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ZÁPIS  
z 2. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 28. 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 
(distančně), 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. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti a práva stavby "NTL plynovodní přípojka pro 

RD, U Lip č. p. 250, Turnov, xxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 13:00 -13:40      

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právo stavby "Vodovodní, kanalizační a 

plynovodní přípojky a zřízení sjezdu, novostavba RD p. č. 

669/1 k. ú. Malý Rohozec, xxxxxxxxx" 

       

3. Chodník Mašovská ulice, smlouva o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací 

       

4. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – BZ 

Hruštice – Károvsko, VIII. etapa 

       

5. Zadávací podmínky výběrového řízení na akci 

"Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ 

Skálova" 

       

Záležitosti odboru životního prostředí 

6. Smlouva na zajištění provozu odchytového zařízení pro psy Mgr. Jana Svobodová 13:40 – 13:50      

Záležitosti odboru správního 

7. Integrované výjezdové centrum Turnov-Vesecko - 

výjezdová základna JSDHO Turnov 

Zdeněk Hovorka 13:50 – 14:20      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

8. Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. – navýšení 

rejstříkové kapacity výdejny 

Mgr. Martina Marková 14:20 – 14:40      

9. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. - činnost 

společnosti v roce 2021 

       

Ostatní 

10. 

 

11. 

12. 

Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy - rezignace 

člena 

Projekt: Turnov - HW a SW pro preventivní účely – 2021 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. – výsledek výběrového 

 Mgr. Jana Svobodová 

 

 

 

 14:40 – 15:00     
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13. 

řízení Vestavba zimního stadionu – přidaný bod 

Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. – úprava rozpočtu 

na rok 2021 – přidaný bod 

 

Mgr. Martina Marková     

 
 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a práva 

stavby "NTL plynovodní přípojka pro RD, U Lip č. p. 250, Turnov, xxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Investor xxxxxxxxxx podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu „NTL plynovodní přípojky pro RD č. p. 

250, ul. U Lip, Daliměřice, Turnov“. Jedná se o výstavbu nové plynovodní přípojky. Pro výše uvedenou stavbu žádá 

investor Město Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně 

smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 
 

Usnesení RM č. 42/2021 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na pozemek 
parcel. č. 711/11 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v celkové délce 11 bm dotčený stavbou 
„NTL plynovodní přípojky pro čp. 250, ul. U Lip, Turnov “ ve prospěch xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
jednorázovou úhradu 5.400 Kč + DPH (11 x 400 Kč/bm + 1.000  Kč/případ za protlak) dle Ceníku 
jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

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

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo 

stavby "Vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky a zřízení sjezdu, novostavba 

RD p. č. 669/1 k. ú. Malý Rohozec, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Investor xxxxxxxxxx podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu „STL plynovodní přípojky, vodovodní a 

kanalizační přípojky a zřízení sjezdu na komunikaci pro pozemek p. č. 669/1 k. ú. Malý Rohozec“. Jedná se o 

výstavbu nových přípojek k novému RD v obci na Malém Rohozci. Pro výše uvedenou stavbu žádá investor Město 

Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

 
 

Usnesení RM č. 43/2021 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), 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. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 680 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnova v 
celkové délce 16 bm dotčený stavbou „STL plynovodní přípojky, vodovodní a kanalizační přípojky a 
zřízení sjezdu na komunikaci pro pozemek p. č. 669/1 k. ú. Malý Rohozec“ ve prospěch xxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 8.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných 
břemen platného od 1. 7. 2020. (400 Kč za započatý metr a 2.000 Kč za sjezd (případ) + za každý další 
metr 1.000 Kč + DPH). 
 

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



3  Zápis Rady Města Turnov 28. 1. 2021 

3. Chodník Mašovská ulice, smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací uzavíranou se společností CETIN, a. s. Praha v rámci připravované realizace stavby "Chodník Turnov - 

Mašovská ulice, IV. etapa". Předmětem smlouvy je způsob a realizace a úhrady nákladů vyvolaných výše uvedenou 

stavbou. Odhad nákladů, které Město Turnov bude společnosti CETIN, a. s. muset za vyvolanou přeložku jejich sítě 

zaplatit je ve výši 396 tis. Kč. Přesná výše nákladů bude vyčíslena až po skončení stavby. 

 
 

Usnesení RM č. 44/2021 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN, a. s. Praha v 
rámci stavby "Chodník Turnov - Mašovská ulice, IV. etapa" a úhradu nákladů vyvolaných překládkou sítě. 
 

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

4. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – BZ Hruštice – Károvsko, 

VIII. etapa 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov ve výši 1 289 700 

Kč, která má být určena na realizaci projektu s názvem "Turnov – bytová zóna Hruštice – Károvsko, VIII. Etapa". 

