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ZÁPIS  
z 5. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 10. března 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, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. 
Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

PhDr. Hana Maierová           
 

PhDr. Hana Maierová 
 

 
Mgr. Eva Honzáková 

 

Jednání rady města se konalo v době vyhlášeného Nouzového stavu v ČR. 
 

 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Sjezd z komunikace k RD p. č. 864/4, Daliměřice, 

xxxxxxxxxxx"- bod byl stažen z jednání 

Mgr. Dagmar Šrytrová 8:00 – 9:30      

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Nad Šetřilovskem p. 

č. 1004/1-kNN" 

       

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

práva stavby a Smlouva o právu provést stavbu, Malý 

Rohozec 

       

4. Smlouva o právu provést stavbu – Vodohospodářské 

sdružení Turnov, Konělupy 

       

5. Záměr prodeje pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov – bod byl 

stažen z jednání 

       

6. Pronájem pozemku pod garáží U Raka        

7. Pronájem části pozemku p. č. 446/3, k. ú. Malý Rohozec pro 

město Turnov 

       

8. Ukončení nájmu a uzavření smlouvy o nájmu se společností 

FOKUS Turnov, s. r. o. 

       

9. Žádost ŠK Zikuda o snížení poplatku za energie a služby v 

č. p. 84, Skálova ul, Turnov 

       

10. 

11. 

Žádost o snížení nájemného - Pragmapol 

Výběrové řízení "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice 

- Károvsko, Turnov" 

       

Záležitosti odboru rozvoje města 

12. Územní studie Turnov – Daliměřice, podklad pro změnu 

územního plánu 

RNDr. Miroslav Varga 9:30 – 9:45 
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Záležitosti odboru finančního 

13. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021 Ing. Tomáš Hocke 9:45 – 10:15       

14. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy        

15. Inventarizační zpráva za rok 2020        

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

16. Úprava rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2021 Mgr. Martina Marková 10:15 – 11:30      

17. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020             

18. Žádost o finanční příspěvek pro Myslivecký spolek 

Klokočské skály 

       

19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Základní 

umělecká škola Turnov, p. o. 

       

20. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.        

21. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o. – 

žádost o schválení přijetí daru 

       

22. Konkurz na MŠ J. Palacha – jmenování členů konkurzní 

komise 

       

Přestávka             11:30 – 12:00 

Ostatní 
23. Směrnice - Pravidla pro přidělování mimořádných ročních 

odměn jednatelům obchodních společností, ředitelům 

příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov, 

vedoucím odborů městského úřadu, tajemníkovi městského 

úřadu a veliteli městské policie 

Mgr. Petra Houšková 

 

 12:00 – 15:00       

24. Mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky MěÚ Mgr. Eva Honzáková            

25. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací za rok 2020 Mgr. Petra Houšková       

26. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - informace o propagaci             

27. IROP 2021 - 2027 - Modernizace odborných učeben v ZŠ             

28. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada - 

investice, výjimka ze směrnice na realizaci ROS a vodního 

hospodářství na zimním stadionu, strategie 

Mgr. Jana Svobodová  

 

     

      

29. 

30. 

 

31. 

 

32. 

Architektonická studie sportovní haly v Turnově II 

Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – 

březen 2021    

ZŠ Zborovská – konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ředitelky – přidaný bod 

Pronájem čísti pozemku pro xxxxxxxxxx – přidaný bod 

      

 

Ing. Tomáš Hocke 

 

Mgr. Martina Marková 

 

Mgr. Dagmar Šrytrová      

      

 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Sjezd z komunikace k RD 

p. č. 864/4, Daliměřice, xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Bod byl stažen z programu. 

 
 

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM Turnov, Nad Šetřilovskem p. č. 1004/1-kNN" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby na akci: "SM, Turnov, Nad Šetřilovskem, p. č. 1004/1-kNN". Projektovaná stavba se nachází 

v lokalitě Nad Šetřilovskem. Jedná se o stavbu nových odběrných míst pro budoucí rodinné domy na pozemcích p. č. 

1004/13, 1004/23, 992/16, 991/10, 991/11 k. ú. Turnov. 
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Usnesení RM č. 120/2021 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění 
stavby 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 zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 Sb., na pozemek parc. č. 1004/13, 
1004/23, 992/16,991/10, 991/11 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 57 bm 
dotčeného stavbou "SM, Turnov, Nad Šetřilovskem, p. č. 1004/1-kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. 
za jednorázovou úhradu v částce 35.500 Kč + DPH (500 Kč/1 bm a 7.000 Kč za překop 
komunikace/případ). 
 

