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ZÁPIS  
z 1. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 13. ledna 2021 

 
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 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Mašov u Turnova Mgr. Dagmar Šrytrová     8:00 – 9:00       

2. Bezúplatný převod pozemků p. č. 3575/12 a 3575/13, k. ú. 

Turnov - Úřad pro zastupování státu 

            

3. Pronájmy pozemků pod garážemi        

4. Žádost o snížení nájemného        

5. Dodatek smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov s. r. 

o. 

       

6. Řešení veřejného prostoru za Vesnou - schválení studie        

Záležitosti odboru životního prostředí 

7. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 3 stromy, 

beachvolejbalové hřiště 

Mgr. Jana Svobodová 9:00 – 9:15      

Záležitosti odboru finančního 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021 Ing. Tomáš Hocke 9:15 – 10:00      

9. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2021 dle 

nařízení vlády č. 603/2020 Sb. 

Mgr. Petra Houšková       

10. Limity městského úřadu a městské policie Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

11. Organizace v sociální oblasti - smlouvy SGEI Mgr. Petra Houšková 10:00 – 10:20 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

12. Roční odměny ředitelů škol a školské organizace Mgr. Martina Marková 10:20 – 11:30       

13. Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací za 

rok 2020 a 2021 

       

14. Prodloužení smlouvy o symbolickém pronájmu prostor 

Lidové hvězdárny Turnov 

       

15. Aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově        
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16. Funkční období ředitelky MŠ J. Palacha        

17. Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. - žádost o 

schválení přijetí darů 

       

18. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací        

Přestávka                                                                                                                                             11:30 – 12:00 

Ostatní 

19. Úprava obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 5/18 o 

regulaci provozování některých hazardních her na území 

města Turnov 

Jiří Mikula 12:00 – 15:00      

20. Členství v komisích rady města Mgr. Eva Honzáková  

21. Tvoříme Turnov 2020 -  výsledky hlasování, realizace Mgr. Petra Houšková            

22. Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – leden 

2021 

Ing. Tomáš Hocke       

23. Soudní kauza Walderode - Zpráva o šetření týkajícím se 

JUDr. KDFW vypracovanou PhDr. Ivo Navrátilem 

       

24. 

 

25. 

26. 

 

27. 

28. 

Soudní kauza ÚZSVM - pozemky pod bytovými domy – 

informace 

Pozemky areál masny – informace 

Naplňování koaličního prohlášení v letech 2018-2020 – 

bude projednáváno v únoru 2021 

ZSST jmenování nového ředitele organizace – přidaný bod 

Investiční záměr Restaurování souboru pomníků vojenského 

hřbitova v Turnově – přidaný bod 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Houšková 

Mgr. Martina Marková 

      

 

 

1. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Na odbor správy majetku byla doručena žádost o prodej pozemku p. č. 712/2, o výměře 37 m2 a části pozemku p. č. 

316/4, o výměře cca 290 m2, oba v k. ú. Mašov u Turnova a nabídkou části pozemku p. č. 316/18, o výměře cca 3 

m2, k. ú. Mašov u Turnova, která je z části v komunikaci a zároveň je v daném místě komunikace nejužší. 

 
 

Usnesení RM č. 1/2021 
RM projednala  
žádost o prodej pozemku p. č. 712/2, o výměře 37 m2 a části pozemku p. č. 316/4, o výměře cca 290 m2, 
oba v k. ú. Mašov u Turnova a nabídkou části pozemku p. č. 316/18, o výměře cca 9 m2, k. ú. Mašov u 
Turnova. RM pověřuje odbor správy majetku jednáním s dalšími vlastníky nemovitostí v této lokalitě, 
dále zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů na náklady žadatelů, prověřením stavebních 
povolení staveb, komunikace a následně opětovným předložením do RM. 
 

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

2. Bezúplatný převod pozemků p. č. 3575/12 a 3575/13, k. ú. Turnov - Úřad pro 

zastupování státu 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. j. 

