikaci, včetně odvodnění v celkové výši 1 969.372 Kč vč. DPH. Podíl soukromého investora 

na vodohospodářské části je 1.560.571 Kč vč. DPH. Po dokončení výstavby bude předmětná komunikace 

soukromým investorem převedena na Město Turnov. Odhad nákladů na dokončení komunikace (finální vrstva 

asfaltu a zeleň) je cca 600 tis. Kč. Převod komunikace je schválen 22. 10. 2020 zastupitelstvem města.  
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Usnesení RM č. 756/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.289.728 Kč s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na 
výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 1004/1, k. ú. Turnov. 
 

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

5. Smlouva o realizaci přeložky ČEZ, Zborovská ulice 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení ČEZ. 

Přeložka je připravována v rámci projektové přípravy rekonstrukce ulice Zelená cesta.  Předpokládaná výše nákladů 

přeložky je 260 tis. Kč. Tuto částku musíme uhradit jako zálohu po podpisu této smlouvy o přeložce distribučního 

zařízení. Po dokončení stavby dojde k vyčíslení skutečně vynaložených nákladů.   
 

RM po diskuzi navrhuje odložit, OSM zjistí možnosti odložení realizace vzhledem k restrikcím rozpočtu 

města v roce 2021. 

 
 

6. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou 
 

Rozprava: 

 

Rada města na svém jednání dne 28. 5. 2020 schválila pronájem místností č. dv. 224 a 225 v č. p. 84, ul. Skálova, 

Turnov pro pana xxxxxxxxxx. Prostory využívali pro kancelářskou činnost. Vzhledem k současné situaci se ale 

nedaří podnikatelský záměr naplnit a proto žádají o ukončení smlouvy dohodou k 31. 12. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 757/2020 
RM schvaluje  
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov s panem xxxxxxxxxxxxxx 
dohodou ke dni 31. 12. 2020. 
 

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

7. Vodohospodářské sdružení Turnov - dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na 

projekt Bytová zóna Hruštice - Károvsko, etapa VII. - VH sítě 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-012. Na 

základě této smlouvy byla svazku Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS Turnov) poskytnuta 

individuální investiční dotace ve výši 3 176 900 Kč na realizaci akce s názvem Bytová zóna Hruštice – Károvsko, 

etapa VII. – VH sítě. Během realizace stavby vznikly vícepráce a méněpráce, které byly v rámci kontrolních dnů 

konzultovány se zástupci MěÚ v Turnově. Jednalo se zejména o vícepráce v přípravě území, došlo ke změně 

tvarovky na napojení vodovodu – velký profil, k sanaci rýhy úseku, k zahloubení úseku, k osazení vodoměrné 

sestavy a o méně práce ve zkrácení vodovodního řadu (porovnání plánovaného a skutečného položkového rozpočtu 

je přílohou tohoto materiálu). Po zahrnutí více a méně prací do celkového rozpočtu stavby byl nově vypočítán podíl 

nákladů pro město Turnov ve výši 3 536 043 Kč. Podíl byl stanoven stejným poměrem jako při položkovém 

rozpočtu stavby dle cenové nabídky, který byl součástí žádosti o dotaci (nové VH sítě 80 %, přeložky 100 %, 

přípojky 100 %, příprava území pro komunikace 100 %). K doplatku tedy zbývá 359 143 Kč. 
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Usnesení RM č. 758/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-012 a 
doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit v rámci rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2020 
vyčlenění finančních prostředků ve výši 359 143 Kč v rozpočtu města Turnov na navýšení této dotace. 
 