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

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva stavby a Smlouva 

o právu provést stavbu, Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města materiál týkající se výstavby nové kanalizace a přípojek na Malém 

Rohozci. Nová veřejná část splaškové kanalizace je navržena jako rozšíření stávající gravitační kanalizační sítě v k. 

ú. Malý Rohozec v blízkosti stávající kompostárny a areálu Pivovaru Malý Rohozec. Veřejná část splaškové 

kanalizace je navržena pro napojení nového areálu STK, Pivovaru Malý Rohozec a dále bude na veřejné části 

kanalizace vysazena odbočka pro budoucí výstavbu v areálu Mypak s. r. o.   

Předkládaný materiál má tedy 3 části: 

1) Smlouva o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na výstavbu  kanalizačního řadu na 

pozemku parc. č. 698, k. ú. Malý Rohozec. 

2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na novou kanalizační přípojku pro 

Pivovar Malý Rohozec na pozemku parc. č. 698, k. ú. Malý Rohozec.  

3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na novou kanalizační přípojku pro 

STK real s.r.o. na pozemku parc. č. 698, k. ú. Malý Rohozec. 

 
 

Usnesení RM č. 121/2021 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Stanice 
technické kontroly Turnov - Malý Rohozec, IO 07 Splašková kanalizace" na pozemku parc. č. 698, k. ú. 
Malý Rohozec. 
 

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

Usnesení RM č. 122/2021 
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. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 698 
k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Kanalizační přípojka pro PIVOVAR 
ROHOZEC, a. s." ve prospěch PIVOVAR ROHOZEC, a. s., Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov za jednorázovou 
úhradu 3.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (500 
Kč za započatý metr + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 123/2021 
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. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 698 
k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Kanalizační přípojka pro nový objekt 
STK Malý Rohozec" ve prospěch STK real, s. r. o., Nudvojovická 2257, 511 01 Turnov za jednorázovou 
úhradu 5.500 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (500 
Kč za započatý metr + DPH). 
 

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

4. Smlouva o právu provést stavbu - Vodohospodářské sdružení Turnov, Konělupy 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o právu provést stavbu týkající se opravy 

vodovodu a kanalizace v délce cca 620 bm v ulicích Konělupy a částečně v ulici Trávnice a Jiráskova v Turnově na 

pozemcích parc. č. 561, 475, 501, 474, 2773/10, 579, 580, 585/3, 587/3, 589/2, 591/3, 594/2, 596/2, 844/2, 844/4, 

vše k. ú. Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 124/2021 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu 
"Turnov – Trávnice, Konělupy – obnova vodovodu a kanalizace" na pozemcích parc. č. 561, 475, 501, 
474, 2773/10, 579, 580, 585/3, 587/3, 589/2, 591/3, 594/2, 596/2, 844/2, 844/4, vše k. ú. Turnov. 
Samotnou realizaci finálních povrchů je nutno koordinovat s městem dle aktuálních finančních možností 
města. 
 

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

5. Záměr prodeje pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Byl stažen z programu. 

 
 

6. Pronájem pozemku pod garáží U Raka 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov je vlastníkem pozemku p. č. 1519/50, k. ú. Turnov o výměře 22 m2, na kterém je umístěna stavba 

garáže ve vlastnictví xxxxxxxxxxx. Na pronájem tohoto pozemku je uzavřená smlouva o pronájmu s xxxxxxxxxxxx. 

Obrátila se na nás majitelka garáže xxxxxxxxxxx (sestra xxxxxxxxxx) s žádostí, zda by mohla být uzavřena smlouva 

o pronájmu pozemku přímo s ní. 

 
 

Usnesení RM č. 125/2021 
RM schvaluje  
pronájem pozemku p. č. 1519/50, k. ú. Turnov o výměře 22 m2 (pod garáží) pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
cenu 100 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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7. Pronájem části pozemku p. č. 446/3, k. ú. Malý Rohozec pro město Turnov 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov mělo pro zajištění přístupu a příjezdu ke kompostárně na Malém Rohozci uzavřenou smlouvu o 

pronájmu části pozemku p. č. 446/3, k. ú. Malý Rohozec se společností AGRA Český ráj, a. s. na část pozemku o 

výměře cca 25 m2. Podmínkou uzavření smlouvy bylo zachování možnosti užívání části pronajatého pozemku i pro 

společnost AGRA Český ráj, a. s. na zajištění přístupu k jejich nemovitostem. Společnost však pozemek prodala, 

proto je nutné uzavřít smlouvu s novým vlastníkem pozemku, kterým je společnost Mypak s. r. o., Turnov. Odbor 

správy majetku jednal s p. Petrem Koubusem, jednatelem společnosti, který souhlasí s uzavřením smlouvy za 

stejných podmínek jako se společností AGRA Český ráj, a. s., tj. zachování přístupu k jejich nemovitostem a 

nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok, tj. 1.250 Kč/rok. 