UZSVM/HSM/1835/2020-HSMM. Na základě této smlouvy získá město Turnov pozemky parc. č. 3575/12 a 

3575/13, v k. ú. Turnov. Pozemky p. č. 3575/12 a 3575/13, v k. ú. Turnov se nachází v ulici Sobotecká ve vjezdu k 

Technickým službám města Turnov a společnosti Vyva Plast, s. r. o. Druh obou pozemků ostatní plocha, způsob 

využití ostatní komunikace. Město Turnov je vlastníkem asfaltového povrchu - účelové komunikace. Účetní hodnota 

převáděných pozemků je dle smlouvy v celkové výši 9.593 Kč.  
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Usnesení RM č. 2/2021 
RM doporučuje  
ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. 3575/12 a 
3575/13, oba ostatní plocha a ostatní komunikace, v k. ú. Turnov, s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 
 

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

3. Pronájmy pozemků pod garážemi 
 

Rozprava: 

 

Při kontrole pozemků bylo zjištěno, že na pozemcích p. č. 2669/1 a 2670/1, oba k. ú. Turnov je umístěna plechová 

garáž o výměře 20 m2 v soukromém vlastnictví. Odbor správy majetku kontaktoval vlastníka garáže, kterým je pan 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, a bylo domluveno uzavření smlouvy o nájmu části výše uvedených pozemků za cenu 100 

Kč/m2/rok + DPH dle tabulky orientačních cen za pronájem pozemku pod provizorní garáží. Dále byl osloven 

vlastník garáže na pozemku p. č. 1981/2, k. ú. Turnov, kde je v garážové zástavbě umístěna plechová garáž o výměře 

20 m2. Pan xxxxxxxxxx, vlastník garáže, také žádá o uzavření smlouvy o nájmu části výše uvedených pozemků za 

cenu 100 Kč/m2/rok + DPH dle tabulky orientačních cen za pronájem pozemku pod provizorní garáží.  

 
 

Usnesení RM č. 3/2021 
RM schvaluje  
smlouvu o pronájmu části pozemků p. č. 2669/1 a 2670/1, oba k. ú. Turnov o výměře 20 m2 pro umístění 
plechové garáže s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za cenu 100 Kč/m2/rok + DPH a uhrazení kauce ve 
výši 7.000 Kč jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při ukončení nájemního vztahu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/2/0] 
  
 

Usnesení RM č. 4/2021 
RM schvaluje  
smlouvu o pronájmu části pozemků p. č.  1981/2, k. ú. Turnov o výměře 20 m2 pro umístění plechové 
garáže s panem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za cenu 100 Kč/m2/rok + DPH a uhrazení kauce ve výši 7.000 Kč 
jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při ukončení nájemního vztahu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/2/0] 
  
 

4. Žádost o snížení nájemného 
 

Rozprava: 

 

Dle nově schválené tabulky orientačních cen na prodeje, pronájmy a věcná břemena byl všem zahrádkářům v roce 

2020 zaslán dodatek smlouvy na pronájem zahrádky na zvýšení nájemného na částku 5 Kč/m2/rok. 

Obdrželi jsme žádost od zahrádkářů, kteří mají pronajaté pozemky p. č. 3848/98 a 3859/1, k. ú. Turnov (u Antolinu) 

na snížení nájemného. Důvodem žádosti je vybudování nové přípojky vodovodu na vlastní náklady v celkové částce 

53.000 Kč. Žádají o snížení nájemného na polovinu po dobu 2-3 let.  Jedná se o 13 zahrádkářů, kteří mají v nájmu 

části výše uvedených pozemků o výměře cca 400 m2. 

 
 

Usnesení RM č. 5/2021 
RM projednala  
žádost nájemců zahrádek a snížení nájemného pro zahrádkáře na pozemcích p. č. 3848/98 a 3859/1, k. ú. 
Turnov v žádosti neschvaluje. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Dodatek smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 25. 6. 2020 schválilo převod části pronajatého nemovitého majetku do 

základního kapitálu společnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

Tímto smlouva o nájmu vč. dodatku č. 1 není aktuální, proto žádáme radu města o schválení dodatku č. 2 ke 

smlouvě o nájmu dle aktuální situace: 

 Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, elektrické 

osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní šachty, zavlažování a hřiště WORKOUT)  

