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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 3. března 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, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma 

Omluveni: Mgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin Hrubý 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

 

K bodu č. 1 Záležitosti OSM 

Oprava střechy penzionu - Žižkova ulice, č.p. 2032 a č.p. 2047, Turnov 

Jedná se o opravy střech na objektech více vzdálených od ulice Alej Legií, rozpočtový náklad 

je 5,045 mil. Kč bez DPH. Součástí stavebních úprav je rekonstrukce střešního pláště obou 

objektů na celkové ploše cca 1250m
2
, dojde k zastřešení balkonů a novému zastřešení 

průchodu mezi oběma objekty. Zároveň budou zaskleny spojovací můstky a bude provedena 

rekonstrukce hromosvodu.  
 

  Usnesení RM č. 73/2014 

RM schvaluje zadávací podmínky na akci „Oprava střechy penzionu – Žižkova ulice, č.p. 

2032 a č.p. 2047, Turnov“. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov – Technický dozor investora“ 

 

Usnesení RM č. 74/2014 

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

výběrového řízení na technický dozor stavby „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada 

Turnov“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaromír Pekař, 

Ludmila Těhníková, Jiří Vele, Tomáš Hudec. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „MŠ Zborovská – venkovní 

úpravy“ 

 

  Usnesení RM č. 75/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „MŠ Zborovská – venkovní úpravy“ a 

schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Ludmila 

Těhníková, ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 

(Hlasování:7/0/0) 
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Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „MŠ Zborovská – rekonstrukce 

sociálního zařízení“ 

 

Usnesení RM č. 76/2014 
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „MŠ Zborovská – rekonstrukce sociálního 

zařízení“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, 

Ludmila Těhníková, ing. Ladislav Osička, Dagmar Brabcová. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „Montáž termostatických 

hlavic“ 

Obecně problém s manipulací a možnou krádeží celých hlavic, investice je vyvolaná 

kontrolou státní energetické inspekce. Byly vytipovány čtyři objekty, kde je tento stav 

nejhorší: ZŠ Žižkova (285 ks), ZŠ Skálova+Alešova (230 ks), Gymnázium (120 ks) a ZUŠ 

(70 ks).   

Usnesení RM č. 77/2014 
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Montáž termostatických hlavic“ v ZŠ 

Žižkova, ZŠ Skálova a Alešova, gymnáziu a v ZUŠ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: 

Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Ladislav Osička, Doc. PhDr. Alena Svobodová, 

CSc. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

VŘ na pojištění majetku města na období 2015 – 2017 

Makléřská společnost RENOMIA a.s. na základě smlouvy o zprostředkování, správě pojištění 

a poradenské činnosti zpracovala návrh zadávacích podmínek na pojištění majetku a 

odpovědnosti za újmu Města Turnova a pojištění vozidel. Hodnotící kritérium výběrového 

řízení bude podle výše nabídkové ceny vč. DPH. 

 

Usnesení RM č. 78/2014 
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na pojistitele pro pojištění majetku a odpovědnosti 

za újmu Města Turnov a pojištění vozidel na období 2015 - 2017 a schvaluje hodnotící komisi 

ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková, doc. PhDr. Alena 

Svobodová, CSc., Bc. Jana Chodaničová. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

VŘ na „Letní údržbu prostoru přírodního koupaliště v Dolánkách, Turnov“ 

Dle vypsaných hodnotících kritérií – nejnižší cena, je při předpokládaném počtu úkonů 

údržby prostoru přírodního koupaliště v Dolánkách (viz přiložená tabulka: 5x sekání areálu + 

7x sekání travnatého hřiště za sezónu, 5x napuštění vyčištění bazénku + výměna vody, 1x 

měsíčně urovnání, prohrabání a čištění písku na beach hřišti, 3x týdně v sezóně čištění pláží, 

57x vyvážení košů a celková údržba areálu).  
 

