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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 5. května 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, Karel Jiránek, Eva 

Kordová, MUDr. Martin Hrubý 

Omluveni: Ing. Tomáš Sláma, František Zikuda, Mgr. Ondřej Halama 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

 

K bodu č. 1 Záležitosti OSM 

Výběr zhotovitele na akci: „Zajištění a konzervace torza tarasní zdi pod 3. skalním blokem a 

konzervace jižního zdiva pod vyhlídkou“ 

Jedná se o akci financovanou z dotace Ministerstva kultury částkou 800 tis. Kč, z rozpočtu města 

částkou 600 tis.Kč, zbývající finance zajistí příspěvková organizace Turnovské památky a 

cestovní ruch. Práce budou prováděny v srpnu - říjnu 2014. Vítězná firma byla vybrána 

výběrovým řízením ze čtyř nabídek. Projektovaný rozpočet činil přes 2,5 mil. Kč. 

 

 
 

  Usnesení RM č. 178/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy. 

REOPA, s. r. o. na realizaci stavby „Zajištění a konzervace torza tarasní zdi pod 3. Skalním 

blokem a konzervace jižního zdiva pod vyhlídkou“ za cenu 1.490.226 Kč včetně DPH a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem.  

(Hlasování:5/0/0)  
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Výběrové řízení na dodavatele stavby „Průchod Františkánskou zahradou, Turnov“ 
Po úpravě projektové dokumentace předpokládáme vlastní realizaci stavby v měsíci červnu –

červenci, tak aby alespoň během části letní sezóny mohl být průchod používán veřejností. Průchod 

Františkánskou zahradou bude druhou etapou akce „Oživení historického jádra města, obnova 

městského parku a propojení s centrem“. Na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení dne 18. 12. 

2008 pod č. j. SÚ/3717/07/HEJ. V rozpočtu Města je alokovaná částka 500 tis. Kč. 
 

  Usnesení RM č. 179/2014 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací podmínky pro výběrové řízení stavby 

„Průchod Františkánskou zahradou, Turnov“ dle předloženého materiálu a výsledek výběrového 

řízení předložit na jednání RM v červnu 2014. 

 

RM schvaluje hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavby „Průchod Františkánskou zahradou, 

Turnov“ ve složení Ing. Hocke, pí. Brabcová, Ing. Šmiraus, pí. Těhníková, pí. Syrotiuková. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

Dodatek smlouvy Technické služby Turnov, s. r. o., údržba terminálu 

Přesouváme po vyjasnění na další radu města v červnu 2014. 

 

Pozemek p. č. 66 a část pozemku p. č. 150/13 v k. ú Malý Rohozec 

Po soudních sporech Města Turnov s domnělými vlastníky pozemku, rozhodl Nejvyšší soud 

České republiky, že pozemky jsou ve vlastnictví Města. Byl avizován zájem o koupi 

pozemků. V novém pořizovaném územním plánu jsou výše uvedené pozemky určené k 

venkovskému bydlení. Je zde možnost napojení na plyn, vodovod, kanalizaci. V této lokalitě se 

ceny za pozemky určené k bydlení pohybují v částce 600 –800,-Kč/m2. 

 

  Usnesení RM č. 180/2014 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 150/13 a pozemku p. č. 66 v k. ú. 

Malý Rohozec jako celku za minimální cenu 700 Kč/m
2
. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

Prodej zbytkového pozemku Na Házce, Turnov 
Majitelé domu čp. 263Turnov s pozemky parc.č. 172 a 173, k.ú. Turnov mají zájem o odkoupení 

malé části parcely č. 149/1, k.ú. Turnov o výměře cca 10 m2. Jedná se travnatou plochu 

ohraničenou obrubníkem, která navazuje na pozemek parc.č. 172, k.ú. Turnov. V této části ul. Na 

Házce se připravuje rekonstrukce kanalizace, proto se nedoporučuje požadovaný pozemek 

převádět v této chvíli do soukromého vlastnictví. Možný dočasným řešením je pronájem 

pozemku. 