 Fotbalový areál  

 Hřiště v Turnově II 
 

Celkové roční nájemné se snižuje z původních 487.304,21 Kč + DPH na 163.152,52 Kč + DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 6/2021 
RM schvaluje  
dodatek č. 2 smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov, s.r.o. na pronájem nemovitostí: 
- Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, elektrické 
osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní šachty, zavlažování a hřiště WORKOUT) 
nacházející se na následujících pozemcích p. č. 600/1, 601/4, 610/6, 838/2, 842/1, 842/2, 843/21, vše k. 
ú. Turnov. 
- Fotbalový areál nacházející se na následujících pozemcích p. č. 3610/116, 3610/159, 3610/157, 
3610/107, 3610/154, 3610/106, 3610/161, 3610/108, 3610/115, 3610/158, vše k. ú. Turnov. 
- Hřiště v Turnově II. nacházející se na následujícím pozemku p. č. 2544/25, k. ú.: Turnov za celkové 
nájemné 163.152,52 Kč/rok + DPH na dobu neurčitou. 
 

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

Usnesení RM č. 7/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov, s. r. o. na pronájem nemovitostí: 
- Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, elektrické 
osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní šachty, zavlažování a hřiště WORKOUT) 
nacházející se na následujících pozemcích p. č. 600/1, 601/4, 610/6, 838/2, 842/1, 842/2, 843/21, vše k. 
ú. Turnov. 
- Fotbalový areál nacházející se na následujících pozemcích p. č. 3610/116, 3610/159, 3610/157, 
3610/107, 3610/154, 3610/106, 3610/161, 3610/108, 3610/115, 3610/158, vše k. ú. Turnov. 
- Hřiště v Turnově II. nacházející se na následujícím pozemku p. č. 2544/25, k. ú.: Turnov za celkové 
nájemné 163.152,52 Kč/rok + DPH na dobu neurčitou. 
 

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

6. Řešení veřejného prostoru za Vesnou - schválení studie 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá RM k projednání studii, kterou upravil ing. arch. Hlavatý dle připomínek RM ze 

dne 10. 6. 2020. 
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Usnesení RM č. 8/2021 
RM schvaluje  
předloženou studii řešení veřejného prostoru a zahrady ZŠ 28. října a pověřuje odbor správy majetku 
předložením do ZM. 
 

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

7. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 3 stromy, beachvolejbalové hřiště 
 

Rozprava: 

 

Níže Vám předkládám žádost o podání žádosti k pokácení 3 stromů, které v současné době rostou na zahradě ZŠ 

Skálova. Zahrada sousedí s areálem volejbalu TJ Turnov, z. s. a TJ Turnov, konkrétně oddíl volejbalu, by zde rád 

vybudoval dva beachvolejbalové kurty.  

 
 

Usnesení RM č. 9/2021 
RM projednala  
záměr na výstavbu beachvolejbalových hřišť v areálu zahrady ZŠ Skálova. Vzhledem k nutnosti kácení 
stromů požaduje RM před dalším jednáním vyjádření komise RM pro životní prostředí k žádosti o kácení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021. 

Celkové příjmy se snižuje o částku ve výši 29.850 tis. Kč. 

Celkové výdaje se snižují o 10.023 tis. Kč. 

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 1 zůstává ve výši 3.490 tis. Kč.  

Financování se navyšuje o 19.827 tis. Kč. 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. 

 
 

Usnesení RM č. 10/2021 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 dle návrhu. 
 

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

9. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 

603/2020 Sb. 
 

Rozprava: 

 

Dne 21. 12. 2020 vyšlo nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1. 1. 2021.  Na 

základě těchto předpisů došlo k úpravě platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov. 

Projednán byl současně návrh na úpravu odměn vybraných jednatelů.  

 

p. Loukota opustil na tento bod jednání RM 
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Usnesení RM č. 11/2021 
RM schvaluje  
dle návrhu platy ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Turnov s účinností od 
1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., přílohy č. 4. 
 

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

Usnesení RM č. 12/2021 
RM schvaluje  
dle návrhu plat ředitelce příspěvkové organizace zřízené městem Turnov Dětské centrum Turnov, 
příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., přílohy č. 2. 
 

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

Usnesení RM č. 13/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje dle návrhu měsíční odměnu jednateli s účinností od 1. 1. 2021, v závislosti na navyšování dle 
nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v oblasti školství. 
 