 
 

Usnesení RM č. 126/2021 
RM schvaluje  
pronájem části pozemku p. č. 446/3, k. ú. Malý Rohozec o výměře cca 25 m2 od společnosti Mypak s. r. 
o., Turnov na dobu neurčitou za cenu nájemného ve výši 50 Kč/m2/rok, tj. 1.250 Kč/rok. RM pověřuje 
odbor správy majetku jednáním s firmou Mypak o prodeji této části pozemku. 
 

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

8. Ukončení nájmu a uzavření smlouvy o nájmu se společností FOKUS Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

 

Rada města na svém jednání dne 7. 8. 2019 schválila pronájem části nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, 

Turnov pro společnost FOKUS Turnov, z. s. Smlouva byla uzavřena na nebytové prostory o celkové výměře 452,7 

m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  Následně město obdrželo dotaci na stavbu polyfunkčního 

komunitního centra na pozemku st. č. 613 a p. p. č. 611/2 a 614, vše k. ú. Turnov. V loňském roce začalo město se 

stavbou a dne 9. 3. je závěrečná kontrolní prohlídka stavby. 

Společnost FOKUS má s městem uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí nájemní. Nyní je nutné uzavřít smlouvu o 

nájmu nemovitosti, která byla přílohou smlouvy o smlouvě budoucí nájemní. Tím, že FOKUS nový objekt vybavuje 

vlastním nábytkem, žádá o uzavření smlouvy k 10. 3. 2021 a odpuštění plateb nájemného v nové budově do doby 

přestěhování, tj. pravděpodobně od 1. 4. 2021. Nájemné je dle smlouvy o smlouvě budoucí nájemní stanoveno ve 

výši 320 Kč/m2/rok.  

 
 

Usnesení RM č. 127/2021 
RM schvaluje  
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov se společností FOKUS, z. s. 
dohodou k datu 31. 3. 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 128/2021 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu nemovitosti se společností FOKUS, z. s. na objekt č. p. 415, ul. Skálova, Turnov za cenu 
320 Kč/m2/rok od 10. 3. 2021 na dobu neurčitou s termínem hrazení nájemného od 1. 4. 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 129/2021 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 84, ul. Skálova, Turnov (místnosti č. dv. 204 a 205) 
pro organizaci FOKUS Turnov, z. s. na dobu neurčitou za nájemné ve výši 278 Kč/m2/rok + úhradu energií. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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9. Žádost ŠK Zikuda o snížení poplatku za energie a služby v č. p. 84, Skálova ul., 

Turnov 
 

Rozprava: 

 

Šachový klub Zikuda má od města pronajaté nebytové prostory v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov. Jedná se o místnosti 

č. dv. 218, 219 a 221 o celkové výměře 99,59 m2, za které platí roční nájemné ve výši 25.740,02 Kč/rok a zálohy na 

poplatky za služby spojené s nájmem (el. energie, voda, technická správa budovy a tuhý komunální odpad) činí 

4.500 Kč měsíčně tj. 54.000 Kč/rok. Vzhledem k současné koronavirové epidemii nemůže Šachový klub tyto 

prostory od října 2020 využívat. Pan František Zikuda, předseda Šachového klubu Zikuda nám zaslal žádost o 

zohlednění této skutečnosti ve vyúčtování služeb - prostory nevyužívají, topení je staženo na minimum, vodu, 

elektřinu neodebírají, toalety nepoužijí a odpady nemají. Nájemné by Šachový klub platil. 

 
 

Usnesení RM č. 130/2021 
RM schvaluje  
odpuštění úhrad energií a služeb dle smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 
pro Šachový klub Zikuda, z. s. od října 2020 do doby povolení opětovně tyto prostory užívat. 
 