 

  Usnesení RM č. 181/2014 

RM neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 149/1 o výměře cca 10m
2
, k. ú. Turnov k domu 

čp. 263, Turnov. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

Prodej zbytkového pozemku parc. č. 3579/2, k. ú. Turnov v areálu Technických služeb Turnov, 

s. r. o. a VYVA PLAST, s. r. o.  
Společnost VYVA PLAST, s.r.o. má stále zájem majetkově dořešit a zlegalizovat současný stav 

oplocení areálu firmy. Opětovně žádají o odkoupení zaplocené části pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. 

Turnov. Pozemek parc.č. 3579/2 orná o výměře 116 m2, k.ú. Turnov je ve vlastnictví Města 

Turnov. Jedná se o velmi úzký pás pozemku. Pro prvotní informaci bylo u geometrů zadáno 

vytýčení stávajícího oplocení areálu VYVA PLAST s.r.o.  Z tohoto vytýčení je patrné ,že je p.p.č. 
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3579/2 z části  zaplocený do areálu VYVA PLAST, s.r.o. (99 m2) a z části do areálu TS Turnov, 

s.r.o. (18 m2). Po dohodě s jednatelem TS Turnov, s.r.o. panem Preislerem a jednatelem VYVA 

PLAST, s.r.o. panem Ing. Lednejem, doporučujeme předmětný pozemek dle skutečného stavu 

oplocení zaměřit a následně jednotlivé části převést do vlastnictví uživatelů pozemku. Uvedeným 

převodem dojde k urovnání vlastnictví města zbytkového pozemku mezi oběma areály.    
 

  Usnesení RM č. 182/2014 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc. č. 3579/2, k. ú. Turnov po geometrickém 

zaměření jednotlivých zaplocených částí do vlastnictví organizace města – Technické služby 

Turnov, s. r. o. a do vlastnictví spol. VYVA PLAST, s. r. o. za cenu 600 Kč/m
2
, jako cenu 

obvyklou v místě pro tento druh pozemku a všech nákladů s prodejem spojených.  

(Hlasování:5/0/0) 

 

Pronájem restaurace a roubenky na Šetřilovsku 
ZM schválilo na jednání dne 24.4.2014 prodej nemovitostí na Šetřilovsku do vlastnictví paní 

xxxxxxxx. Kupní cena bude uhrazena do 90 dnů od uzavření kupní smlouvy. Majitelkou se 

xxxxxxxxx stane po úhradě celé výše kupní ceny, po podání návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí. Z tohoto důvodu požádala xxxxxx o pronájem předmětných nemovitostí právě na 

období 90 dnů. Důvodem žádosti o pronájem je umožnění okamžité přípravy objektů k podnikání. 

OSM vyhlásil na základě žádosti paní Rubešové pronájem restaurace a roubenky na Šetřilovsku – 

čp.904 a čp.389 vul. Alej legií, Turnov na dobu určitou 90 dní. Cena za pronájem byla dohodnuta 

na 15 000,-Kč za měsíc. 

 

  Usnesení RM č. 183/2014 

RM schvaluje pronájem restaurace a roubenky na Šetřilovsku – čp. 904 a čp. 389 v ul. Alej legií, 

Turnov pro xxxxxx za cenu 15.000 Kč za měsíc na dobu 90 dní. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

Pronájem prostor v objektu čp. 415 Skálova pro Fokus Turnov 
Město Turnov uzavřelo smlouvu s Fokusem Turnov, sdružením pro péči o duševně a zdravotně 

postižené na dobu určitou do 31.7.2014 na pronájem objektu čp. 415 ve Skálově ulici. Po 

projednání bude sdružení Fokus užívat v objektu část prostor v přízemí o výměře 65 m2 a prostory 

v 1. patře o výměře 130 m2–celkem místnosti o výměře 195 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena 

na dobu neurčitou za částku nájmu 54285,-Kč za rok, tedy za 278,-Kč/m2/rok. 
 

  Usnesení RM č. 184/2014 

RM schvaluje pronájem prostor v čp. 415 Skálova, Turnov o výměře 195 m
2
 s Fokusem Turnov, 

sdružením pro péči o duševně a zdravotně postižené za cenu 54.285 Kč za rok na dobu 

neurčitou od 01. 08. 2014.  

