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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 10. února 2014 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, František Zikuda, 

Karel Jiránek, Mgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin Hrubý 

Omluveni: Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

Byl stažen bod 3.1. Začlenění knihovny Antonína Marka do KC Střelnice a doplněny body 

6. Ostatní – Městské organizace a problematika pověření službami obecného 

hospodářského zájmu. 

 

Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov 

Předpokládaný harmonogram: 17.2.2014 vyhlášení výběrového řízení, 7.5.2014 otevírání 

obálek, červenec 2014 začátek stavby, 30.5.2015 dokončení koupaliště, 31.10.2015 

dokončení kluziště, předpokládaná cena stavby cca 150 mil. Kč bez DPH. Výměna 

v hodnotící komisi byla provedena na žádost Compet Consultu, s.r.o. (administrátor 

výběrového řízení). 

 

Usnesení RM č. 34/2014 

RM města ve funkci valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje 

zadávací dokumentaci, odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a smlouvu o dílo pro 

významnou nadlimitní veřejnou zakázku „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada 

Turnov“. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 35/2014 

RM ve funkci valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. odvolává z 

hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada 

Turnov“ paní  P. Pýchovou, Dis. a náhradníka paní Ing. M. Bufkovou Rycheckou a 

jmenuje členem hodnotící komise pana T. Hudce a náhradníkem Ing. M. Vašáka. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Smlouva o smlouvě budoucí, služebnost inženýrské sítě  

Rekonstrukce středotlakého plynovodu pod Jizerou v úseku fotbalové hřiště – Ostrov – 

Maškova zahrada 
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Usnesení RM č. 36/2014 

RM v působnosti Valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 

sítě, na pozemek č.1839/1 a 1839/12, k.ú. Turnov, ve vlastnictví MĚSTSKÉ 

SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. v délce cca. 10 m, dotčeného akcí „Rekonstrukce MS 

Turnov Koškova - STL plynovod“ ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. resp. RWE 

Distribuční služby, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Záležitosti OSM 

Rozpis čerpání kapitol rozpočtu OSM 2014 
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Je velká vůle realizovat i záměry pod čarou, oprava mostku ve Vazovci bude s vysokou 

pravděpodobností nahrazena běžnými opravami komunikací a chodníků, u projektů 

v závislosti na signálech z kraje bude případně upřednostněn projekt ul. Nádražní. 

Rozpočet základní smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. pro rok 2014 činí cca 

14,2mil.Kč 

 

Usnesení RM č. 37/2014 

RM schvaluje čerpání rozpočtu pro rok 2014 v kapitolách OSM dle návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 38/2014 

RM schvaluje plán čerpání základní smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. pro 

rok 2014 a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1/2014 smlouvy.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 39/2014 

RM schvaluje rozpočet Fondu pro obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova pro 

rok 2014 dle návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „Stavební úpravy v ZŠ 

Alešova“ 
V letošním roce se bude na této škole realizovat zateplení objektu včetně výměny oken. Proto 

bylo navrženo při této akci přistoupit i k úpravám vnitřku školy, aby lépe vyhovovaly 

současným potřebám. Tyto úpravy zahrnují rekonstrukci sociálního zařízen a úpravy jídelny. 

Předpokládané rozpočtové náklady 2,5 mil. Kč. 

 

Usnesení RM č. 40/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Stavební úpravy v ZŠ Alešova“ a 

schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Ing. 

Ladislav Osička, Dagmar Brabcová, Mgr. Michal Loukota.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „Výměna sportovního 

povrchu na venkovním hřišti při ZŠ Žižkova v Turnově“ 

Soutěž na dodavatele stavby bude vyhlášena v závislosti na výsledku soutěže ZŠ Alešova. 

Jedná se o výměnu umělých povrchů na venkovních hřištích v rozpočtované ceně 1,5mil. 

Kč. 

  

Usnesení RM č. 41/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Výměna sportovního povrchu na 

venkovním hřišti při ZŠ Žižkova v Turnově“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. 

Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Ing. Ladislav Osička, Jiří Vele, Mgr. Ivo Filip. 

Výběrové řízení na dodavatele stavby bude vyhlášeno v případě, že bude zajištěno jeho 

financování. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Schválení výběrového řízení – Středisko pro volný čas dětí a mládeže – stavební úpravy a 

dodávka nábytku 

Výběrové řízení ještě nebylo ukončeno, bude řešeno na Radě města 13.2.2013. 
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Výběrové řízení na „Letní údržbu prostoru přírodního koupaliště v Dolánkách, Turnov“ 

Vítězná firma bude zajišťovat údržbu areálu přírodního koupaliště v Dolánkách na dobu 2 

let. Do této doby zajišťovala údržbu firma Marius Pedersen. 

 

Usnesení RM č. 42/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Letní údržba prostoru přírodního 

koupaliště v Dolánkách, Turnov“ na základě předložených zadávacích podmínek. 

RM jmenuje komisi pro otevření a hodnocení nabídek akce „Letní údržba prostoru 

přírodního koupaliště v Dolánkách, Turnov“ ve složení Ing. Hocke, Mgr. Špetlík, paní 

Brabcová, paní Těhníková, paní Syrotiuková. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Prodej pozemků zastavěných stavbou soukromého vlastníka – ul. Jana Palacha, Turnov 

Jedná se o drobné pozemky v těsné blízkosti cukrárny na Výšince. 

 

Usnesení RM č. 43/2014 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. 1682/5 (1m2), 1682/6 (9m2), 

1683/15 (1m2) 1683/17 (11m2), 1683/18 (1m2), 1683/20 (1m2), 1683/21 (1m2) a části 

p.p.č 1682/3 odděleného geometrickým plánem, vše k.ú. Turnov do společného jmění 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.000,- Kč/m2 a 

uhrazení všech nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Prodej části pozemků par.č. 267/1, k.ú Turnov pod regulační stanicí na Koňském trhu, 

Turnov 

 

Usnesení RM č. 44/2014 

RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje a doporučuje ZM schválit prodej části pozemku 

parc.č. 267/1 o výměře cca 15m2, k.ú. Turnov pro spol. RWE GasNet, s.r.o. za cenu ve 

výši 1.500,- Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení všech 

nákladů s prodejem spojených.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Úprava nájemného nebytových prostor dle inflace 

V případě úpravy VŠECH nájemních smluv by činilo navýšení nájmu 57 tis. Kč, inflace 

činila 1,4%. 

 

Usnesení RM č. 45/2014 

RM schvaluje nezvyšování nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace pro období 

od 1. července 2014 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Pronájem v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení RM č. 46/2014 

RM bere na vědomí úpravu nájemní smlouvy v čp. 466 Skálova z fyzické osoby: 

xxxxxxxxxxxxxxxx na společnost: Autoškola Alena Marušková, s.r.o., od 6.1.2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 



5 

 

Pronájem pozemku p.č. 98/2 v k.ú. Malý Rohozec 

OSM vypracuje přehled pozemků ve vlastnictví města, které bychom mohli nabídnout 

zemědělcům k pronájmu. 

 

Usnesení RM č. 47/2014 

RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 98/2 v k.ú. Malý Rohozec o výměře 2443m2 za 

cenu 610,- Kč/rok pro Agros, s.r.o. pro zemědělské využití.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Pronájem části pozemku parc.č.698/1 v k.ú. Daliměřice 

Jedná se o pronájem pozemku pod občerstvením v průmyslové zóně Vesecko spojený 

s plánovanou přístavbou. 

 

Usnesení RM č. 48/2014 

RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 698/1 v k.ú. Daliměřice o výměře 10m2 za 

cenu 300,- Kč/m2/rok na přístavbu ke stávajícímu prodejnímu stánku pro xxxxxxxxxxxx 

za podmínky zřízení a provozování mobilní toalety pro zákazníky občerstvení. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Pronájem pozemku – parkovacího místa ve Vejrichově ulici v Turnově 

 

Usnesení RM č. 49/2014 

RM schvaluje pronájem pozemku za účelem parkování na pozemku parc.č. 141/2 k.ú. 