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

10. Žádost o snížení nájemného - Pragmapol 
 

Rozprava: 

 

Společnosti Pragmapol,v. o. s. má s městem uzavřenou smlouvu o pronájmu pozemků na části pozemků p. č. 842/3, 

843/4 a 843/5 v k. ú. Turnov o celkové výměře cca 1000 m2, které užívá pro rozšíření plochy na umístění herních 

prvků pro děti, rozšíření hřiště pro rodiny s dětmi u restaurace Bowling. Nyní jsme obdrželi žádost o odpuštění 

ročního nájemného ve výši 15.000 Kč z důvodu coronavirové epidemie. V loňském roce jsme řešili žádosti o 

ponížení či odpuštění nájemného v nebytových prostorách z důvodu zamezení podnikání. Rada města schválila 

snížení nájemného o 30% za 04-06/2020 u všech zájemců. Proto navrhujeme snížení nájemného o 30 % za období 3 

měsíců, tj. částka 1.125 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 131/2021 
RM schvaluje  
snížení nájemného o 30 % na tři měsíce, tj. 1.125 Kč z důvodu zamezení podnikání společnosti Pragmapol 
v. o. s. 
 

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

11. Výběrové řízení "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice – 

Károvsko, Turnov". Jedná se o vybudování nové komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, a to část ulice 

Lubomíra Jasínka v délce 79, v úseku od křižovatky s ulicí Zborovskou po křižovatku s ulicí Vladimíra Krajiny. 

Výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu s termínem realizace od 1. 8. 2021 do 15. 10. 2021 

v maximální délce 45 dnů realizace. 

 
 

Usnesení RM č. 132/2021 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice 
– Károvsko, Turnov" a schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Mgr. Eva 
Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Stanislava Syrotiuková. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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12. Územní studie Turnov – Daliměřice, podklad pro změnu územního plánu 
 

Rozprava: 

 

Dotčená lokalita: rozvojová bytová zóna Daliměřice - lokalita za hasičárnou a zahrádkářská kolonie.  

V současné době je platný Územní plán Turnov a zároveň jsou Daliměřice součástí území, pro které je platná 

Územní studie Turnov – Daliměřice. Obě dokumentace vycházejí z předchozích územně plánovacích dokumentací a 

jsou vzájemně v souladu, stavební úřad tedy může v území rozhodovat.  

Během roku 2019 starosta Ing. Tomáš Hocke a městský architekt Ing. arch. Vladimír Kučera iniciovali prověření 

jiného uspořádání území na Daliměřicích. Odbor rozvoje města proto vyhotovil zadání studie a následně na listopadu 

2019 byla uzavřena smlouva s Ing. arch. Petrem Cuchým na zpracování územní studie ve smyslu podkladu pro 

změnu územního plánu. Účelem bylo především vymezit plochu pro komerční využití (OK – Plochy komerční + 

specifikovat podmínky prostorového uspořádání dané územním plánem) a navrhnout realizovatelné dopravní 

napojení. Zpracovatel měl přednostně vycházet ze stávajících tras vhodných k zachování a doplnit je, nebo 

navrhnout nové řešení za předpokladu zlepšení oproti stávajícímu stavu, s cílem o snížení komunikační sítě, 

zohlednit návaznost na koncepci dopravy ve městě, navrhnout přiměřené kapacitní trasy, preferovat průjezdné 

komunikace před slepými, navrhnout plochy pro komerční využití v blízkosti okružní křižovatky Vesecko a plochy 

pro případnou stavbu bytových domů. Zpracovaná územní studie zpřesňuje vymezení veřejných prostranství, určuje 

uspořádání stavebních pozemků a jejich napojeni na dopraví a technickou infrastrukturu a stanovuje podrobnější 

prostorové podmínky pro umisťování staveb.  

Protože studie navrhuje rozšíření zastavitelných ploch nad rámec ploch v územním plánu, je nutná nejprve změna 

územního plánu a následně přepracování Územní studie Turnov – Daliměřice ve smyslu podkladu pro rozhodování v 

území (uvést ji do souladu s územním plánem po změně, projednat, schválit, zapsat do evidence iLAS Ústavu 

územního rozvoje). Teprve pak by bylo možné realizovat výstavbu jinak, než je navrženo v současné době. Časově 

několik let.  

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

Usnesení RM č. 133/20121 
RM doporučuje  
ZM schválit použití Územní studie Turnov – Daliměřice zpracované Ing. arch. Petrem Cuchým jako 
podkladu pro Změnu č. 4 Územního plánu Turnov. RM požaduje zpracovat pro ověření návrhu hmotové 
perspektivy zástavby ze zvolených míst (komerční plochy, bytové domy, výhled od kaple, 2-3 hlavní 
ulice). 
 

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

13. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021. 

 

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 3.381 tis. Kč,  

Celkové výdaje se navyšují o 3.381 tis. Kč,  

Financování se nemění a zůstává ve výši 3.864 tis. Kč  

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. 