Předmětem díla je prodloužení jednotné kanalizace, vodovodu a přípravu VH přípojek pro 8 rodinných domů dle 

projektové dokumentace s názvem Komunikace a inženýrské sítě na p. č. 1004/1 v k. ú. Turnov ve stupni DSP 

z 1/2020 zpracované firmou PROFES PROJEKT spol. s r. o. Akce navazuje na v minulých letech realizované etapy 

bytových zón v Turnově na Hruštici – Károvsko. Dodavatelem stavby je firma 1. jizerská stavební společnost, s. r. o. 

Realizace stavby začala v prosinci 2020 a bude probíhat až do června 2021. Celková cena projektu je 1 538 486 Kč 

bez DPH. VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 1 289 700 Kč. 

Věcné a finanční vypořádání poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o dotaci městu předáno po ukončení 

akce, nejdéle však do 31. 8. 2021.  

 
 

Usnesení RM č. 45/2021 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 1 289 700 Kč 
pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na projekt Turnov – bytová zóna 
Hruštice – Károvsko, VIII. etapa. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města 
Turnov. Rada města zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města. 
 

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

5. Zadávací podmínky výběrového řízení na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení u 

tělocvičny v ZŠ Skálova" 
 

Rozprava: 

 

Při kontrole v r. 2013 Krajská hygienická stanice zjistila závady na sociálním zařízení u tělocvičny. Jedná se o 

nutnost oddělených umýváren pro chlapce a děvčata a zajištění teplé vody pro umyvadla v hygienickém zařízení pro 

žáky. Proto odbor správy majetku v r. 2014 zadal zpracování projektové dokumentace, která byla ještě v minulém 

roce zaktualizována. Rozpočtovaná cena na tuto akci je 1 473 tis. Kč vč. DPH. Vzhledem ke zkušenostem 

z posledních několika akcí, kdy jsme se potýkali s kvalitou prací i s termíny, odbor správy majetku žádá o schválení 

výjimky ze směrnice č. 49.19 o zásadách a postupech k zadávání zakázek Městem Turnov a navrhuje vypsat 

výběrové řízení s oslovením uzavřeného okruhu účastníků. 
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Usnesení RM č. 46/2021 
RM schvaluje  
výjimku ze směrnice č. 49.19. na vypsání výběrového řízení s oslovením uzavřeného okruhu sedmi 
osvědčených firem na akci: Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ Skálova a schvaluje 
hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Ladislav 
Osička, Jiří Vele, Mgr. Michal Loukota. Důvodem je zkušenost z posledních několika akcí (ZŠ 28. října – 
stavební úpravy pro imobilní, MŠ Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let, Výměna 
sportovního povrchu na venkovním hřišti u OAHŠ a několika dalších), kdy jsme se potýkali s kvalitou prací 
i s termíny. 
 

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

6. Smlouva na zajištění provozu odchytového zařízení pro psy 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení nově sepsanou smlouvu na zajištění provozu odchytového zařízení pro psy z důvodu 

změny vlastnictví pozemku p. č. 1825/1 v k. ú. Turnov. Podmínky mezi smluvními stranami zůstávají stejné. 

 
 

Usnesení RM č. 47/2021 
RM schvaluje  
smlouvu na zajištění provozu odchytového zařízení pro psy mezi Městem Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov, Skautským střediskem Turnov, z . s., Koňský trh 200, 511 01 Turnov a Junákem – český 
skaut, středisko Štika Turnov, z. s., Koňský trh 200, 511 01 Turnov, a souhlasí s jejím podpisem starostou 
města. 
 

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

7. Integrované výjezdové centrum Turnov-Vesecko - výjezdová základna JSDHO 

Turnov 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám materiál týkající se studie možné výstavby nové požární stanice pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů (dále JSDH) města.  

Na počátku, v roce 2017, bylo odsouhlaseno memorandum o vybudování společného výjezdového centra HZS LK a 

ZZS LK v Turnově-Vesecku z důvodu nevyhovujícího umístění obou složek IZS v centru města. Již v těchto 

počátcích se na tomto záměru velkou měrou podílelo Město Turnov, které na základě požadavku Libereckého kraje 

vytipovalo a následně kofinancovalo pozemek vhodný pro realizaci. Pozemek byl pořízen do ideálního 

spoluvlastnictví Libereckého kraje a ČR - Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. 