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

Usnesení RM č. 14/2021 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje dle návrhu měsíční odměnu jednateli s účinností od 1. 1. 2021, v závislosti na navyšování dle 
nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v oblasti školství. 
 

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

Usnesení RM č. 15/2021 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje dle návrhu měsíční odměnu jednateli s účinností od 1. 1. 2021, v závislosti na navyšování dle 
nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v oblasti školství. 
 

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

Usnesení RM č. 16/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje dle návrhu měsíční odměnu jednateli s účinností od 1. 1. 2021, v závislosti na navyšování dle 
nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v oblasti školství. 
 

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

10. Limity městského úřadu a městské policie 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám návrh na limity na rok 2021. Mzdové limity vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2021. Rada 

města schvaluje každoročně limity počtu zaměstnanců a mzdové limity.  
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Usnesení RM č. 17/2021 
RM schvaluje  
mzdové limity pro rok 2021 městského úřadu a městské policie takto: 
Městský úřad ve výši 44993 tis. Kč a 
Městská policie ve výši 8555 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 18/2021 
RM schvaluje  
pro město Turnov na rok 2021 limit na občerstvení ve výši 180 tis. Kč a dary ve výši 50 tis. Kč. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

11. Organizace v sociální oblasti - smlouvy SGEI 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání materiál, který se týká příspěvkových organizací v sociální oblasti. Jedná se o 

poskytování příspěvku těmto organizacím, který spadá do režimu pověření službami obecného hospodářského 

zájmu, tzv. SGEI. 

 
 

Usnesení RM č. 19/2021 
RM bere na vědomí  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, a doporučuje Zastupitelstvu města 
Turnov ke schválení. 
 

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

Usnesení RM č. 20/2021 
RM bere na vědomí  
Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum Turnov, 
příspěvková organizace, a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov ke schválení. 
 

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

12. Roční odměny ředitelů škol a školské organizace 
 

Rozprava: 

 

V prosinci 2020 byly na jednání Rady města Turnov schváleny mimořádné odměny ředitelům škol a školského 

zařízení za rok 2020 dle návrhu odboru školství. Díky změně způsobu financování regionálních škol jsou určeny 

školám vyšší částky na mzdy než v letech předchozích a přebytek části rozpočtu určeného na platy je po vyplacení 

nárokových složek platu (tarifní částky) určen na nenárokové složky platu (osobní ohodnocení zaměstnanců a 

příplatky), zůstatek lze využít i na vyplacení odměn zaměstnancům. Ředitelé mohou rozdělovat odměny pouze 

zaměstnancům školy, jejich odměny však určuje zřizovatel. Díky změnám způsobu financování regionálního 

školství je zřejmé, že školy budou mít větší finanční objem na platy oproti dřívějšímu období i nadále. V reakci na 

tyto změny tedy připravujeme návrh úpravy směrnice č. 22.17. 

S ohledem na uvedené skutečnosti navrhujeme, aby systém hodnocení pro ředitele škol a školské organizace byl 

odlišný oproti ostatním vedoucím zaměstnancům uvedeným ve zmíněné směrnici a aby pro ředitele škol a školské 

organizace byla vytvořena nová pravidla, která by reflektovala lépe možnosti škol. Hodnocení by probíhalo vždy v 

podzimních měsících, bylo za uplynulý školní rok a mohla by v něm být tak zohledněna i skutečnost, jaké finanční 

možnosti pro vyplacení odměn řediteli konkrétní škola má. Hodnocení by pak odráželo nejen finanční možnosti 

jednotlivých škol, jejich odlišnosti, ale bylo by založeno více na formativním hodnocení práce ředitele školy, na 
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výsledcích spolupráce se zřizovatelem za uplynulé období a na případných změnách v řízení organizace, které v 

průběhu hodnoceného období nastaly.  

 
 

Usnesení RM č. 21/2021 
RM souhlasí  
s navrhovanou změnou v termínu ročního hodnocení ředitelů škol a školské organizace od roku 2021 a 
ukládá odboru školství, kultury a sportu předložit do březnového jednání Rady města Turnov návrh 
směrnice pro hodnocení a přidělování ročních odměn ředitelům škol a školské organizace. 
 