(Hlasování:5/0/0) 

 

Výpůjčka pozemků na Hruštici 
Jedná se o pozemky na Hruštici, které město udržuje. Výpůjčkou by město ušetřilo peníze na 

sekání těchto pozemků. Město zpracovává projekt pro zasíťování budoucích stavebních pozemků  

1004/12 a 1007/3 v k.ú. Turnov. V případě zahájení prací bude smlouva upravena a dotčené 

pozemky budou ze smlouvy vyjmuty. 
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  Usnesení RM č. 185/2014 

RM schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 1004/12, 1004/13, 1007/3, 2898/2, 2915/1, 2915/10, 

2915/32, 2915/49, 2915/71, 2921/41, 2934/1, 2934/38, 2934/39, 2940/1, 2940/2, 2940/3 a 

2961/4 v k. ú. Turnov pro xxxxxxxxx na dobu určitou 3 roky.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Výpůjčky částí pozemků na předzahrádky 

Zastupitelstvo města vyjádřilo svým usnesením zájem o oživení centra města o předzahrádky a 

lavičky. Proto není prostor pronajímán, ale zdarma formou výpůjčky poskytován níže uvedeným 

subjektům. 

 

  Usnesení RM č. 186/2014 

RM schvaluje výpůjčku části pozemků p. č. 476/1 a 477/1 o výměře 20m
2
 pro xxxxxxx, části 

pozemků p. č. 476/2 o výměře 12 m
2
 pro restauraci Belgický dvůr, části pozemku p. č. 473/3 o 

výměře 3 m
2
, části pozemku p. č. 3877/3 o výměře 2m

2
 a části pozemku p. č. 2600/34 o výměře 

9 m2 pro Mikula Turnov, s. r. o., části pozemku p. č. 3874/3 o výměře 9 m
2
 pro PRAGMAPOL, 

v. o. s., části pozemku p. č. 201/2 o výměře 20 m
2
 pro Maškovka, s. r. o., části pozemku p. č. 

1936/1 o výměře 14 m
2
 pro Evu Jandíkovou a části pozemků p. č. 2642 a 2629 o výměře 9 m

2 

pro PLAUDIT, s. r. o., vše v k. ú. Turnov, za účelem zřízení letních předzahrádek a umístění 

laviček.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Výpůjčka kiosku na Hlavatici 
xxxxxx požádal o prodloužení výpůjčky kiosku na Hlavatici přes hlavní měsíce turistické sezóny, 

resp. na další roky. O kiosek i okolí se příkladně stará, zajišťuje bezplatně opravy a údržbu. V dalších 

letech chce na své náklady opravit: taras mezi vyhlídkou a kioskem, přístupovou cestu, nátěr 

schodiště na rozhlednu. Do smlouvy bude zařazen časový harmonogram oprav a případná 

spoluúčast města. 

 

  Usnesení RM č. 187/2014 

RM schvaluje výpůjčku kamenného stánku na pozemku st. p. č. 734 v k.ú. Mašov u Turnova pro 

xxxxxxx na dobu určitou do 31. 12. 2019. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Pronájem části pozemku p. č. 863/1 v k. ú. Turnov 
V rámci výstavby bytového domu na pozemku p. č. 863/1 v k.ú. Turnov požádal pan xxxxxxxx o 

pronájem části tohoto pozemku na zařízení staveniště. Jedná se část o výměře cca 120 m2na dobu 

5 měsíců pro uskladnění betonové sutě. Cena pronájmu je dle tabulky orientačních cen na zařízení 

staveniště navržena na 40,-Kč/m2/rok na pozemku s komunikací, přístupném zasíťovaném, což 

představuje částku 2 000,-Kč za dobu pronájmu. Nutno odstranit železobetonové panely 

z pozemku u řadovek. 