Turnov pro společnost MAXIART, s.r.o. zastoupenou Jakubem Bergmanem, v ceně 300,- 

Kč /měsíc za jedno parkovací stání.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Výpůjčka v čp. 466 Skálova, Turnov 

Pan Pekař bude jednat se sdružením „D“ o možném využívání místnosti rovněž Městskou 

policií. 

 

Usnesení RM č. 50/2014 

RM ruší usnesení RM č. 517/2013 ze dne 11.11.2013. 

RM schvaluje výpůjčku pro pracoviště občanského sdružení „D“ Liberec (finanční 

poradenství pro občany v nouzi) místnosti č. 100 v I. nadzemním podlaží čp. 466 Skálova, 

Turnov o výměře 13m2 včetně energií, a to od 11.4.2014 na jeden rok. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Mašov, p.č.582/1, xxxxxxxx  - kNN“ 

 

Usnesení RM č. 51/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně 

smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 

(energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění na 

pozemku parc.č. 624/4, 624/5. 624/6, 624/10, 628/6 v kat. území Mašov u Turnova ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 90 bm dotčených stavbou „Turnov, Mašov, 

parc.č.582/1, xxxxxx - kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve 

výši 100,- Kč/bm + DPH 

(Hlasování:7/0/0) 
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Zřízení věcného břemene na stavu „Turnov – p.ř. 3905/34, AŽD – knn“ 

 

Usnesení RM č. 52/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně 

smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 

(energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění na 

pozemek par.č . 3905/34, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 10 bm 

dotčeného stavbou“ Turnov, p.č.3905/34, AŽD – knn“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 

za jednorázovou úhradu ve výši 400,-Kč/bm + DPH 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „SM, Turnov, Luční – parc.č.3295/3, xxxxx – knn“ 

 

Usnesení RM č. 53/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně 

smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 

(energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění na 

pozemek parc.č.3294/1, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 3 bm 

dotčeného stavbou“ SM, Turnov, Luční – p.č.3295/3, xxxxx – kabel nn“ ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,-Kč/bm + DPH. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „VE Turnov – Přechodová stanice Kyselov“ 

 

Usnesení RM č. 54/2014 

RM ruší usnesení RM č. 138/2012 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 

127/2005 Sb. a občanským zákoníkem, v platném znění, na pozemcích parc.č. 1659/1, 

1818/51, 1818/54, 1818/80, 1818/82, 1818/84, 3282/2, 3283/1, 3284/1, 3284/3, 3294/1, 

3412/1, 3412/4, 3412/5, 3412/7, 3490/1, 3497/3, a 3499, k.ú. Turnov a parc.č. 1341 k.ú 

Mašov u Turnova, ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou „VE Turnov – 

přechodová stanice Kyselov“, v celkové délce 888 bm ve prospěch ČEZ ICT Services, a.s. 

za jednorázovou hodnotu ve výši 400,- Kč/bm v obytném území města podle funkčního 

uspořádání v územním plánu + DPH. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Záležitosti OŽP 

 

Rozpisy akcí OŽP rozpočtu 2014 

 

Usnesení RM č. 55/2014 

RM schvaluje rozpis akcí OŽP na rok 2014 dle předloženého návrhu 

(Hlasování:6/0/0) 

  
1. Organizace 2300000222 Veřejná zeleň - konkrétní akce (ř.234) – 700.000,- Kč:  
Výsadba s následnou péčí – závěsné nádoby na letničky 290.000,- Kč  
(Nám. Českého ráje, Antonína Dvořáka, Sobotecká, Skálova, Trávnice, B. J. Horáčka, starý most přes Jizeru), celkem 70 nádob  

V roce 2012 bylo provedeno výběrové řízení na péči o závěsné nádoby na roky 2012 – 2014, které vyhrál Jan Hájek, na základě kterého je 

stanovena cena na letošní rok.  