Vyhodnocení pořadí doručených nabídek dle kritéria nabídková cena (nejnižší součet 

jednotkových cen úkonu údržby):  

1) Severočeské komunální služby s.r.o., Jablonec nad Nisou, nabídková cena 375.994,79  Kč 

s DPH 

2) xxxxxxxxxxxxxxx, nabídková cena 583.963,-Kč (uchazeč není plátce DPH) 

3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídková cena 633.545,95 Kčs s DPH 

4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídková cena 3.649.072,02 Kč s DPH 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídková cena 348.187,78 Kč s DPH – vyřazen z VŘ, v době 

podání nabídky nedodržel kvalifikační předpoklady (neměl živnostenský list na požadované 

práce v čase podání nabídky) 

 

Usnesení RM č. 79/2014 
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče 

Severočeské komunální služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou na akci “Letní údržba prostoru 

přírodního koupaliště Dolánky, Turnov“ za předpokládaný součet cen úkonů údržby areálu 

přírodního koupaliště v Dolánkách ve výši 375.994,79 Kč/rok s DPH a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Výpůjčka objektu kina pro KCT 

Jedná se o běžnou údržbu a zabezpečení objektu Bio Ráj, tato údržba a zabezpečení stojí 

město 250 tis.Kč/ročně. Bude nutno hledat řešení této situace. 

 

Usnesení RM č. 80/2014 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na budovu čp. 2136, Žižkova, Turnov s 

Kulturním centrem Turnov, s.r.o. na dobu určitou do 31. 12. 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Ukončení nájmu dohodou -  NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení RM č. 81/2014 
RM schvaluje ukončení nájmu místnosti č. 413 ve IV. nadzemním čp. 466 ve Skálově ulici 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 31. 3. 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Úprava smlouvy o pronájmu pozemků – Agros s.r.o. 

Dochází k aktualizaci smlouvy na základě digitalizace, dochází rovněž k navýšení nájemného 

z 805 Kč/rok na 2790,-Kč/rok. Nutno řešit rozježděné plochy v okolí chatové osady 

v Daliměřicích (OSM). 

 

Usnesení RM č. 82/2014 
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.3267/6 v k.ú. Turnov o výměře 9 127 m

2 
a části 

pozemků p.č.708/1, 850/1 a 976/2 v k.ú. Daliměřice o celkové výměře 30 674 m
2
 za cenu 

2 760,- Kč pro Agros s.r.o na zemědělské využití. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene (služebnosti) na stavbu „Turnov Luční, nové RD – kabel nn“ – 

upřesnění 

RM navrhuje zvážit prodej zbývajících pozemků v ul. Luční (pozor na terén a potok). 

 

Usnesení RM č. 83/2014 
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. a občanským zákoníkem v platném znění  na pozemky p.č. 3276/17, 3276/49, 

3276/60, 3282/1, 3283/2 a 3297/2, vše v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených 

stavbou „Turnov, Luční, nové RD – knn“, v celkové délce 159 bm ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm v obytném území města podle 
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funkčního uspořádání v územním plánu + DPH (upřesnění a návaznost na usnesení RM č. 

182/2012). 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích ve vlastnictví města pro stavby: 

 „Libuňka, Turnov, revitalizace – ID 2-1, Drobné úpravy toku, ř.km 0,0 – 1,0“ 

„Libuňka, Turnov, revitalizace – ID 2-3- Revitalizace koryta v úseku ř.km 2,4 – 3,1“ 

Nutno vidět celý komplexní projekt na revitalizaci Libuňky. Projednat na komisi životního 

prostředí a komise rozvoje města. 

 

Usnesení RM č. 84/2014 
RM upřednostňuje a schvaluje strpění věcného břemene za úplatu u budoucího majetkového 

vyrovnání pozemků p.č.  3534, 3538, 3539/1, 3539/2, k.ú. Turnov, p.p.č. 1126/54, 1335/1, 

1335/2, 1335/3, k.ú. Mašov u Turnova a na spoluvlastnickém podílu 1/19 pozemků p.č. 

1126/164, 1126/165, 1425/31, 1425/32,  k.ú. Mašov u Turnova, v souvislosti se záměrem 

staveb: „Libuňka, Turnov, revitalizace – ID 2-1, Drobné úpravy toku, ř.km 0,0 – 1,0“ a 

„Libuňka, Turnov, revitalizace – ID 2-3- Revitalizace koryta v úseku ř.km 2,4 – 3,1“ , jejichž 

investorem bude Povodí Labe, s.p.  za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč/bm + DPH  

(ostatní plochy v blízkosti vodního toku  Libuňky).  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Kompostárna bioodpadu Města Turnov 

Dílo představuje zrušení stávajících kompostovacích žlabů, výstavbu nové plochy se 

zabudovaným systémem řízeného kompostování, tak jak to bylo podáno v žádosti do 

příslušného operačního programu. Celkové předpokládané náklady stavby jsou odhadnuty na 

12 637 643 Kč bez DPH. Zadávací dokumentace bude odsouhlasena OPŽP. Diskuze o 

protažení vodovodu do prostoru kompostárny od bytovek u pivovaru (náklad na studnu cca 

200 tis. Kč, vodovod cca 250bm). Dále diskuze o příjmu a zpracování biomaterálu v době 

výstavby kompostárny. 