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

13. Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2020 a 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádosti ředitelů o změnu sledovaných ukazatelů provozního rozpočtu za rok 2020 a 2021 u 

následujících příspěvkových organizací: 

1) Ředitelka Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, p. o.  

2) Ředitelka Turnovských památek a cestovního ruchu, p. o.  

3) Ředitel Základní školy Turnov, Žižkova 518, p. o.  

4) Ředitel Základní školy Turnov, Skálova 600, p. o.  

 
 

Usnesení RM č. 22/2021 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 
502 – Spotřeba energie o 23 tis. Kč na celkových 342 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 503 – 
Spotřeba vody o 32 tis. Kč na celkových 118 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 23/2021 
RM schvaluje  
organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 
502 – Spotřeba energie o 2 tis. Kč na celkových 148 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 503 – 
Spotřeba vody o 2 tis. Kč na celkových 12 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 24/2021 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 
521 – Mzdové náklady rozpočtu na rok 2020 o 125 tis. Kč na celkových 143 tis. Kč a zvýšení sledovaného 
ukazatele 521 – Mzdové náklady rozpočtu na rok 2021 o 40 tis. Kč na celkových 171 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 25/2021 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 
502 – Spotřeba energie o 30 tis. Kč na celkových 1.512 tis. Kč a snížení sledovaného ukazatele 511 – 
Opravy a udržování o 30 tis. Kč na celkových 285 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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14. Prodloužení smlouvy o symbolickém pronájmu prostor Lidové hvězdárny Turnov 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme žádost ředitele Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, o prodloužení  

smlouvy o pronájmu prostor Lidové hvězdárny Turnov, včetně přilehlých pozemků, mezi Střediskem volného času 

Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace a společností Sundisk s. r. o., 1. Máje 15, 466 04 Jablonec nad Nisou, 

IČ: 254 99 441. Objekt se bude nadále užívat pro vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti astronomie a přírodních 

věd. 

 
 

Usnesení RM č. 26/2021 
RM schvaluje  
prodloužení smlouvy o pronájmu prostor Lidové hvězdárny Turnov a přilehlých pozemků, parcelní čísla 
3368/2, 3386/4 a 3386/13 mezi Střediskem volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
a společností Sundisk s. r. o., 1. Máje 15, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 99 441, na dobu určitou do 
31. 12. 2021 se symbolickým nájemným ve výši 1 Kč ročně. 
 

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

15. Aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově, která navazuje na 

Strategii rozvoje vzdělávání z roku 2015 - jedná se o strategii rozvoje základního vzdělávání v rámci území ORP 

Turnov. Předkládaná koncepce reaguje na výrazné změny demografických ukazatelů, v kapacitě škol, v legislativě, 

ve způsobu financování regionálního školství a v neposlední řadě i v dokumentech na úrovni kraje.  

 
 

Usnesení RM č. 27/2021 
RM schvaluje  
aktualizované znění koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově. 
 

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

16. Funkční období ředitelky MŠ J. Palacha 
 

Rozprava: 

 

Na prosincovém jednání Rady města byla jmenována komise pro hodnocení práce ředitelky Mateřské školy Turnov, 

Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, paní Bc. Dany Musílkové, které končí dne 31. 7. 2021 šestileté funkční 

období. Komise byla jmenována ve složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. 

Martina Marková, Kateřina Mrkvičková.  

Dne 9. 12. 2020 se sešla komise v plném složení společně s ředitelkou Bc. Danou Musílkovou, výsledky jednání 

hodnotící komise budou prezentovány na jednání Rady města k tomuto bodu. Hodnocení proběhlo v souladu s 

platnou směrnicí č. 46.04 a jeho výsledek je podkladem pro další rozhodnutí o případném vyhlášení konkurzu.  

Odbor školství, kultury a sportu s ohledem na výše uvedené doporučuje i v letošním roce přistoupit ke konkurzu, aby 

jednání ze strany zřizovatele bylo vůči všem ředitelům škol a školských zařízení stejné. 

 
 

Usnesení RM č. 28/2021 
RM odvolává  
k 31. 7. 2021 dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vedoucího 
pracovního místa Bc. Danu Musílkovou, ředitelku organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, 
příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 29/2021 
RM vyhlašuje  
konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 
1931, příspěvková organizace. 
 