Nové výsadby zeleně 200.000,- Kč  
Z toho:  
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-Kč  

(v návaznosti na rekonstrukci ulice 28. října a na výsadbu trvalek kolem Mariánského kostela, bude provedena výsadba trvalek v nově 

vzniklých rabátkách, dále na plochách zeleně kolem komunikace vedoucí k nově vzniklému školnímu hřišti pro MŠ 28.října)  
úprava zeleně kolem okružní křižovatky Nádražní – Bezručova 50.000,-Kč  

 

(úprava prostoru mezi okružní křižovatkou a areálem firmy Skleněné kameny)  
-Kč  

 

Dosadby zeleně 20.000,- Kč  
ražní, ul. Žižkova, doplnění výsadeb v kruh. křižovatkách, atd.),  

(drobné dosadby na místech, kde je nutné provést dosadbu chybějících keřů ,trvalek )  

 

Aktuální objednávky 120.000,- Kč  
Drobné úpravy na pozemcích Města, sekání pozemků mimo smlouvu, instalace a likvidace vánočního stromu, opravy kotvení, likvidace 

invazních druhů rostlin, zálivka dřevin, chemické odplevelení, péče o trávníky, atd.  

Sekání podél cyklostezek 70.000,- Kč  
(sekání podél cyklostezek, naučných stezek a částečně podél turistických stezek je zajišťováno 2x ročně)  

 

2. Organizace 2300000229 Publikace, studie, ostatní (ř.241)– 300.000,- Kč:  
- II. etapa“ 60.000,- Kč  

120.000,- Kč  

60.000,- Kč  

30.000,- Kč  

30.000,- Kč  

 

3. Organizace 2300000248 – Nové projekty zeleně v roce 2012 (ř.251) - 250.000,- Kč:  

-Bezručova, ZŠ Žižkova, ulice 28. října, ZŠ 28. října, urnový háj na Hruštici, ZŠ 
Alešova 100.000,- Kč  

100.000,- Kč  

ní KŽP 50.000,- Kč  

 

Dodatek smlouvy s TST, s.r.o. na rok 2014 

Hlavní položky: 

Svoz a likvidace komunálního odpadu cca 7,6 mil. Kč 

Svoz a likvidace separovaného odpadu cca 2,3 mil. Kč 

Svoz a likvidace odpadu z odpadkových košů cca 1,3 mil. Kč 

Zajištění provozu sběrného dvora cca 1,2 mil. Kč 

Celkem 12,4 mil. Kč 

 

Usnesení RM č. 56/2014 

RM schvaluje dodatek na rok 2014 ke smlouvě o zabezpečení služeb uzavřené mezi 

Technickými službami Turnov, s.r.o. a Městem Turnov. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Zapojení do systému odpadů – ceník pro podnikatele na rok 2014 

Usnesení RM č. 57/2014 

RM schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě o využití systému zavedeného městem Turnov pro 

nakládání s komunálním a separovaným odpadem pro rok 2014 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

Záležitosti OŠKS 

 

Začlenění knihovny do objektu Střelnice 

      Bod stažen z programu 

 

Snížení kapacity Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily 

Administrativní opatření reálně vystihující max. kapacitu školy vzhledem k jejím 

prostorovým možnostem. 
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Usnesení RM č. 58/2014 

RM schvaluje žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily, o 

snížení kapacity základní školy a oboru 79-01-C/01 ze stanoveného počtu 880 žáků na 

680 žáků. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Úprava usnesení RM z 9.12.2013 – příspěvkové organizace Turnovské památky a 

cestovní ruch 

Úprava usnesení vzhledem ke změně názvu příspěvkové organizace schválené ZM. 

 

Usnesení RM č. 59/2014 

RM ruší usnesení RM č. 589/2013 a 591/2013. 