 

Usnesení RM č. 85/2014 
RM schvaluje vypsání výběrového řízení, zadávací podmínky a návrh smlouvy o dílo na akci 

„Kompostárna bioodpadu Město Turnov“. 

RM schvaluje komisi pro otevření obálek výběrového řízení „Kompostárna bioodpadu – 

město Turnov“ ve složení Mgr. Špetlík, Ing. Široký, Ing. Sedláková. Jako náhradníky členů  

komise pro otevření obálek jmenuje RM Ing. Hockeho, Ing. Šípošovou, paní Syrotiukovou. 

RM schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení na akci „Kompostárna bioodpadu Město 

Turnov“ ve složení: Ing. Hocke, Mgr. Špetlík, paní Brabcová, Ing. Sedláková, paní 

Těhníková. Jako náhradníky členů hodnotící komise jmenuje RM Ing. Pekaře, pan  K. 

Jiránka, pana J. Veleho, Ing. Šípošovou a paní Syrotiukovou. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Směna pozemků v k.ú. Daliměřice 

Na sjednocení pozemků jsme se shodli, dojde k logickému ucelení vlastnických vztahů, jak 

obecního majetku tak i soukromého. xxxxxxxxx předložil již  dílčí geometrický plán na 

odměření části pozemku parc.č. 850/1, k.ú. Daliměřice. Tento díl v dnešní době Město Turnov 

pronajímá jako zbytkové pozemky navazující na soukromé zahrady. Dále bylo dojednáno, že 

pro směnu dojde ještě  k dalšímu oddělení části z pozemku parc.č. č. 850/1, k.ú. Daliměřice 

ve vlastnictví Města Turnov na komunikaci, jedná se o pruh široký 13 m v celé šíři p.p.č. 

850/1, k.ú. Daliměřice. Podle již podrobných propočtů vychází, že směňované pozemky 
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budou téměř o stejné výměře, ale pro případ drobného rozdílu bylo ujednáno uhrazení ceny ve 

výši 100,--Kč/m2.      

 

Usnesení RM č. 86/2014 
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků v k.ú. Daliměřice mezi Městem Turnov a p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Turnov dle navržené územní studie. Část pozemku p.č. 850/1 orná 

půda o výměře cca 6897 m2 ve vlastnictví Města Turnov bude směněna za pozemek p.č. 

851/2 ostatní plocha o výměře 6832 m2 ve vlastnictví p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Turnov vše v 

k.ú. Daliměřice, rozdíl ve výměře bude dorovnán částkou ve výši 100,- Kč/m2.  

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc.č. 856/10, k.ú. 

Daliměřice ve vlastnictví p. xxxxxxxxxxxxxxx,  spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch 

Města Turnov jako vlastníka p.p.č. 850/1, k.ú. Daliměřice, po vymezené části pozemku o 

výměře cca 450 m2. Jednorázová úhrada za služebnost je stanovena na 10.000,-Kč. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Nabídka odprodeje nemovitostí Tělovýchovné jednoty Turnov, o.s. 

Jedná se o návrh principielního řešení výměny majetků. Město by vykoupilo pozemky a 

nemovitosti příslušející k atletickému stadionu. Finanční prostředky by pak TJ využila na 

rekonstrukci hřiště na Daliměřicích. Objekty na pozemcích jsou ještě chráněny dotací, proto 

tento princip nelze použít. Doba udržitelnosti pro objekty atletického stadionu končí v lednu 

2017.  

Proto navrhujeme řešení formou peněžité zápůjčky TJ Turnov v celkové výši 3 mil Kč, s 

čerpáním 1,4 mil. Kč v r. 2014 a 1,6 mil. Kč v r. 2015 na výstavbu házenkářského hřiště na 

Daliměřicích. Tato zápůjčka by v roce 2017 byla splacena buď formou financí nebo předáním 

tribuny vč. pozemku pod ní Městu Turnov a následně pak MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ 

TURNOV, s.r.o. 
 