 

  Usnesení RM č. 188/2014 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 863/1 v k. ú. Turnov o výměře cca 120 m
2
 na dobu 

určitou 5 měsíců na zařízení staveniště pro xxxxxx za cenu 40 Kč/m
2
/rok.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

 

 

 



5    Usnesení - Rada Města Turnov 05. 05. 2014 

 

Pronájem pozemků pod garáží v ul. 5. května, Turnov 

 

  Usnesení RM č. 189/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy xxxxxxx, xxxxx na pronájem částí pozemků p. č. 1289 a 1290 

v k. ú. Turnov o výměře 15 m
2
 za cenu 100 Kč/rok za stejných podmínek jako s ostatními 

nájemci.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Vykoupení pozemků parc. č. 2758/61, 2758/62, 2758/63, 2758/67 a 2758/70, Turnov  

(u autobusového nádraží Na Lukách) 
xxxxxx nabízí uvedené pozemky Městu Turnov k odkoupení. Požaduje kupní cenu 150.000,-Kč 

(což vychází na 338,-Kč/m2). Za uvedenou cenu předmětné pozemky pořídil a získal do svého 

vlastnictví v r. 2010 a 2011 při akvizici pro Obchodní středisko, které se ale zde nerealizovalo 

Pozemky jsou v novém pořizovaném územním plánu vedeny jako plochy DS –silniční doprava.   
 

  Usnesení RM č. 190/2014 
RM ukládá OSM nabídnout za vykoupení pozemků pacr. č. 2758/61, 2758/62, 2758/63, 

2758/67 a 2758/70, k. ú. Turnov max. kupní cenu ve výši 96 Kč/m
2
. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Žádost o pokácení stromů 
Na žádost občanů a OŽP  jsme předložili komisi pro životní prostředí posouzení žádostí o kácení 

stromů v ulicích Kosmonautů, Za Sokolovnou, Nudvojovická a hřbitov u chrámu Panny Marie.  

 

  Usnesení RM č. 191/2014 

RM neschvaluje podání žádosti o kácení 2 ks bříz na pozemku p. č. 2600/17, 2600/18, v k. ú. 

Turnov, 2 ks bříz na pozemku p. č. 2554/13 v k. ú. Turnov.  

RM schvaluje podání žádosti o kácení smrku na pozemku p. č. 3689 k. ú. Turnov, 3 ks tújí na 

pozemku p. č. 1479 v k. ú. Turnov.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Žádost o pokácení stromů na návsi Mašov 
V souvislosti se schválenou realizací stavebních úprav na návsi v Mašově dojde k pokácení 

stávajících stromů. Návrh na kácení a novou výsadbu je součástí projektové dokumentace. Ke 

kácení je navrženo 18 ks stromů, z toho u 12 ks musí být vydáno příslušné povolení ke kácení. 

Většinou se jedná o vzrostlé jehličnany. Kácení bude provedeno po vyhnízdění ptáků (červenec-

srpen 2014). 

 

  Usnesení RM č. 192/2014 

RM schvaluje podání žádosti o kácení stromů dle projektové dokumentace na návsi v Mašově 

v souvislosti se stavebními úpravami tohoto prostoru.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 2 Záležitosti FO 

Schválení rozpočtů, převodů mezi fondy PO a nákupu hmotného majetku 

Jedná se o korekce z důvodu předpokládaných vyšších úspor energie (na základě nově 

vybraného dodavatele), předpokládaného nájmu, ke kterému nedošlo, odměn ředitelů a stavby 

altánu v zahradě MŠ 28. října. 
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  Usnesení RM č. 193/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 

upravený rozpočet na rok 2014, a to v položce 502 spotřeba elektrické energie navýšení o 

75.000 Kč a v položce 672 příspěvek od zřizovatele navýšení o 75.000 Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 194/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 

323, okres Semily, upravený rozpočet na rok 2014, a to v položce 518 nájemné navýšení o 

50.000 Kč a v položce 672 příspěvek od zřizovatele navýšení o 50.000 Kč.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 195/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, 

Husova 77 převod finančních prostředků ve výši 25.000 Kč z rezervního fondu do fondu 

odměn na vyplacení odměny řediteli. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 196/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily, 

převod finančních prostředků ve výši 175.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního na 

nákup zahradního altánu s pískovištěm.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 197/2014 