Hlavní důvody pro změnu jsou následující: 

- Chybějící finanční prostředky na zimní údržbu 2020/2021 ve výši 1,1 mil. Kč. Jedná se o doplnění smlouvy s 

Technickými službami Turnov, s. r. o. Řádek OSM – běžné - původní výše 13,05 mil. Kč, navrhovaná 14,15 mil. 

Kč. Zima 2020/2021 byla na spad sněhové pokrývky velmi bohatá. 

- Chybějící finanční prostředky na projekční přípravu jednotlivých akcí. Řádek OSM – kapitálové – původní výše 5 

mil. Kč, navrhovaná výše 7,2 mil. Kč. Důvodem je projekční příprava mnoha záměrů spojených s přípravou na 

dotační tituly či přípravou na nové programovací období EU. Podrobný rozpis projektů – zasmluvněných i 

čekajících je součástí přílohy č. 2. Bez připravených projektů (zpravidla stavební povolení) není možno žádat o 

dotace. 

Krytí je řešeno z vratky dotace na provoz ZSST a Dětského centra v úhrnné výši 3,238 mil. Kč a zapojení příjmu od 

společnosti Lidl Česká republika, za výstavbu autobusové zastávky ve výši 1,497 mil. Kč. Zbývající finanční 

prostředky navrhuji, s ohledem na stále trvající pandemii Covid-19, alokovat do rezervy rozpočtu. Tato rezerva je 
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předběžně vázána na předfinancování a kofinancování dotačních titulů, havárie na majetku města, vícepráce v rámci 

prováděných staveb či menší příjem z rozpočtového určení daní. 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

Usnesení RM č. 134/2021 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 dle návrhu. 
 

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

14. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost poskytnutí účelového daru svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění provozu 

cyklobusů v Českém ráji v roce 2021 (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem 

tohoto projektu, do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj. Mikroregion Český ráj tento 

projekt koordinuje a ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci BusLine a. s., Dopravním podnikem 

Kněžmost, s. r. o. a Krajskými úřady Libereckého a Královehradeckého kraje organizuje letní turistické autobusové 

linky v Českém ráji. Požadovaná výše účelového daru od města Turnov je 42.000 Kč. 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

Usnesení RM č. 135/2021 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelového daru ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 
69155950, na zajištění provozu turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2021. 
 

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

15. Inventarizační zpráva za rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám Inventarizační zprávu za rok 2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí 

vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice o inventarizaci 

majetku a závazků města Turnova, z řádně provedené inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2020. 

Okamžik zahájení inventur byl k 1. 1. 2021 a okamžik ukončení inventur k 31. 1. 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 136/2021 
RM schvaluje  
Inventarizační zprávu za rok 2020 o výsledcích inventarizace majetku k 31. 12. 2020, včetně veškerých 
návrhů na opatření ke zjištěným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2020, jak je 
popsáno v Inventarizační zprávě za rok 2020 a bere na vědomí srovnávací tabulku účetní evidence a 
inventurních soupisů. 
 

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

16. Úprava rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2021 
 

Rozprava: 

 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 28. 1. 2021 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 ponížení příspěvků na 

rok 2021 na provoz příspěvkových organizací o 5 %. Organizace byly proto vyzvány k zaslání upraveného rozpočtu 

dle sníženého provozního příspěvku, ředitelé organizací se tak pokusili najít možné úspory pro rok 2021. Nyní Vám 

předkládáme ke schválení úpravy rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací na rok 2021. 
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Usnesení RM č. 137/2021 
RM schvaluje  
úpravy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2021 včetně změn sledovaných ukazatelů, které byly 
předloženy v návaznosti na změny rozpočtu města Turnov u níže uvedených příspěvkových organizací: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
 

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

17. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnovem, žádosti 

ředitelů o převod hospodářského výsledku do fondu organizace, vypořádání výsledků hospodaření a rozbory 

hospodaření – vše za rok 2020 a odpisové plány na rok 2021.   
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Usnesení RM č. 138/2021 
RM schvaluje  
účetní závěrku za rok 2020 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