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

8. Schválení dodatku č. 1 na akci DD Pohoda - rekonstrukce dvou výtahů, změna 

termínu dokončení 
 

Rozprava: 

 

Rada města svým usnesením č. 507/2020 schválila firmu Schindler CZ, a. s. jako vítěze výběrového řízení na 

realizaci zakázky „DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů“ za cenu 1 307 550 Kč s DPH. Termín zahájení je dle 

SoD 5. 10. 2020, termín dokončení 23. 10. 2020. Tato akce byla od samotného počátku provázena problémy 

souvisejícími s probíhající pandemií COVID-19. Proto firma Schindler navrhuje druhý výtah zrekonstruovat v lednu 

příštího roku. 

 
 

Usnesení RM č. 759/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Schindler CZ, a. s., IČ 27127010, na akci „DD Pohoda – 
rekonstrukce dvou výtahů“. Nový termín dokončení bude do 31. 1. 2021. 
 

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

9. Schválení dodatku č. 2 na akci ZŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní, 

méněpráce, vícepráce 
 

Bod byl stažen z jednání, firma nedodala zkontrolovaný podklad. 

           
 

10. Dodatek č. 9 - Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje 
 

Rozprava: 

 

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

v listopadu 2018. Město Turnov mělo dle této smlouvy uhradit částku ve výši 18.038.571,71 Kč vč. DPH.  

 

Město Turnov má na stavbu uzavřeny 3 dodatky: 

- dodatek č. 1 - došlo k prodlužení termínu realizace stavby 

- dodatek č. 4 - více a méně práce v celkové výši -605.995 Kč bez DPH, 733.254 Kč vč. DPH 

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

 

V předkládaném dodatku č. 9  dochází k odečtu množství na základě skutečně provedených prací: 

- SO 001 Příprava území .................................................................... - 74.750 Kč bez DPH 

- SO 104 Chodníky a parkovací zálivy Turnov..................................  - 189.964,60 Kč bez DPH 

-SO 104a.2.N Chodníky a parkovací zálivy Turnov............................... - 4.840 Kč bez DPH 

- SO 114.2:N Úprava chodníků Turnov.................................................. - 6.552 Kč bez DPH 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Celkem............................................................... - 276.106,60 Kč bez DPH, - 334.089 Kč vč. DPH 

 

Celková cena díla na základě uzavřené smlouva o dílo po započtení více a méně prací je na konci stavby ve výši 

14.615.735,70 Kč bez DPH, 17.685.040,20 Kč vč. DPH. 
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Usnesení RM č. 760/2020 
RM schvaluje  
dodatek č. 9 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2080/2018 (OSM/18/1506/vOSM), uzavíraný v 
souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi 
objednateli: 
název                       sídlo                                                                  IČO                  č. objednatele: 
Liberecký kraj         U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec                    70891508         1 
Město Turnov         Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov     00276227         2 
Obec Přepeře          Přepeře č. p. 229, 512 61 Přepeře             00276014         3 
Obec Příšovice        Příšovice č. p. 60, 463 46 Příšovice            00263125         4 
Obec Ohrazenice    Ohrazenice 81, 511 01 Turnov                   00275956         5 
a dodavateli společnostmi EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 
4, IČO: 45274924, a STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, 
pro účely veřejné zakázky vystupující jako „Společnost ES610T“, jehož předmětem jsou méněpráce ve 
výši 276.106,60 Kč bez DPH, tj. 334.088,99 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení celkové ceny, kterou 
bude hradit Město Turnov o částku 276.106,60 Kč bez DPH, tj. 334.088,99 Kč včetně DPH, na celkovou 
částku 14.615.735,70 Kč bez DPH, tj. 17.685.040,20 Kč včetně DPH. 
 

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

11. Pověření k podepisování nájemních smluv na pozemky - zahrádky (pachty) a 

byty 
 

Rozprava: 

 

Nájemní smlouvy na byty jsou uzavírány dle závěrů bytové komise. Většina smluv o pronájmu pozemku - zahrádky 

(pacht) se mění na žádost nájemce, který už nechce zahrádku dále užívat. Platný podpisový a kompetenční řád MěÚ 

Turnov stanovuje kompetenci vedoucímu odboru správy majetku k podpisu nájemních smluv na byty a pronájmy 

pozemků - zahrádek (pacht). 