V průběhu přípravy realizace se k projektu přidala Policie ČR, která chce vybudovat na daném pozemku objekt 

dálniční policie a Město Turnov se svým záměrem vybudovat na sousedním pozemku výjezdovou základnu JSDHO 

města a k zajištění dopravní obslužnosti pozemků Integrovaného výjezdového centra příjezdovou komunikaci v 

průmyslové zóně Turnov-Vesecko, která bude v budoucnu sloužit i k obsluze dalších pozemků určených pro 

výstavbu drobných provozoven a místní výroby. Dalším, zásadní důvodem je, že tato komunikace by výrazně 

zlevnila napojení pozemku na silnici I/10, které bylo z důvodu požadavků ŘSD na zajištění bezpečnosti účastníků 

silničního provozu vyprojektováno jako křížení silnic první třídy a jeho realizace by byla značně nákladná. Změnou 

podmínek by tak přímé napojení na silnici I/10 sloužilo výhradně pro výjezd zásahových vozidel v operačním řízení 

s oboustranným zastavením dopravy a pro obslužné činnosti, včetně návratu techniky na základnu, by byla 

využívána komunikace z průmyslové zóny. 

Výsledkem mnoha jednání zúčastněných složek je Dodatek č. 1 ke smlouvě o integrovaném výjezdovém centru v 

Turnově-Vesecku, na kterém se všichni účastníci shodli začátkem roku 2021 a jehož znění Vám nyní k odsouhlasení 

předkládáme. 

Důvod společného projektu všech složek IZS je zcela prostý. Je to nejenom úspora finančních prostředků, 

ale především logickým cílem je snaha soustředit všechny složky IZS na jednom místě. Dalším neméně významným 

záměrem všech účastníků projektu je snaha získat prostředky na financování stavby stanice a 
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společných částí projektu z IROP 2021-2027. Podmínkou pro úspěšné schválení žádosti je zpracovaná projektová 

dokumentace a vydané stavební povolení, pro všechny účastníky projektu a proto i město začalo na daném cíli 

pracovat a to schválením architektonické studie na výjezdovou základnu JSDHO města, kterou Vám nyní 

předkládáme k posouzení. Všichni účastníci se domnívají, že pouze takto pojatý a ucelený záměr, tj. soustředit 

všechny složky IZS na jednom místě, má šanci tyto prostředky z IROPu získat. 

Realizace společného Integrovaného výjezdového centra by výrazně přispěla k zlepšení připravenosti složek IZS na 

krizové situace a zlepšení podmínek výkonu služby. V Turnově by tak vzniklo moderní, společné záchranářské 

centrum, jakých v České republice příliš mnoho není a byla by to skvělá reprezentace Libereckého kraje a Města 

Turnov v oblasti projektů podporujících bezpečnost občanů. 

 
 

Usnesení RM č. 48/2021 
RM bere na vědomí  
Smlouvu o Integrovaném výjezdovém centru v Turnově uzavřenou mezi Libereckým krajem, Hasičským 
záchranným sborem Libereckého kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje. 
 

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

Usnesení RM č. 49/2021 
RM projednala  
Dodatek č. 1 Smlouvy o Integrovaném výjezdovém centru v Turnově a doporučuje ZM souhlasit s 
přistoupením Města Turnov k této Smlouvě. 
 

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

Usnesení RM č. 50/2021 
RM projednala  
architektonickou studii výjezdové základny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Turnova a 
doporučuje ZM její odsouhlasení. 
 

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

8. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – navýšení rejstříkové 

kapacity výdejny 
 

Rozprava: 

 

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

navýšení rejstříkové kapacity školní výdejny stravy, a to vzhledem k nárůstu počtu žáků prvního stupně základní 

školy a přesunu pátých ročníků z budovy ve Skálově ulici 600 do odloučeného pracoviště školy v Alešově ulici 

1723. 

 
 

Usnesení RM č. 51/2021 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zápis změny kapacity školní jídelny 
- výdejny v ulici Alešova 1059 v Turnově z 300 na 350 strávníků ve školském rejstříku. 
 

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

9. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. - činnost společnosti v roce 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 80 tis. Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace má 

být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2021. V rozpočtu města pro rok 2021 byla pro tento účel 
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alokována částka 64 tis. Kč. Ke snížení dotace došlo v rámci restrikcí rozpočtu města ve spojení s pandemií 

koronaviru a zrušením superhrubé mzdy. 
 

p. Svobodová zahlásila střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 52/2021 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 64.000 Kč pro 
společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na podporu činnosti v roce 2021. 
 

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

10. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy - rezignace člena 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám informaci členky komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy paní Jany Maryškové, ohledně 

rezignace na členství ve výše uvedené komisi. S paní předsedkyní komise PhDr. Hanou Maierovou bychom rády 

komisi doplnily o zástupce Domu přírody Českého ráje, až po paní Maryškové bude na pozici působit nástupce. 

 
 

Usnesení RM č. 53/2021 
RM bere na vědomí  
rezignaci paní Jany Maryškové na členství v komisi pro cestovní ruch a zahraniční vztahy k 28. 1. 2021. 
 