Usnesení RM č. 139/2021 
RM schvaluje  
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov 
takto: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 200 000 
Kč a převod do fondu odměn ve výši 39 030,32 Kč. 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 44 473,48 
Kč. 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 209 
088,77 Kč a převod do fondu odměn ve výši 90 000 Kč. 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 136 373,32 
Kč. 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 0 Kč. 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 27 
224,37 Kč.  
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 13 
252,17 Kč.  
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 52 
376,90 Kč a převod do fondu odměn ve výši 20 000 Kč. 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 71 542,92 
Kč. 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 15 
857,48 Kč. 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 
18 628,02 Kč. 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 0 Kč.  
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
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výši 147 532,49 Kč. 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 241 052,78 
Kč. 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
výši 58 599,48 Kč a převod do fondu odměn ve výši 58 000 Kč. 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 
115 823,50 Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 140/2021 
RM bere na vědomí  
rozbory hospodaření příspěvkových organizací s provozním příspěvkem v roce 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 141/2021 
RM schvaluje  
odpisové plány na rok 2021 těmto organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve výši 1 623 tis. Kč 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace ve výši 965 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve výši 2 144 tis. Kč 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 22 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 2 tis. Kč 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 244 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace ve výši 107 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace ve výši 33 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace ve výši 16 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 44 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace ve výši 248 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace ve výši 335 tis. Kč 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 297 tis. Kč 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve výši 342 tis. Kč 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve výši 83 tis. Kč 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace ve výši 79 tis. Kč 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace ve výši 55 tis. Kč 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace ve výši 130 tis. Kč  
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace ve výši 2 422 tis. Kč 
 

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

Usnesení RM č. 142/2021 
RM nařizuje  
odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele těmto organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
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Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská a Základní škola Sluníčko, Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

18. Žádost o finanční příspěvek pro Myslivecký spolek Klokočské skály 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost Mysliveckého spolku Klokočské skály o poskytnutí finančního příspěvku na jeho provoz 

v roce 2021. Provozní náklady spolku jsou spojeny s údržbu pachových ohradníků (mimo katastr Turnova), 

provozem kroužku myslivosti v ZŠ Mírová pod Kozákovem a organizací veřejných akcí vedoucích k propagaci 

myslivosti. 

Spolek byl informován, že je nutné činnost provádět na území Turnova, ale svou žádost odmítl změnit. 

 
 

Usnesení RM č. 143/2021 
RM neschvaluje  
žádost o finanční příspěvek spolku Myslivecký spolek Klokočské skály. Důvodem je, že není činnost 
vyvíjena na územní Města Turnova. 
 

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

19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Základní umělecká škola Turnov, 

p. o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace o čerpání 

finančních prostředků z rezervního fondu do výše 125 tis. Kč na nákup 5 ks notebooků ACER ASPIRES 514-53 35 

ST v celkové hodnotě cca 75 tis. Kč a 2 ks stolních PC ALL IN ONE HP 200G4 v celkové hodnotě cca 50 tis. Kč. 

Jedná se o dovybavení tříd, ve kterých ještě IT technika chybí a o výměnu starých počítačů, které již nejsou 

kompatibilní s novými programy a aplikacemi.  
 

Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2021: 77 000 Kč 

Rezervní fond je k 31. 12. 2020 ve výši: 610 735,51 Kč  

Rezervní fond po vypořádání HV za rok 2020: 851 788,29 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 774 788,29 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 144/2021 
RM schvaluje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 
125 tis. Kč na nákup 5 ks notebooků a 2 ks stolních PC. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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20. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti Hospic sv. Zdislavy o. p. s. na podporu její činnosti 

v roce 2021. Hospic je zdravotnické zařízení, kde pečují o pacienty v konečné fázi jejich onemocnění. Poskytuje 

podporu také blízkým nemocného, truchlícím a pozůstalým. 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

Usnesení RM č. 145/2021 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve 
výši 70 000 Kč pro společnost Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., IČ 28700210 na podporu činnosti hospice v 
roce 2021. 
 

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

21. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o. – žádost o schválení 

přijetí daru 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, 

příspěvková organizace o schválení přijetí věcného daru, 43 balíků OOP (ochranných nanomasek z nano - textilie 

AntiMicrobe Web R) v celkové hodnotě 50 729,25 Kč včetně DPH, od Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 

Liberec 2, dle darovací smlouvy č. OLP/476/2021. 

 
 

Usnesení RM č. 146/2021 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace přijetí věcného daru 
- 43 balíků ochranných nanomasek z nanotextilie AntiMicrobe Web R v celkové hodnotě 50 729,25 Kč od 
Krajského úřadu Libereckého kraje pro ochranu zaměstnanců. 
 