 
 

Usnesení RM č. 761/2020 
RM ruší  
usnesení RM č. 333/2016 ze dne 8. 6. 2016. 
 

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

Usnesení RM č. 762/2020 
RM pověřuje  
dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodováním 
ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce - pronájem bytů ve vlastnictví města a 
pronájem pozemků - zahrádek, obecnímu úřadu a pověřuje vedoucí odboru správy majetku podepisovat 
smlouvy o nájmu bytů a pacht pozemků - zahrádek. 
 

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

12. Pronájem části pozemku p. č. 2887/1, k. ú. Turnov pro Vodohospodářské 

sdružení Turnov 
 

Rozprava: 

 

Vodohospodářské sdružení Turnov má od roku 2005 v nájmu část pozemku p. č. 2887/1, k. ú. Turnov o výměře 336 

m2. Jedná se o pozemek uvnitř areálu vodojemů na Károvsku. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s platností do 
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31. 12. 2020 za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok. Nyní žádá VHS o prodloužení smlouvy na 1 rok s tím, že podá žádost 

o převod pozemku. 

 
 

Usnesení RM č. 763/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o nájem části pozemku p. č. 2887/1, k. ú. Turnov o výměře 336 m2 pro 
Vodohospodářské sdružení Turnov na dobu určitou do 31. 12. 2021 za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok. 
 

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

13. Pronájem parkovacího stání v ul. Vejrichova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov pronajímá části pozemků p. č. 141/2 a 130/1 v k. ú. Turnov s vjezdem z Vejrichovy ulice na 

parkovací stání. Jedná se o 11 parkovacích stání za cenu pronájmu 300 Kč /měsíc + DPH. Jedno parkovací stání 

využívala paní xxxxxxxxxx. pro provozovnu Naturhouse. Nyní požádala paní xxxxxxxxxxxx o převedení nájmu 

parkovacího místa z důvodu prodeje této provozovny firmy Naturhouse na paní xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
 

Usnesení RM č. 764/2020 
RM schvaluje  
ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku s xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx dohodou a schvaluje 
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 141/2 a 130/1, k. ú. Turnov s xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxx za účelem parkovacího stání za cenu 300 Kč/měsíc + DPH, tj. 363 Kč/měsíc. 
 

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

14. Darování movitých věcí Dětskému centru Turnov - dětské hřiště 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání záměr bezúplatného převodu movitého majetku - venkovní herní mobiliář 

dětského hřiště v ul. Kosmonautů, stojící na pozemku p. č. 2600/109, k. ú. Turnov, do vlastnictví Dětského centra 

Turnov, příspěvková organizace Turnov. Kompletní mobiliář dětských herních prvků má od jeho výstavby Dětské 

centrum ve výpůjčce. Nese veškeré náklady na odpovědnost vyplývající z užívání této věci. Tyto houpačky užívají 

děti navštěvující toto dětské centrum. 

 
 

Usnesení RM č. 765/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit bezúplatný převod movitého majetku - mobiliáře (souprava herních prvků - 2x pružinové 
houpadlo, 1x houpací sestava malá) umístěného na pozemku p. č. 2600/109, k. ú. Turnov, v zůstatkové 
účetní hodnotě 40.053 Kč, do vlastnictví Dětského centra Turnov, příspěvkové organizace Turnov, IČ 
00854921. 
 