RM ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily odvod 

zřizovateli z investičního fondu ve výši 175.000 Kč, na nákup zahradního altánu 

s pískovištěm 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Rozpočet příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch na rok 2014, sledované 

ukazatele 

ZM Města Turnova k datu 1. 4. 2014 sloučilo příspěvkovou organizaci Hrad Valdštejn s 

odborem cestovního ruchu pod jednu organizaci s názvem Turnovské památky a cestovní 

ruch. Na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., schvaluje zřizovatel rozpočet příspěvkové 

organizaci. Příspěvek celkem činí 2147 tis. Kč, z toho 1747 tis. Kč na provoz příspěvkové 

organizace a 400 tis. Kč na domeček na parkovišti pod Valdštejnem. Výše uvedená částka 

bude v rámci rozpočtového opatření odečtena z rozpočtu jednotlivých odborů OSM, OVV, 

KT a OCR a přesunuta na řádek příspěvky příspěvkovým organizacím. Dořešit tabulku. 

 

  Usnesení RM č. 198/2014 

RM schvaluje rozpočet na rok 2014 a sledované ukazatele příspěvkové organizaci Turnovské 

památky a cestovní ruch.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Inventarizační zpráva za rok 2013 

Shrnutí: Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny 

a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. 

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních 

položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl 
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porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k 31. 12. 

2013. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené na konci rozvahového dne a 

nebyly k nim prováděny rozdílové inventury. 

 

  Usnesení RM č. 199/2014 

RM Turnov schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2013 o výsledcích inventarizace majetku k 

31. 12. 2013, včetně veškerých návrhů na opatření ke zjištěným skutečnostem z fyzické i účetní 

inventarizace za rok 2013, jak je popsáno v Inventarizační zprávě za rok 2013 a bere na vědomí 

srovnávací tabulku účetní evidence a inventurních soupisů. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 3 Záležitosti OŠKS 

Českorajský videoarchiv Milana Brunclíka 

Bližší informace budou součástí ZM v květnu 2014. 

 

  Usnesení RM č. 200/2014 

RM projednala nabídku JUDr. Brunclíka týkající se digitalizace jeho filmového archivu a 

pověřuje odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově a místostarostu Mgr. 

Špetlíka dalším jednáním s ohledem na obsah nabízeného díla, autorských práv, darovacího 

institutu v rámci nového občanského zákoníku a detaily zpracování samotné digitalizace. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Schválení hrobového místa do seznamu významných osobností 

- k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 4 Záležitosti OVV 

Problematika zavedení nového systému GINIS 

Hlavní ekonomická část plnění zakázky je ukončena, avšak z objektivních personálních 

důvodů na straně dodavatele došlo k nedodělkům u některých rozšiřujících modulů. 

Konkrétně se jedná o modul Usnesení RM/ZM, Registr obyvatel, Evidence smluv a Evidence 

majetku. Tyto nedostatky jsou nyní odstraňovány dle domluveného harmonogramu a 

nenarušují chod informačního systému jako celku. Z důvodu těchto pochybení ze strany 

dodavatele, byla firmou Gordic nabídnuta jako kompenzace prodlení sleva ve výši 30 000,- 

Kč. Zároveň bylo domluveno, že ze zbylé částky určené k fakturaci bude Městem pozastavena 

platba ve výši 200 000,- Kč až do doby odstranění nedodělků a předání díla. 

Průběh implementace zároveň vygeneroval potřebu zavedení některých propojení a vazeb, 

které výrazně usnadní práci s daty v systému a zautomatizují řadu procesů, zejména v oblasti 

výběru pokut u odboru dopravy, kde se jedná řádově o tisíce položek, jinak zpracovávaných 

ručně. Jedná se o propojení se spisovou službou a propojení s platebním automatem. Toto 

rozšíření celého systému vzešlo jako požadavek odboru dopravy a bude uhrazen z výnosu 

vybraných pokut na OD. Cena tohoto rozšíření je 39 tis. Kč bez DPH za software a 29 tis. Kč 

bez DPH za jeho implementaci. 
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Další možností, která přinese budoucí finanční úsporu a odstraní duplicitní vedení agendy 

Registru obyvatel odboru správního, by bylo zakoupení modulu pro Agendu voleb a Matriku. 