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

22. Konkurz na MŠ J. Palacha – jmenování členů konkurzní komise 
 

Rozprava: 

 

Na základě usnesení RM č. 27/2021 ze dne 13. 1. 2021, bylo rozhodnuto o vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní 

místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace a na základě usnesení 

RM č. 28/2021 ze dne 13. 1. 2021 byla stávající ředitelka organizace Bc. Dana Musílková odvolána dle ustanovení 

§166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana 

Palacha 1931, příspěvková organizace, ke dni 31. 7. 2021. V návaznosti na vyhlášení výše uvedeného konkurzu je 

dále nutné jmenovat členy konkurzní komise, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 

řízení a konkursních komisí. 

 
 

Usnesení RM č. 147/2021 
RM jmenuje  
konkurzní komisi pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Mateřské školy 
Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace ve složení: 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní 
komise, 
Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem, 



14  Zápis Rady Města Turnov 10. 3. 2021 

Mgr. Eva Martinková, metodička předškolního vzdělávání a školního stravování oddělení vzdělávání a 
organizace školství, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje, 
Mgr. Jana Kolínská, školní inspektorka Libereckého inspektorátu, určena Českou školní inspekcí, 
Mgr. Dana Keltnerová, ředitelka MŠ „Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, p. o., odbornice v oblasti státní 
správy, organizace a řízení ve školství, určena Českou školní inspekcí, 
Mgr. Martina Stohlová, psycholožka, Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní 
škola, Liberec, určena Českou školní inspekcí, 
Bc. Barbora Drahoňovská, pedagogická pracovnice školy určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž 
získala nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady. 
 

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

23. Směrnice - Pravidla pro přidělování mimořádných ročních odměn jednatelům 

obchodních společností, ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Turnov, vedoucím odborů městského úřadu, tajemníkovi městského úřadu a veliteli 

městské policie 
 

Rozprava: 

 

Na schůzi rady města dne 13. 1. 2021 byla diskutována otázka změny systému hodnocení pro ředitele škol 

a školských organizací, který by byl odlišný oproti ostatním vedoucím zaměstnancům uvedeným ve směrnici č. 22. 

Bylo navrženo, aby pro ředitele škol a školských organizací byla vytvořena nová pravidla, která by reflektovala lépe 

možnosti škol, a to tak, aby hodnocení probíhalo vždy v podzimních měsících, bylo za uplynulý školní rok a mohla 

by v něm být tak zohledněna i skutečnost, jaké finanční možnosti pro vyplacení odměn řediteli konkrétní škola má. 

Hodnocení by pak odráželo nejen finanční možnosti jednotlivých škol, jejich odlišnosti, ale bylo by založeno více na 

formativním hodnocení práce ředitele školy, na výsledcích spolupráce se zřizovatelem za uplynulé období a na 

případných změnách v řízení organizace, které v průběhu hodnoceného období nastaly. 
 

Tato změna ve způsobu hodnocení byla zapracována do směrnice č. 22 (část III. Odměny ředitelů škol a školských 

zařízení). Kromě toho byly provedeny další úpravy této směrnice, a to zejména z hlediska formálního tak, aby 

všechny její části vztahující se k různým skupinám hodnocených osob, byly koncipovány jednotných způsobem. 

Zároveň se navrhuje provedení některých změn věcného charakteru, a to zejména: 

 změna podkladů pro hodnocení ředitelů některých příspěvkových organizací a jednatelů obchodních společností  

 navýšení možnosti odměny za splnění velmi významného nebo zásadního pracovního úkolu u vedoucích odboru a 

tajemníka (je využíváno jen v ojedinělých případech) 

 stanovení principu jmenování hodnotících komisí vždy na celé volební období (nebudou muset být každoročně 

jmenovány) 

 doplnění úpravy odměňování pro velitele městské policie, kterého současná směrnice neřešila,  

 výslovná úprava možnosti přiznání odměny při životních jubileích, odchodu do důchodu či za pomoc při 

mimořádných situacích (jedná se o možnost upravenou zákoníkem práce, nyní ji směrnice neřešila, přiznat ji ale 

bylo možné). 

 
 

Usnesení RM č. 148/2021 
RM schvaluje  
směrnici č. 22 (verze 18) - "Pravidla pro přidělování mimořádných ročních odměn jednatelům 
obchodních společností, ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov, vedoucím 
odborů městského úřadu, tajemníkovi městského úřadu a veliteli městské policie, dle předloženého 
návrhu s platností od 11. 3. 2021". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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24. Mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky MěÚ 
 

Rozprava: 

 

Bylo provedeno pravidelné roční hodnocení vedoucí odborů Městského úřadu v Turnově. Většina vedoucích získala 

roční odměnu, tři vedoucí pak získali i část mimořádné roční odměny. 