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

17. Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. - žádost o schválení přijetí darů 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace o schválení: 

1) přijetí věcného daru ve výši 80 640 Kč od společnosti FALCO DD s. r. o. v podobě: 

-  ultrabooku ASUS VivoBook S 15 S531FA-bq088T Gun Metal (nový) – 19 535 Kč 

-  notebooku HP Pavilion (použitý) – 1 815 Kč 

-  akustického opatření učeben výuky jazyka a akustických stropních panelů v učebně – 59 290 Kč 

2) přijetí finančního daru ve výši 90 000 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. na úhradu nákladů 

na zkvalitnění výuky v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ – subprojektu 1.2 Připojená škola. Finanční 

příspěvek je určen až do výše 80 000 Kč na krytí motivačních finančních odměn pro vedení školy a učitele zapojené 

do programu kolegiální podpory. Dále je určen na knihy, a to až do výše 10 000 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 30/2021 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí věcného daru ve výši 80 
640 Kč od společnosti FALCO DD s. r. o. v podobě PC techniky a akustického opatření v učebnách, a 
zároveň schvaluje přijetí finančního daru ve výši 90 000 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu 
o. p. s. na úhradu náklady na zkvalitnění výuky v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ – 
subprojektu 1.2 Připojená škola. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

18. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám plán veřejnosprávních kontrol v roce 2021, které budou prováděny na základě §102, odst. 2, 

písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, kde je 

povinností zřizovatele příspěvkových organizací provádět kontrolu jejich hospodaření.  

 

Kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov na rok 2021 budou provedeny na 

těchto organizacích: 

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 
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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 

 
 

Usnesení RM č. 31/2021 
RM schvaluje  
plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov pro rok 
2021 takto:  
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) – [8/0/0] 
  
 

19. Úprava obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 5/18 o regulaci provozování 

některých hazardních her na území města Turnov 
 

Rozprava: 

 

Předkládám návrh vyhlášky, který by umožnil provozovaným hernám na povolených adresách na území změnu 

režimu na kasino. S ohledem na zájem investorů o možnost výstavby kasina v Ohrazenicích a s tím spojených 

dopadů a dále vzhledem k tomu, že zákon 186/2016 Sb. jednoznačně potírá maximum patologických jevů spojených 

s hazardem. Od prosince 2020 nabyla účinnosti prováděcí vyhláška k Zákonu 186/2016 Sb. Ta pod obrovskými 

pokutami říká, že vstoupit a hrát v kasinech nemohou osoby pobírající sociální dávky, prošlé osobním konkursem, 

léčící se ze závislostí, mladistvé. 

Určitý počet osob tuto zábavu vyhledává, ale vyžaduje její „vyšší úroveň“ než hernu. Pokud si tuto zábavu nenajdou 

v Turnově, konzumují ji někde okolí, což je fakt mnohokrát ověřený. Počet míst spojených s hazardem se tedy 

nezmění, nadále budou tři. Úprava se nijak nedotkne památkové zóny ani vnějšího vzhledu provozoven. Cílem je 

nedopustit pokles příjmů městského rozpočtu ale zabezpečit jeho hladinu na cca 15 mil./rok. 

 
    
RM požaduje  
projednat materiál k Úpravě obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 5/18 o regulaci provozování 
některých hazardních her na území města Turnov v dotčených odborných komisích a výborech RM a ZM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/3/0] – usnesení nebylo přijato 
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20. Členství v komisích rady města 
 

Rozprava: 

 

Na základě změny obsazení funkce tajemníka se navrhuje přijmout rezignaci dosavadního tajemníka úřadu Ing. 

Miroslava Šmirause z dopravní komise rady města a na jeho místo jmenovat novou tajemnici Mgr. Evu 

Honzákovou. 

 
 

Usnesení RM č. 32/2021 
RM bere na vědomí  
rezignaci Ing. Miroslava Šmirause z dopravní komise RM. 
 

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

Usnesení RM č. 33/2021 
RM jmenuje  
Mgr. Evu Honzákovou členem dopravní komise RM. 
 