Cena těchto modulů je 12,4 tis. Kč bez DPH za software a 18,4 tis. Kč bez DPH za jeho 

implementaci a zaškolení obsluhy. O těchto modulech je nutno vést nejdříve důkladnou 

diskuzi s příslušným odborem. 

Další diskuze o používání platebních karet v platebním automatu a rozklikávacím rozpočtu 

města – předložit nejpozději v září 2014. Přeplatky – složenky za energie na OSM u DPS. 

 

  Usnesení RM č. 201/2014 

RM Turnov bere na vědomí zprávu o stavu implementace informačního systému GINIS a 

pověřuje starostu města podpisem akceptačního protokolu.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 202/2014 

RM schvaluje navrhovaná rozšíření informačního systému GINIS o modul pro Agendu voleb a 

Matriku za 68 tis. Kč bez DPH a ukládá finančnímu odboru zařadit potřebnou částku do 

rozpočtových změn. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 5 Záležitosti OŽP 

Projekt parku ve Zborovské ulici (Hruštice) 

Na základě iniciativy vycházející od občanů žijících v ulici Zborovské, proběhlo v červnu 

2013 jednání s občany, kde jim byla představena studie úpravy zeleně - parku. Občané 

akcentovali svoji připravenost se finančně i prací podílet na tomto projektu. V rozpočtu města 

je alokována částka 150 tis. Kč. Projektový rozpočet na 1. etapu činí 450 tis. Kč (před 

soutěží). 

Nutno uzavřít darovací smlouvy na finanční spoluúčast před uzavřením smlouvy na realizaci 

parku. 

 

  Usnesení RM č. 203/2014 

RM schvaluje projekt parku ve Zborovské ulici (Hruštice) a ukládá Odboru životního 

prostředí vypsat výběrové řízení na dodavatele prací pro realizaci první etapy. 

(Hlasování:5/0/1) 

 

K bodu č. 6 MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o. 

Výroční zpráva za rok 2013 

Výroční zpráva je publikována na http://www.ms-turnov.cz, otázky nájmů a energie – 

fotbalový stadion, atletický stadion, jednateli nutno dodat zápis z kontroly kontrolního výboru 

ZM, diskuze nad nedodržením provozní ztráty ve výši 281 tis.Kč – hledání systémového 

opatření v součinnosti s dozorčí radou. 

 

Usnesení RM č. 204/2014 

Rada města v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje 

Výroční zprávu společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. za rok 2013. Valná 

hromada zároveň schvaluje účetní závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 

(Hlasování:6/0/0) 
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Usnesení RM č. 205/2014 

Rada města v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. bere na 

vědomí podřízení se společnosti Zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zák. 

90/2012 Sb.) a Novému občanskému zákoníku (zák. 89/2012 Sb.) 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 206/2014 

Rada města v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje 

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 207/2014 

Rada města v působnosti valné hromady ukládá jednateli MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ 

TURNOV, s.r.o. uzavřít dodatky u dlouhodobých smluv nájmů, jehož součástí budou finanční 

podíl na spotřebovaných energiích. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 208/2014 
Rada města v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje 

se souhlasem jednatele příspěvek mimo základní kapitál obchodní společnosti MĚSTSKÁ 

SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. ve výši 1,1 mil. Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 7 Ostatní 

Vyřazení majetku ZSST 

Příspěvková organizace ZSST žádá Radu Města o vyřazení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku z těchto důvodů: uvedený DDHM je neopravitelný pro absenci náhradních 

dílů, nebo cena opravy převyšuje cenu výrobku. 

 

  Usnesení RM č. 209/2014 

RM souhlasí s vyřazením majetku ZSST dle předloženého seznamu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

 

 

V Turnově 14. 05. 2014 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Hocke      Ověřil: Ing. Jaromír Pekař 

 