Usnesení RM č. 87/2014 
RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí peněžité zápůjčky TJ Turnov v celkové výši 3 

mil Kč, s čerpáním 1,4 mil. Kč v r. 2014 a 1,6 mil. Kč v r. 2015 na výstavbu házenkářského 

hřiště na Daliměřicích, která bude splatná do 31.12.2017. 

(Hlasování:7/0/0) 
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K bodu č. 2 Záležitosti FO 

Vypořádání výsledků hospodaření za rok 2013 
TABULKA fondů příspěvkových organizací k 31.12.2013 a po vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 

STAV k 

31.12.2013 

fond 

odměn 
FKSP 

rezervní 

fond 

investiční 

fond 

HV 2013 a jeho vypořádání rezervní fond 

po 

vypořádání 

HV 2013 

fond odměn 

po 

vypořádání 

HV 2013 

HV 2013 a 

jeho 

vypořádání 

do fondu 
odměn 

do 

rezervního 

fondu 

Základní školy:                   

ZŠ Skálova 192 508,20 152 341,40 39 082,82 7 762,00 -26 700,26 

 
-26 700,26 12 382,56 192 508,20 

ZŠ 28.října 8 051,00 118 129,27 230 014,52 74 501,25 220 604,59 50 000,00 170 604,75 400 619,27 58 051,00 

ZŠ Žižkova 36,00 220 499,36 233 580,16 17 581,00 85 287,60 45 000,00 40 287,60 273 867,76 45 036,00 

ZŠ Mašov 4 490,00 55 442,02 200 731,74 24 250,00 67 240,46 

 
67 240,46 267 972,20 4 490,00 

Mateřské školy:               0,00 0,00 

MŠ 28.října 20 348,00 16 453,10 208 824,04 0,00 106 172,26 

 
106 172,26 314 996,30 20 348,00 

MŠ Alešova 39 011,00 36 317,62 79 924,35 4 609,00 82 392,83 

 
82 392,83 162 317,18 39 011,00 

MŠ Bezručova 37 020,00 15 681,56 126 395,64 0,00 28 063,39 

 
28 063,39 154 459,03 37 020,00 

MŠ Mašov 22 020,00 21 839,45 75 162,70 4 425,00 34 943,98 

 
34 943,98 110 106,68 22 020,00 

MŠ Zborovská 22 416,00 40 475,60 150 098,37 3 320,00 18 328,92 

 
18 328,92 168 427,29 22 416,00 

MŠ J.Palacha 22 675,00 40 573,78 117 599,61 1 455,00 126 881,48 

 
126 881,48 244 481,09 22 675,00 

WMŠ Hruboroh. 5 140,00 6 022,50 93 623,53 450,00 26 911,52 

 
26 911,52 120 535,05 5 140,00 

Ostatní:               0,00 0,00 

ZUŠ 7 332,00 179 956,48 504 519,30 93 538,00 275 531,63 70 000,00 205 531,63 710 050,93 77 332,00 

ZŠSaMŠS  32 325,00 62 491,76 214 939,45 80 043,00 1 620,76 

 
1 620,76 216 560,21 32 325,00 

SVČDM 263,90 5 201,40 47 398,70 130 393,00 95 210,32 47 605,00 47 605,00 95 003,70 47 868,90 

Dětské centrum 66 674,30 82,32 191 544,39 31 040,00 0,00 0,00 0,00 191 544,39 66 674,30 

ZSST 343 290,64 267 573,53 

2 820 

810,44 32 599,70 0,00 0,00 0,00 2 820 810,44 343 290,64 

MKAM 30 683,00 2 991,57 67 343,67 7 766,00 0,00 0,00 0,00 67 343,67 30 683,00 

Hrad Valdštejn 209 250,57 0,56 503 620,06 3 256,06 167 538,45 0,00 167 538,45 671 158,51 209 250,57 

 

Usnesení RM č. 88/2014 
RM schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkových organizací 

zřizovaných Městem Turnov dle návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Schválení účetních závěrek PO za rok 2013 

Usnesení RM č. 89/2014 

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 níže uvedeným příspěvkovým organizacím:  

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily  

Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily  

Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily  

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily  

Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily  

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily  

Základní škola Turnov-Mašov, U Školy 56, okres Semily  

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková 

organizace  
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Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily  

HRAD VALDŠTEJN 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace  

Zdravotně sociální služby Turnov 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Rozpočty PO na rok 2014, sledované ukazatele 

 

Usnesení RM č. 90/2014 

RM schvaluje rozpočty na rok 2014 níže uvedených příspěvkových organizací: 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily  

Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily  

Mateřská škola Turnov, J.Palacha 1931, okres Semily  

Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily  

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily  

Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily  

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily  

Základní škola Turnov-Mašov, U Školy 56, okres Semily  

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace  

Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily  

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace  

Zdravotně sociální služby Turnov 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Finanční plány obchodních společností na rok 2014 

 

Usnesení RM č. 91/2014 

RM schvaluje finanční plány na rok 2014 níže uvedených obchodních společností:  

Technické služby Turnov, s.r.o.  