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

21. Tvoříme Turnov 2020 -  výsledky hlasování, realizace 
 

Rozprava: 

 

Chtěla bych vás tímto informovat o průběhu 4. ročníku participativního rozpočtu s názvem „Tvoříme Turnov“. 

Harmonogram realizace ročníku byl ovlivněn aktuální epidemiologickou situací. Celý harmonogram byl posunut, 

veřejná prezentace návrhů byla nahrazena videospoty s navrhovateli. Do 30. 9. 2020 bylo zasláno 7 návrhů 

participativního rozpočtu. V průběhu října a listopadu probíhala formální kontrola. Věcné hodnocení, u každého 

návrhu bylo posuzováno splnění metodiky a kritérií, reálnost předpokládaného rozpočtu, pro každý návrh byl 

zpracován validační protokol (vyjádření OSM, DO, OŽP, ORM)  s doporučením pro zařazení/nezařazení do 

hlasování a realizaci.  
 

Výsledek hlasování:  

Projekt  Počet hlasů  Rozpočet  

Rekonstrukce hřiště na Hruštici  476 202 288,- Kč + příslib sponzorský 

dar  

Zkrášlení místa u Boží vody  241 110 000,-Kč 

Oplocení hřiště na Hruštici 213 215 684,-Kč 

Posezení na návsi v Mašově 184 300 000,-Kč 

Kontejnery do boxů 127 168 000,-Kč 

Reprezentativní knihobudka   44   50 000,-Kč  

 
 

Usnesení RM č. 34/2021 
RM bere na vědomí  
informace o předložených projektech v rámci 4. ročníku participativního rozpočtu  - Tvoříme Turnov a o 
výsledku hlasování. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 35/2021 
RM schvaluje  
realizaci návrhů postupně dle uvedeného pořadí a pověřuje odbor správy majetku zahájením realizace. 
 

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

22. Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – leden 2021 
 

Rozprava: 

 

18. prosince 2020 proběhlo v rámci jednání RS VHS, první jednání o nových stanovách sdružení. 

Výstupem jednání v tématu nových stanov bylo: 

- Termín pracovního jednání o stanovách 21. ledna 2021 

- Usnesení RS VHS o právním posouzení vkladu vodohospodářského majetku Turnova v rámci privatizačního 

projektu z Fondu národního majetku a jeho případného bezúplatného převodu zpět na město v případě 

vystoupení 
 

Kromě usnesení přijatých zastupitelstvem města v roce 1995, byl vyhledán na Ministerstvu financí ČR i příslušný 

privatizační projekt. Na základě něj pak byla zpracována právní analýza. Usnesení i právní analýza jsou součástí 

materiálu.  

Z analýzy vyplývá, že majetek, který byl vložen městem do VHS v době vzniku v roce 1995 by měl být rovněž 

bezúplatně v případě vystoupení či rozpadu svazku městu vrácen (bod 4.3.1). 

Analýza rovněž popisuje na jedné straně nejasný výklad v otázce majetkového vyrovnání v případě vystoupení nebo 

zrušení svazku ve stávajících stanovách a možné nové, konkrétnější pojetí majetkového vyrovnání v nových 

stanovách, tak aby bylo dosaženo větší právní jistoty s ohledem na vkládané finance členů sdružení a zamezeno 

případným dalším soudním sporům mezi členy. 

Podrobné prozkoumání této problematiky je jedním ze zásadních kamenů k vyřešení, zda je možné se v rámci stanov 

na nějakém principu majetkového vyrovnání dohodnout anebo zda je možná cesta pouze soudních sporů. 

 
 

Usnesení RM č. 36/2021 
RM bere na vědomí  
materiál Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – leden 2021. 
 

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

23. Soudní kauza Walderode - Zpráva o šetření týkající se JUDr. KDFW vypracovaná 

PhDr. Ivo Navrátilem 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám pro informaci výsledky badatelské práce PhDr. Ivo Navrátila, který se soustředil na okolnosti, za 

kterých bylo panu Karlu Des Fours Walderode (dále KDFW) uděleno československé občanství v porovnání 

s obdobnými případy, členství KDFW v SdP či službu KDFW ve Wehrmachtu. Tato práce je doplněna ověřenými 

archiváliemi. Pan Jaroš ji rovněž jako zjištění nových skutečností zaslal k Nejvyššímu soudu ČR. 