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

15. Podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce požární nádrže Kobylka" z 

Ministerstva zemědělství 
 

Rozprava: 

 

Požární nádrž v obci Bukovina u Turnova, část Kobylka má značný význam nejen jako zásobárna vody pro případné 

hašení požárů v dané lokalitě, ale slouží i k retenci vody pro účely zavlažování sportoviště. Na její rekonstrukci byla 

v roce 2020 vypracována projektová dokumentace, ve které se počítá i s výstavbou retenční nádrže, která by sloužila 

k zavlažování přilehlého sportovního hřiště. Program Ministerstva zemědělství (dále jen MZe) umožňuje podat 
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žádost o dotaci na financování rekonstrukce požárních nádrží, a to z programu 129 393 „Podpora opatření na 

rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce“ a náš záměr podmínky programu splňuje. Předpokládané 

náklady projektu dle položkového rozpočtu jsou ve výši Kč 1 750 000,- vč. DPH. Z rozpočtu MZe lze poskytnout 

příspěvek ve výši max. 70 % celkových uznatelných nákladů, což by činilo Kč 1 225 000,-. Finanční spoluúčast 

města by činila cca Kč 525 000,- vč. DPH. V případě poskytnutí dotace se předpokládá realizace do konce roku 

2021. 

 
 

Usnesení RM č. 766/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na projekt „Rekonstrukce požární nádrže Kobylka“ a 
spolufinancování této akce ve výši 30 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů a dále 
neuznatelných nákladů. 
 

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

16. Členství v komisích rady města a povodňové komisi města 
 

Rozprava: 

 

Na základě dohody s novou vedoucí odboru správy majetku paní Mgr. Dagmar Šrytrovou, navrhuji rozšířit komise 

rady města o její osobu: 

- pro rozvoj města, správu majetku 

- pro městskou památkovou zónu 

- sociálně bytovou 

Dále navrhuji aktualizovat povodňovou komisi města. 

 
 

Usnesení RM č. 767/2020 
RM jmenuje  
členem komise RM pro rozvoj města, správu majetku, členem komise RM pro městkou památkovou 
zónu a členem komise RM sociálně bytovou paní Mgr. Dagmar Šrytrovou a to od 17. 12. 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 768/2020 
RM jmenuje  
Mgr. Dagmar Šrytrovou do povodňové komise města. 
 

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

Usnesení RM č. 769/2020 
RM odvolává  
Ing. Tomáše Tomsu z povodňové komise města. 
 

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

Usnesení RM č. 770/2020 
RM odvolává  
Bc. Luboše Mrklase z povodňové komise města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 771/2020 
RM bere na vědomí  
rezignaci Ing. Petra Soudského na členství v komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy. 
 

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

Usnesení RM č. 772/2020 
RM jmenuje  
členem komise RM pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže. 
 

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

17. DD Pohoda - provoz kantýny 
 

Rozprava: 

 

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

týkající se provozu bufetu v DD Pohoda. MST převzala provoz bufetu v DD Pohoda od 6/20. Provoz se od začátku 

potýkal se ztrátou, která byla dle našeho názoru do značné míry dána zcela nestandardními podmínkami související 

s epidemiologickou situací v tomto roce. Bohužel zatím nenastalo delší období standardního provozu, abychom 

mohli provoz nějak standardně nastavit a udělat k němu konečné závěry. Vytvořili jsme pro bufet samostatné 

hospodářské středisko, abychom mohli jeho vývoj hospodaření jednoduše sledovat. Na základě porady vedení MST 

bychom rádi bufet dále provozovali, neboť jsme přesvědčeni, že za normálních okolností ho lze provozovat bez 

ztráty. Na druhou stranu nechceme dlouhodobě provozovat bufet se ztrátou, a proto navrhujeme schválení na časově 

omezenou dobu, kdy situaci spolu s vedením DD vyhodnotíme a navrhneme konečné řešení. 

 
 

Usnesení RM č. 773/2020 
RM schvaluje  
Zdravotně sociálním službám Turnov prodloužení nájemní smlouvy na provozování kantýny v Domově 
důchodců Pohoda s Městskou sportovní Turnov, s. r. o., do 30. 6. 2021. 
 