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o.  

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Žádost o převod z rezervního fondu PO 

 

Usnesení RM č. 92/2014 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily, 

použití rezervního fondu do výše 17 tis. Kč na nákup laviček a žebřin do školky.  

(Hlasování:7/0/0) 
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Usnesení RM č. 93/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, okres 

Semily, použití rezervního fondu do výše 49 tis. Kč na nákup nádobí, robotu a hrnce do školní 

jídelny, dětských židliček a sportovní molitanové sestavy do tříd MŠ.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 94/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova  

1140, okres Semily, použití rezervního fondu do výše 67 tis. Kč na nákup počítače do školní 

jídelny, kombinovaných sporáků, dětských polštářků a prostěradel, úložné lavice, venkovního 

altánu, bílého nádobí a odborné literatury.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 95/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, okres 

Semily, použití rezervního fondu do výše 29 tis. Kč na nákup počítače, monitoru a softwaru.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 96/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 

5, použití rezervního fondu do výše 75 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 97/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 

5, převod částky 110 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu na vybudování třídy 

bicích nástrojů a vystavení protihlukové příčky mezi učebnami.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 98/2014 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, 

náměstí Českého ráje 5, použití investičního fondu do výše 110 tis. Kč na vybudování třídy 

bicích nástrojů a vystavení protihlukové příčky mezi učebnami.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 99/2014 

RM ukládá příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, 

odvod zřizovateli z investičního fondu ve výši Kč 110.000,-.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 100/2014 

RM zamítá žádost příspěvkové organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres 

Semily, o navýšení rozpočtu na rok 2014 na dofinancování zvýšených nákladů na vodné a 

stočné. 

(Hlasování:7/0/0) 
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SVČDM – nákup automobilu 

Stávající automobil byl prodán a Žlutá ponorka žádá o nákup „nového“ vozu. 

 

Usnesení RM č. 101/2014 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres 

Semily, nákup vozidla s větším nákladovým prostorem do výše nákupní ceny 200 tis. Kč a 

použití investičního fondu do výše 200 tis. Kč na nákup vozidla s větším nákladovým 

prostorem. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Převod movitého majetku a prodej zboží příspěvkové organizaci Turnovské památky a 

cestovní ruch 

Jedná se o schválení smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku včetně inventurních 

soupisů a smlouvu o prodeji zboží, které bylo ve správě informačního centra a nově bude 

odkoupeno příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch. Inventura zboží 

bude provedena k datu 31. 3. 2014. 1. 4. 2014 je den převodu informačního centra do 

příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch, v tento den bude protokolárně 

předán movitý majetek a zboží. 

 

Usnesení RM č. 102/2014 
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku z Města Turnov na 

příspěvkovou organizaci Turnovské památky a cestovní ruch. 

RM schvaluje smlouvu o prodeji zboží z majetku mezi Městem Turnov a příspěvkovou 

organizací Turnovské památky a cestovní ruch. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Plán kontrol příspěvkových organizací 

Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na rok 2014:  

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily  

Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily  

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily  

Základní škola Turnov, 28. října 28, okres Semily  

Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV  

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov  

Dětské centrum Turnov  

 

Usnesení RM č. 103/2014 

RM schvaluje plán kontrol příspěvkových organizací na rok 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 3 Záležitosti OD 

Změna smlouvy s pronajímatelem měřičů rychlosti, AŽD Praha s.r.o. 

Z důvodu administrativních průtahů a odvolání ze strany účastníků řízení dosud nenabylo 

právní moci územní rozhodnutí na stavbu měřiče ve Ktové. Pronajímatel pevných zařízení na 

měření rychlosti, společnost AŽD Praha s.r.o., uzavřela s městem Turnov v září loňského 

roku dodatek, kterým bylo dohodnuto, že pronajímatel zhotoví stavbu měřiče ve Ktové do 31. 