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

11. Projekt: Turnov - HW a SW pro preventivní účely - 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám ke schválení žádost na projekt „Turnov – hardware a software pro bezpečnostní a preventivní 

účely – 2021“, který připravila Městská policie Turnov. Hlavním cílem projektu je umožnit efektivnější spolupráci 

bezpečnostních složek (MP a OOPČR) ve sdíleném prostředí mapového rozhraní s důrazem na prevenci kriminality 

ve všech oblastech. Dále informováním veřejnosti prostřednictvím veřejně přístupné mapy kriminality o proaktivním 

přístupu bezpečnostních složek chceme dosáhnout uklidnění situace v rizikových místech a zvýšení pocitu bezpečí 

občanů města.  

 
 

Usnesení RM č. 54/2021 
RM bere na vědomí  
informace o projektu „Turnov – hardware a software pro bezpečnostní a preventivní účely – 2021“, který 
připravila Městská policie Turnov a schvaluje podání žádosti o dotaci na výše uvedený projekt na 
Ministerstvo vnitra České republiky. 
 

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

12. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – výsledek výběrového řízení "Vestavba 

zimního stadionu" 
 

Rozprava: 

 

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

vyplývající z plnění přijatých usnesení RM, která se týkají výběru realizátora vestavby zimního stadionu Ludvíka 

Koška. Na základě usnesení RM č 573/2020; 574/2020 ze dne 7. 10. 2020; proběhlo výběrové řízení formou výzvy k 

podání cenové nabídky na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „"Vestavba zimního stadionu v Turnově“ v 

lokalitě Turnov areál Maškova zahrada. 
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Bylo obesláno 5 firem: SYNER, s. r. o., IČO: 48292516; Dr. Milady Horákové 580/7, 46001 Liberec; PROFES 

STAVBY s. r. o.; IČO: 49810430; Partyzánská 1372; 511 01 Turnov; L E B E D A s. r. o.; IČO: 25290266; 

Komenského 1719, 51101 Turnov; Stavby Havel s. r. o.; IČO: 25465406; Palackého 526, 51101 Turnov; MBQ s. r. 

o.; IČO: 24247677; Pobřežní 249/46, 18600 Praha. 

Toto řízení bylo zahájeno 3. 1. 2020, kdy zadavatel Městská sportovní Turnov vystavil výzvu k podání nabídky na 

profilu zadavatele: https://zakazky.turnov.cz/ prostřednictvím SW EZAK a oslovil všech 5 zmíněných firem. 

Zadavatel obdržel v termínu do 14. 1. 2021, 10:00, na portál EZAK elektronickou formou jedinou nabídku 

společnosti B.C.M. company s. r. o.; IČO: 07890869; Nerudova 1496, 54301 Vrchlabí. 

 
 

Usnesení RM č. 55/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje výběr nabídky dodavatele investiční akce „Vestavba zimního stadionu“, kterým je společnost 
B.C.M. company s. r. o.; IČO: 07890869; Nerudova 1496, 54301 Vrchlabí, s nabídkovou cenou 
1.929.775,43 Kč bez DPH a ukládá jednateli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi uzavřít smlouvu o dílo s 
tímto uchazečem. 
 

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

13. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – úprava rozpočtu 

na rok 2021 
 

Rozprava: 

 

V prosinci 2020 byly Radou města Turnov schváleny rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021. Ze strany 

organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace bohužel došlo k nepřesnému sestavení 

tohoto rozpočtu, organizace započítávala do rozpočtu pro provozní příspěvek od zřizovatele do hlavní činnosti i 

výnos z pronájmů tělocvičny a učeben. Návrh rozpočtu se sestavuje v rozsahu úplných plánovaných nákladů a 

výnosů organizace. Jednotlivé položky (účty) rozpočtu se vyplňují pouze ve výši provozního příspěvku od 

zřizovatele. V případě pronajímání tělocvičny a učeben, se jedná v případě této školy o činnost doplňkovou, která se 

účtuje od činnosti hlavní odděleně, a nemá být tedy promítnuta v provozním rozpočtu. Omylem tedy do příspěvku na 

provoz byla započítána hospodářská činnost ve výši 0,12 mil. Kč. Původní příspěvek od zřizovatele byl stanoven na 

3,9 mil. Kč, při zohlednění hospodářské činnosti je příspěvek nově stanoven na 4,2 mil. Kč. Po restrikci městské 

rozpočtu v rámci rozp. změny č. 1 (tj. provozní příspěvek ve výši 4.020 tis. Kč bude snížen o 5 %) bude ve výsledku 

3,819 mil. Kč. 

 

p. Loukota nahlásil střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 56/2021 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace úpravu rozpočtu na rok 2021 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

 

V Turnově dne 3. února 2021 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………  ……………………………………….. 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostka 
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