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

18. Farmářské trhy 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám žádost provozovatelů farmářských trhů v Turnově na náměstí o prodloužení smlouvy na rok 2021 

za stejných podmínek jako v roce 2020, tj. na 550 Kč/1 trh. Farmářské trhy probíhají v dopoledních hodinách o 

sobotách vždy od dubna (či Velikonoc) do konce října. Po domluvě s prodejci žádají provozovatelé manželé Honzů, 

zda by bylo možné v příštím roce začít s trhy dříve, pokud počasí dovolí, již od března.  

 
 

Usnesení RM č. 774/2020 
RM schvaluje  
prodloužení spolupráce při zajištění farmářských trhů v Turnově v roce 2021 s provozovatelem Martinem 
Honzů, se sídlem Lipová 1588, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 75047101, který bude hradit místní poplatek 
za zábor veřejného prostranství ve výši 550 Kč / 1 trh. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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19. Žádost o poskytnutí záštity s finanční podporou - kulturaprezije 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh k poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2020 - Záštity starosty nad 

kulturními akcemi mimo dotační program na vystoupení kapely Duo BigBand, a to v rámci projektu živě 

streamovaných koncertů kulturaprezije. 

 
 

Usnesení RM č. 775/2020 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro spolek Kultura z. s., Liberec XII – 
Staré Pavlovice, Hrdinů 514/28, PSČ 46001, IČ 05120446, ve výši 4.000 Kč na vystoupení kapely Duo 
BigBand, a to v rámci projektu živě streamovaných koncertů kulturaprezije. Zároveň RM schvaluje znění 
darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

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

pandemie SARS CoV-2 č. OLP/4149/2020 
 

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/4149/2020. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, kterou schválila Rada kraje na svém jednání 

dne 1. 12. 2020 usnesením č. 260/VI/20/RK. 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. 

 
 

Usnesení RM č. 776/2020 
RM schvaluje  
přijetí neinvestiční dotace na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 do maximální 
výše 63.884 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OLP/4149/2020 s Libereckým krajem se sídlem U 
Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508. 
 

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

21. Poskytnutí účelové dotace na podporu humanitární pomoci v době pandemie 

SARS CoV-2 pro ADRU o. p. s. Liberec 
 

Rozprava: 

 

Rada města dne 17. 12. 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 v max. výši 30.000 Kč (1,90 Kč x počet obyvatel Turnova) 

pro ADRU o. p. s., dobrovolnické centrum Liberec, Markova 600/6, 158 00 Praha 5. 

 
 

Usnesení RM č. 777/2020 
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) – [6/0/0] 
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22. Finanční záležitosti příspěvkových organizací 
 

Bod byl projednáván v rámci bodu č. 25.           
 

 
 

23. Škodní a likvidační komise 
 

Rozprava: 

 

Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 7. 12. 2020 návrhy na vyřazení majetku. Dle směrnice 

o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, čl. VII. předkládáme výtah ze zápisu komise dne 7. 12. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 778/2020 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek a technika) z důvodu nefunkčnosti, 
mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 7. 12. 2020 dle 
přílohy č. 1. 
 

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

Usnesení RM č. 779/2020 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní a telekomunikační technika, 
kancelářská technika) z důvodu, že technika je neprovozuschopném stavu nebo stavu, který již není 
vhodný pro potřeby úřadu na návrh škodní a likvidační komise ze dne 7. 12. 2020 dle přílohy č. 2. 
 

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

Usnesení RM č. 780/2020 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (počítače, monitory) a odprodej zájemcům z 
důvodu, že již nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 7. 12. 
2020 dle přílohy č. 2. 
 

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

Usnesení RM č. 781/2020 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (lednice FAGOR) jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Turnov z důvodu její nefunkčnosti a neopravitelnosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 7. 
12. 2020 dle přílohy č. 3. 
 

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

Usnesení RM č. 782/2020 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku městské policie (kancelářský nábytek a technika) z 
důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovaností na návrh škodní a likvidační komise ze 
dne 7. 12. 2020 dle přílohy č. 4. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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24. Plán inventur na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám Plán inventur na rok 2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 

270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice o inventarizaci majetku a 

závazků města Turnova, k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2020. 