3. 2014. Pokud by se tak nestalo, město Turnov sníží od 1. 4. 2014 platby nájemného o podíl 

připadající z celkové sumy na tuto lokalitu, tedy o 9583,33 Kč na 70171,30 Kč měsíčně bez 

DPH. Vzhledem k tomu, že tento termín (31. 3. 2014) není možné splnit – dosud není 
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povolení stavebního úřadu v právní moci, navrhuje pronajímatel městu úpravu smlouvy 

dalším dodatkem č. 2. Ten zajistí, že po zhotovení a zprovoznění stavby ve Ktové město 

Turnov opět obnoví platby nájemného do smluvní výše, tedy 79754,63 Kč měsíčně bez DPH. 

 

Usnesení RM č. 104/2014 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu zařízení, o dílo a o poskytování 

služeb se společností AŽD Praha s.r.o. dle přílohy a ukládá starostovi města podepsat tento 

dodatek. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 4 Kancelář tajemníka 

Odměny vedoucím odborů a tajemníka za rok 2013 

Na základě výsledků provedeného hodnocení (vedení města a zastupitelé) byla vedoucím 

odborů a tajemníkovi úřadu za rok 2013 přiznána odměna ve výši 0-2 platy.  

 

Usnesení RM č. 105/2014 
RM bere na vědomí výši odměn vedoucích odborů a tajemníka Městského úřadu za rok 2013 

dle předloženého podkladu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Roční odměny pro ředitele škol a příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov 

Na základě výsledků provedeného hodnocení (vedení města, vedoucí odborů a zastupitelé) 

bylo ředitelům příspěvkových organizací za rok 2013 přiznána odměna ve výši 0-4 platy.  

 

Usnesení RM č. 106/2014 
RM schvaluje výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov za 

rok 2013 dle předloženého návrhu.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 5 Záležitosti ZSST 

Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Jedná se o drobný majetek: mobilní telefony, židle, kopírka apod. 

 

Usnesení RM č. 107/2014 
RM souhlasí s vyřazením majetku Zdravotně sociálních služeb Turnov dle předloženého 

seznamu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 6 Záležitosti Technické služby Turnov, s.r.o. 

První výběrové řízení: nákup elektromateriálu pro údržbu veřejného osvětlení, případně 

prováděné rekonstrukce a budování nového osvětlení, nákup živičné směsi na opravy 

komunikací, opravy komunikací tryskovou metodou, nákup dopravních značek, nákup 

pneumatik. Druhé výběrové řízení na dodávku strojů na zpracování bioodpadu na 

kompostárně. V současné době je podána žádost a čekáme na případné přidělení dotace. Jedná 

se o nákup míchacího a drtícího vozu a traktoru, předpokládaná cena cca Kč 2.800.000,- bez 

DPH, možnost získání dotace cca Kč 2.200.000,- (cena dle výsledku VŘ a aktuálního kurzu 

eura). 
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Usnesení RM č. 108/2014 
Rada města ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje 

vypsání veřejných zakázek na nákup elektromateriálu, nákup živičné směsi, opravy 

komunikací, nákup dopravních značek a nákup pneumatik a jmenuje hodnotící komisi ve 

složení Mgr. Špetlík, paní Těhníková, pan Hořák a náhradníky Ing. Pekař, paní Syrotiuková, 

pan Ciler.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 109/2014 
Rada města ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje 

vypsání veřejné zakázky na nákup strojů na zpracování bioodpadu na kompostárně (v případě 

přiznání dotace) a jmenuje hodnotící komisi ve složení Mgr. Špetlík, Ing. Sedláková, pan 

Hořák, paní Těhníková, paní Brabcová a náhradníky Ing. Pekař, Ing. Šípošová, pan Ciler, paní 

Syrotiuková, pan Vele. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 7 Ostatní 

Schválení firmy pro administraci e-aukce na energie 

V diskuzi byla položena otázka na faktickou úsporu za minulé období. Bude řešit pana Pekař 

s panem Zárybnickým.  

 

Usnesení RM č. 110/2014 
RM navrhuje realizaci poptávkového řízení dle směrnice města na administraci výběrového 

řízení na dodávku energií pro Město a jeho organizace na roky 2015 a 2016. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

 

 

V Turnově 5. března 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ………………………………….. 

Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Otakar Špetlík 

   starosta          místostarosta 