RM ruší odbor cestovního ruchu k 31.3.2014 s tím, že veškeré činnosti včetně 

zaměstnanců převádí na příspěvkovou organizaci Turnovské památky a cestovní ruch od 

1.4.2014. 

RM jmenuje od 1.4.2014 ředitelkou příspěvkové organizace Turnovské památky a 

cestovní ruch Ing. Elišku Gruberovou a stanovuje jí plat dle návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Záležitosti OVV 

Schválení výsledku poptávkového řízení na úklidové a domovnické práce 

Poptávka byla vyvěšena na webu města, konkrétně pak bylo osloveno 5 firem. Vzhledem 

ke kritériím hodnocení byla vybrána firma Rokoservice Plus, s.r.o. za cenu  

99 825 Kč/měsíc. 

 

Usnesení RM č. 60/2014 

RM schvaluje výsledek poptávkového řízení na dodávku úklidových a domovnických 

prací pro MÚ Turnov na období 3/2014 – 2/2016 a ukládá uzavřít s vybranou firmou 

ROKO SERVICE plus s.r.o. smlouvu dle zadání. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Zpráva pro RM o přípravě aukce na energie pro MěÚ Turnov 

K 31.12.2014 končí období, na které máme vysoutěženy energie pro městský úřad a 

ostatní městské organizace. Spojení s krajským úřadem se vzhledem k velikosti a 

individuálnímu nastavení nezdá oboustranně výhodné. 

  

Usnesení RM č. 61/2014 

RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí připravit ve spolupráci s odborem správy 

majetku a firmou ENENG s.r.o. zadávací dokumentaci aukce na energie pro MÚ Turnov a 

předložit ji RM ke schválení v nejbližším možném termínu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Záležitosti ZSST  

Rozšíření úhrady za stravu v Domově důchodců Pohoda 
Vzhledem k přechodu na stravu z Krajské nemocnice Liberec došlo i k možnosti podávat 

uživatelům v DDP stravu 4 x denně. Doposud byla možnost podání stravy 3x denně za částku 134 

Kč a 5x denně za částku 160 Kč – schváleno RM dne 16.1.2012. Z výše uvedených důvodů 

žádáme RM o schválení podávání stravy uživatelům rovněž 4 x denně za finanční částku 147 Kč.  

při stravě 5x denně - částka 160 Kč za den  

při stravě 4x denně - částka 147 Kč za den  

při stravě 3x denně - částka 134 Kč za den  
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Ostatní strava pro uživatele pečovatelské služby a zaměstnance Zdravotně sociálních služeb je dle 

smlouvy s KNL ze dne 13.1.2014 a cena odpovídá ceníku dodavatele stravy. 

 

Usnesení RM č. 62/2014 

RM souhlasí s rozšířením možnosti odebírat stravu pro uživatele v DDP 4 x denně dle 

ceníku dodavatele stravy Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Ostatní 

Změny v komisi pro životní prostředí, v komisi pro zahraniční vztahy, v komisi pro 

výchovu a vzdělávání a v komisi sportovní 

 

Usnesení RM č. 63/2014 

      RM odvolává  

- z komise pro zahraniční vztahy pana Mgr. Romana Mareše a paní Šárku Salabovou   

- z komise pro životní prostředí Bc. Miroslava Hladíka, Mgr. Michala Loukotu a Mgr. 

Magdu Šálkovou 

- z komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Romana Mareše 

- z komise sportovní pana Ing. Jakub Omu 

RM jmenuje Mgr. Michala Loukotu, pana Mariana Šulce a pana Františka Zikudu členy 

komise pro zahraniční vztahy 

 (Hlasování:7/0/0) 

 

KNL – účast v pracovní skupině pro revitalizaci nemocnice 
Na základě informace generálního ředitele pana MUDr. Luďka Nečesaného o sestavování 

pracovní skupiny pro revitalizaci Krajské nemocnice v Liberci jsem byl osloven jako zástupce 

vlastníka nominací zástupce Turnova do této skupiny. Řídícím orgánem této skupiny je 

management KNL. 