Předpokládaný okamžik zahájení inventur je stanoven k 1. 1. 2021 a předpokládaný okamžik ukončení inventur je 

stanoven k 31. 1. 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 783/2020 
RM schvaluje  
Plán inventur na rok 2020. 
 

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

25. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 
 

Rozprava: 

 

Zastupitelstvo města Turnov bude na svém jednání dne 17. 12. 2020 schvalovat rozpočet města na rok 2021. Na 

základě toho si Vám dovolujeme předložit ke schválení jednotlivé rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021. 

Sledované ukazatele jsou tyto: 

- Účet 502 – Spotřeba energie 

- Účet 503 – Spotřeba vody 

- Účet 511 – Opravy a udržování 

- Účet 521 – Mzdové náklady 

Nařízený odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši schváleného příspěvku na odpisy (svěřený 

majetek). 

Dále Vám předkládáme ke schválení střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Městem 

Turnov na období 2022 – 2023. Nová povinnost schvalování střednědobých výhledů vychází ze zákona č. 250/200 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 
 

Usnesení RM č. 784/2020 
RM schvaluje  
v případě schválení rozpočtu města, u níže uvedených příspěvkových organizací rozpočty na rok 2021 
včetně sledovaných ukazatelů: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
 Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
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 Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

Usnesení RM č. 785/2020 
RM nařizuje  
odvod z fondu investic za rok 2020 do rozpočtu zřizovatele níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve výši 1.559 tis. Kč 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace ve výši 966 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve výši 2.144 tis. Kč 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 21 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 2 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace ve výši 84 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace ve výši 33 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace ve výši 44 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace ve výši 248 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace ve výši 335 tis. Kč 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 287 tis. Kč 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve výši 341 tis. Kč 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 215 tis. Kč 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve výši 80 tis. Kč 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace ve výši 78 tis. Kč 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace ve výši 55 tis. Kč 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace ve výši 44 tis. Kč 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace ve výši 2. 221 tis. Kč 
 

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

Usnesení RM č. 786/2020 
RM schvaluje  
střednědobé výhledy rozpočtů na období 2022 – 2023 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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26. Čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. 
 

Rozprava: 

 

Z důvodu zpracování auditu úspory vody a návrhu možného dalšího řešení vedoucího k úsporám Vám předkládáme 

žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 

do výše 42 tis. Kč na náklady spojené s projektem úspory vody v budovách ve Skálově a Alešově ulici.  

Povinná rezerva na energie 15% v roce 2020: 331.800 Kč 

Rezervní fond k 30. 9. 2020: 630.136 Kč 

Rezervní fond k čerpání: 298.336 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 787/2020 
RM schvaluje  
žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o čerpání 
rezervního fondu do výše 42 tis. Kč na náklady spojené s projektem úspory vody na obou budovách 
školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
  
 

27. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Zpracování projektové dokumentace - 

Novostavba knihovny Antonína Marka v Turnově" 
 

Rozprava: 

 

Firma A69 – architekti s. r. o. požádala o prodloužení termínu etapy 2 (hrubopis projektové dokumentace pro vydání 

DURSP) akce „Zpracování projektové dokumentace – Novostavba knihovny Antonína Marka v Turnově“ z důvodu 

investorem požadovaných změn v dispozičním uspořádání budoucí stavby a zapracování výsledku inženýrsko-

geologického průzkumu. Termín dokončení dle smlouvy o dílo je do 14. 1. 2021. Nový termín dokončení dle 

dodatku č. 1 smlouvy o dílo je 28. 2. 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 788/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SEKR/20/113/ST  dodavatele A69 – architekti s. r. o., IČ: 
26355981 na akci „Zpracování projektové dokumentace – Novostavba knihovny Antonína Marka v 
Turnově“. 
 