Celá kauza je stále v rozhodovacím procesu u Nejvyššího soudu ČR. 

 
 

Usnesení RM č. 37/2021 
RM projednala  
materiál k Soudní kauze Walderode - Zpráva o šetření týkající se JUDr. KDFW vypracovaná PhDr. Ivo 
Navrátilem a souhlasí s navrženým postupem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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24. Soudní kauza ÚZSVM - pozemky pod bytovými domy - informace 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám rozsudek Nejvyššího soudu týkající se pozemků města, na které vznesl nárok Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky pod bytovými domy nebo pozemky, které jsou 

v jejich těsné blízkosti. Pan Ing. Mgr. Pinta navrhuje podat dovolání k Ústavnímu soudu ČR. Domnívá se, že 

Ústavní soud by mohl přihlédnout k celému problému z pozice principiální a vzhledem k předpokládaným nákladům 

na řízení doporučuje dovést spor do pomyslného cíle. 

 
 

Usnesení RM č. 38/2021 
RM projednala  
informace týkající se soudního sporu Města Turnova a České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a souhlasí s podáním stížnosti k Ústavnímu soudu. 
 

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

25. Pozemky areál masny - informace 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám dopis, který jsme obdrželi od firmy Bluebee, s. r. o. jako reakci na naši nabídku na odkup 

pozemků.  

 
 

Usnesení RM č. 39/2021 
RM projednala  
odpověď společnosti Bluebee, s. r. o. z 11. 12. 2020 na nabídku odprodeje pozemků v areálu bývalé 
Masny a souhlasí s pokračováním dalších jednání po stabilizaci ekonomické situace v ČR na začátku roku 
2022. 
 

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

26. Naplňování koaličního prohlášení v letech 2018 - 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám k projednání naplňování koaličního prohlášení v letech 2018 – 2020. Dále přikládám seznam 

investičních priorit a jejich plnění. K projednání se vrátíme na první únorové RM. 

 
 

27. ZSST jmenování nového ředitele organizace 
 

Rozprava: 

 

Předkládám vám zápis z výběrového řízení na pozici ředitel/ka Zdravotně sociálních služeb Turnov. 

Výběrové řízení proběhlo dne 6. 1. 2021 od 8:00 hodin v budově radnice v zasedací místnosti č. 215. Celkem bylo 

přihlášeno 5 uchazeček, s tím, že jedna se omluvila, že se nemůže osobně zúčastnit, ale ve stanovený čas se připojila 

prostřednictvím Skypu. Z původně sedmičlenné komise bylo přítomno 5 členů z důvodu omluvy paní Kordové a 

MUDr. Tomáška. Komise posoudila všechny uchazečky a shodla se na uvedeném pořadí, které Vám předkládám.  

 
 

Usnesení RM č. 40/2021 
RM jmenuje  
Ing. Janu Maříkovou ředitelkou Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvkové organizace s nástupem 
od 1. 4. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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28. Investiční záměr Restaurování souboru pomníků vojenského hřbitova v Turnově 
 

Rozprava: 

 

Na městském hřbitově v části obce Hruštice se nachází u kostela sv. Matěje vojenský hřbitov z prusko-rakouské 

války, jehož součástí je soubor pomníků vojenského hřbitova v Turnově. V roce 2020 bylo dohodnuto restaurování 

tohoto souboru pro jeho nevyhovující stav v nákladu cca 100 tis. Kč. Z dotačního programu Ministerstva obrany na 

zabezpečení péče o válečné hroby by bylo možné získat dotaci ve výši až 80% uznatelných nákladů, proto bychom 

rádi zkusili požádat o zařazení do tohoto dotačního programu. Akce by pak měla být realizována v roce 2022. 

 
 

Usnesení RM č. 41/2021 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit podání žádosti do dotačního programu Ministerstva obrany na 
zabezpečení péče o válečné hroby (čj. MO 282187/2020-7460), program 107290 – Zachování a obnova 
historických hodnot I, a zároveň doporučuje schválit investiční záměr Restaurování souboru pomníků 
vojenského hřbitova v Turnově k realizaci. 
 

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

 

 

 

 

 

V Turnově dne 18. ledna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

       starosta            místostarostka 