 

Usnesení RM č. 64/2014 

RM bere na vědomí členství Ing. Tomáše Hockeho v pracovní skupině „Pro výstavbu 

nové nemocnice v Liberci“. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Městské organizace a problematika pověření službami obecného hospodářského zájmu, 

smlouvy 

     Stručný náhled do problematiky: 
Smlouva o fungování Evropské unie má významné dopady na možnost využití veřejných 

prostředků v členských zemích EU. Hlavním principem je nadnárodní aplikace soutěžních pravidel 

EU na veřejnou podporu poskytovanou v ČR.  

Dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na podporu de minimis podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu se 

stanoví obecný strop na jednoho příjemce na období tří účetních let.  

Definice služeb obecného hospodářského zájmu:  

V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, 

které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji 

či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, 

že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu 

vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory 

služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky 

těchto služeb.  
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Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) jsou podskupinou služeb obecného zájmu. Jejich 

označení vypovídá o faktu, že mají hospodářskou resp. ekonomickou povahu a že se na ně vztahují 

soutěžní pravidla a tedy i pravidla veřejné podpory. Do těchto služeb spadají služby např.: 

zdravotní péče, sociální služby, přeprava cestujících, odpadové a vodní hospodářství, atd. Do této 

kategorie nespadá oblast školství.  
- Financování:  

1. Organizace či společnost vykonává pro zřizovatele/zakladatele činnost, která není definována 

jako SOHZ.  

2. Organizace či společnost vykonává pro zřizovatele/zakladatele činnost, která je označena jako 
SOHZ, ale vzhledem k objemu finančních prostředků ji lze řešit formou de minimis.  

3. Organizace či společnost vykonává pro zřizovatele zakladatele činnost, která je označena jako 

SOHZ a vzhledem k objemu finančních prostředků je nutno ji financovat na základě Pověření.  

 

Financování musí být realizováno na základě písemného aktu (např. dotační smlouvy), který se 

výslovně odkáže na Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 

hospodářského zájmu vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie dne 29.4.2012. 

 

Usnesení RM č. 65/2014 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu pro Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvkovou organizaci pro 

rok 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 66/2014 

 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného  

hospodářského zájmu pro Dětské centrum Turnov, příspěvkovou organizaci pro rok 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 67/2014 

RM schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Turnova – pro 

organizace, kterým je poskytován příspěvek z Fondu na podporu sociální oblasti na 

služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2014.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 68/2014 

 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného  

hospodářského zájmu pro KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o. pro rok 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 69/2014  

 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného  

hospodářského zájmu pro MĚSTSKOU SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. pro rok 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 70/2014 

 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného  

hospodářského zájmu pro MĚSTSKOU KNIHOVNU ANTONÍNA MARKA TURNOV, 

příspěvková organizace pro rok 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 
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Požadované zálohy sportovním spolkům z položky sportovní komise. Podrobné rozdělení 

této položky bude předloženo na květnovém zasedání ZM.    

 

Usnesení RM č. 71/2014 

 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 

300.000,-Kč pro TJ Sokol Turnov, IČO 135 825 18. 

 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 

200.000,-Kč pro AC Syner  Turnov, IČO 00 527 271. 

 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 

200.000,-Kč pro Tělovýchovně sportovní club Turnov, IČO 150 455. 

 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 

140.000,-Kč pro Fotbalový klub Pěnčín-Turnov, IČO 69 17 30 36. 

 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 

300.000,-Kč pro Tělovýchovnou jednotu Turnov, IČO 150 455 28. 

 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 

70.000,-Kč pro akci „Nejlepší sportovec Turnova roku 2013“. 

(Hlasování:7/0/0) 

 
 

 

 

V Turnově 17.2.2014 

 

 

 

 

 

      Zapsal: Ing. Tomáš Hocke      Ověřil: Mgr. Otakar Špetlík 

 

 

 

 

 

 

 

 