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

28. Dotace pro sportovní spolky 2021 - projednání ve Výboru pro sport 

Zastupitelstva města Turnov 
 

Rozprava: 

 

Na jednání dne 2. 12. 2020 byla v návaznosti na možný propad příjmů rozpočtu města diskutována podoba 

vyhlašování programových dotací v roce 2021. Výstupem z diskuze bylo doporučení sloučit všechny dotace 

v obvyklé výši zatím do jednoho řádku jako rezervu rozpočtu a rozhodnout o jejich případném uvolnění do 

konkrétních dotačních titulů teprve tehdy, až bude zřejmá příjmová část rozpočtu. Tak by o možných dotačních 

titulech bylo rozhodnuto v rámci rozpočtového opatření nejdříve v lednu 2021 a první finanční prostředky by mohly 

být zasílány příjemcům dotací nejdříve v dubnu 2021.  

Protože z městského rozpočtu jsou také rozdělovány programové dotace na činnost sportovních spolků dle Pravidel 

pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov (dále jen Pravidla), které se 

týkají z velké části provozních nákladů spolků vznikajících nadále bez ohledu na činnost a na opatření v důsledku 

vývoje epidemie COVID-19, byl na jednání Rady města předložen materiál s návrhem podpory sportovních spolků 

(KPZ – Koncepce programu záchrany), která by se odvíjela od možností rozpočtu města, avšak předpokládala 

realizaci prvních dvou stupňů podpory s finančním nárokem ve výši 2,5 mil. Kč již začátkem roku 2021, s 

vyhlášením dotací v prosinci 2020. 
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Důvodem předložení návrhu bylo, že pozastavením dotací mohou mít sportovní spolky, které provozují sportovní 

zařízení a dostávají dotaci na svou sportovní činnost, skutečně nedostatek finančních prostředků na své fungování. 

KPZ může umožnit postupné uvolňování finančních prostředků v závislosti na možnostech městského rozpočtu a 

celý sytém vychází z programové dotace pro sportovní spolky, v 8 stupních je navrženo rozdělení celé 

předpokládané maximální částky (7,750 tis. Kč) dle roku 2020. Vyhlášením stupně podpory č. 1 a 2 by bylo 

zaručeno alespoň částečné uspokojení všech potřeb všech sportovních spolků s podporou v roce 2020, a to ve všech 

třech skupinách podpory dle Pravidel. Následně vždy, bude-li zřejmé, že rozpočet města má možnost alokovat 

prostředky pro podporu sportovních spolků, může být vyhlášen příslušný počet stupňů podpory s odpovídající 

finanční náročností. Všechny navrhované stupně na sebe navazují a snaží se postupně pokrývat všechny jindy 

dotované oblasti činnosti spolků, s tím, že nejprve jsou v prvních stupních uvedeny náklady spolků s prioritou 

nezbytnosti.  

Návrh KPZ měl tedy řešit hlavně včasné vypsání výzvy pro sportovní spolky a nahrazoval by pro rok 2021 zcela 

programovou dotaci pro sportovní spolky rozdělovanou dle Pravidel, z nichž vychází.  

 

Návrh KPZ – vychází z jednotlivých účelových dílčích dotací současných platných pravidel 

 

Příjemce:                        Z jaké části programové dotace vychází:        Částka: 

1

. 

Velké spolky  

+ spolky platící nájem 

½ nákladů na energie 

½ nákladů na správce sportoviště 

⅓ nákladů na nájmy za sportoviště MST 

1,537 tis. Kč 

2

. 

Všechny spolky ½ částky na ekonomiku provozu spolku 

½ částky na trenéry mládeže 

965 tis. Kč 

3

. 

Spolky vlastnící klíčová sportoviště + 

spolky platící nájem 

½ částky na klíčové sportoviště 

⅓ nákladů na nájmy za sportoviště MST 

743 tis. Kč 

4

. 

Všechny spolky ½ částky na ekonomiku provozu spolku (DOPLATEK) 

½ částky na trenéry mládeže (DOPLATEK) 

965 tis. Kč 

5

. 

Velké spolky  

+ spolky platící nájem 

½ nákladů na energie (DOPLATEK) 

½ nákladů na správce sportoviště (DOPLATEK) 

⅓ nákladů na nájmy za sportoviště MST (DOPLATEK) 

1,537 tis. Kč 

6

. 

Spolky vlastnící klíčová sportoviště + 

všechny spolky 

½ částky na klíčové sportoviště (DOPLATEK) 

½ částky na registrovanou a neregistrovanou mládež 

629 tis. Kč 

7

. 

Všechny spolky 

+ velké spolky 

½ částky na registr. a neregistr. mládež (DOPLATEK) 

½ částky na údržbu sportoviště (vychází z počtu m2) 

928 tis. Kč 

8

. 

Velké spolky ½ částky na údržbu sportoviště (DOPLATEK) 459 tis. Kč 

 
 

Usnesení RM č. 789/2020 
RM bere na vědomí  
výstupy z jednání Výboru pro sport Zastupitelstva města Turnov ze dne 9. 12. 2020 a doporučuje ZM 
schválit v prosinci 2020 realizaci stupně 1 a 2 Koncepce programu záchrany, který není součástí běžné 
programové dotace, avšak vychází ze zásad programové dotace pro sportovní spolky dle Dotačního 
statutu města, s předpokládaným objemem alokovaných prostředků ve výši 2,502 tis. Kč. Koncepce 
programu záchrany by v takovém případě měla pro rok 2021 zcela nahrazovat dotace pro sportovní 
spolky dle Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 
 

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

29. Vyslovení souhlasu s ukončením veřejnoprávní smlouvy s obcí Frýdštejn 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov uzavřelo dne 3. ledna 2019 veřejnoprávní smlouvu s obcí Frýdštejn na úseku agendy rozhodování 

podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších přestupků, a 

přestupků podle zvláštních předpisů na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021. V návaznosti na přijetí zákona č. 51/2020 

Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů, s účinností dnem 1. 1. 2021 a vyhlášky č. 

345/2020 Sb., ze dne 28. 7. 2020, o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností s účinností dnem 1. 1. 
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2021, § 5 odst. 9, kterou v Libereckém kraji obec Frýdštejn ze správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Turnov přechází do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, se účastníci smlouvy 

dohodli na ukončení veřejnoprávní smlouvy ke dni 31. 12. 2020.  

 
 

Usnesení RM č. 790/2020 
RM souhlasí  
s ukončením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s 
obcí Frýdštejn ke dni 31. 12. 2020 v návaznosti na přijetí zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním 
členění státu a o změně souvisejících zákonů, s účinností dnem 1. 1. 2021 a vyhlášky č. 345/2020 Sb., ze 
dne 28. 7. 2020, o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností s účinností dnem 1. 1. 2021, 
kterou v Libereckém kraji obec Frýdštejn ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov 
přechází do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou. 
 

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

Usnesení RM č. 791/2020 
RM pověřuje  
starostu Ing. Tomáše Hockeho k podepsání dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy. 
 

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

30. Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – prosinec 2020 
 

Rozprava: 

 

Na čtvrteční jednání zařazuji materiál, který jsem minulý pátek zaslal pro jednání RS VHS, které se uskuteční v 

pátek 18.12. V materiálu je shrnuta dosavadní problematika, stěžejní místa pro Turnov i vyhodnocení ankety z mého 

pohledu. Pro připomínku dále zasílám návrh stanov a tabulku s vypořádáním.   

 
 

Usnesení RM č. 792/2020 
RM bere na vědomí  
materiál Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov - prosinec 2020. 
 

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

 

 

 

 

V Turnově dne 22. prosince 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostka 