 
 

Usnesení RM č. 149/2021 
RM schvaluje  
výši ročních a mimořádných odměn vedoucím pracovníkům Městského úřadu v Turnově za rok 2020 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

25. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací za rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Dne 2. 3. 2021 proběhlo hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, konkrétně: 

Ing. Elišky Gruberové, za Turnovské památky a cestovní ruch 

Mgr.&Mgr. Jaroslava Kříže, ředitele Městské knihovny Antonína Marka Turnov 
 

a korespondenční formou hodnocení 

Bc. Evy Havlištové, ředitelky Dětského centra 

a ředitele Zdravotně sociálních služeb Turnov Bc. Jaroslava Cimbála. 

 
 

Usnesení RM č. 150/2021 
RM schvaluje  
roční odměnu dle návrhu pro paní Ing. Elišku Gruberovou, ředitelku příspěvkové organizace Turnovské 
památky a cestovní ruch 
 

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

Usnesení RM č. 151/2021 
RM schvaluje  
roční odměnu dle návrhu pro pana Mgr. et. Mgr. Jaroslava Kříže, ředitele příspěvkové organizace 
Městská knihovna Antonína Marka. 
 

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

Usnesení RM č. 152/2021 
RM schvaluje  
roční odměnu dle návrhu pro pana Bc. Jaroslava Cimbála, ředitele příspěvkové organizace Zdravotně 
sociální služby Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 153/2021 
RM schvaluje  
roční odměnu dle návrhu pro paní Bc. Evu Havlištovou, ředitelku příspěvkové organizace Dětské centrum 
Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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26. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - informace o propagaci 
 

Rozprava: 

 

Na únorové radě města byla v rámci bodu Mediální pokrytí města řešena otázka pokračování vydávání Hlasů a 

ohlasů Turnova, propagace aktivit KCT. Pan jednatel byl vyzván k přípravě materiálu do rady města, který zde 

předkládá k projednání. V HOT si město Turnov platilo 6 stran Turnovských radničních listů, roční příspěvek 

z rozpočtu města na jejich vydávání je 200 000 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 154/2021 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci o propagaci KCT. 
 

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

Usnesení RM č. 155/2021 
RM ruší  
vydávání Turnovských radničních listů v rámci Hlasů a ohlasů Turnova od dubna 2021. 
 

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

27. IROP 2021 - 2027 - Modernizace odborných učeben v ZŠ 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme k projednání materiál k další etapě materiálního rozvoje a modernizace v rámci turnovských 

základních škol.  

V předchozím dotačním období jsme realizovali projekt „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol 

v Turnově“, který byl zaměřen na modernizaci jazykových učeben, učeben přírodních věd, výpočetní techniky, 

zajištění bezbariérovosti a vnitřní konektivity. Do našich škol šlo cca 22 mil. Kč. Záměr jsme začali projednávat na 

jaře 2016, v roce 2019 nám byla schválena dotace a v letech 2019 – březen 2021 probíhala realizace.  

https://www.turnov.cz/cs/mesto/dotace-a-projekty/irop/modernizace-uceben-a-konektivity-tri-zakladnich-skol-v-

turnove.html 

MMR zveřejnilo návrhy na strategii a dotační priority IROP na programové období 2021 – 2027. 

Pro oblast školství je určena: Priorita č. 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, 

vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, a cíl 2.4.1 Specifický cíl 4.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním 

a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury.  

Hlavním oblastí, na kterou můžeme žádat je: podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ a v zájmovém 

vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro 

formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení; Za město bychom chtěli opět podat společný projekt 

na modernizaci odborných učeben v ZŠ.  

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

Usnesení RM č. 156/2021 
RM schvaluje  
Záměr na modernizaci odborných učeben základních škol – ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova - 2. etapa 
a zpracování žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021 – 
2027. 
 

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

Usnesení RM č. 157/2021 
RM schvaluje  
zadání poptávkového řízení na zpracovatele studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na modernizaci 
odborných učeben základních škol ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova - 2. etapa. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 158/2021 
RM souhlasí  
se zpracováním technické a projektové dokumentace na modernizaci odborných učeben základních škol 
ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova – 2. etapa v souladu s metodikou dotačního programu. 
 

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

28. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada - investice, výjimka ze 

směrnice na realizaci ROS a vodního hospodářství na zimním stadionu, strategie 
 

Rozprava: 

 

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

týkající se investice na realizaci reverzní osmózy a vodního hospodářství na zimním stadionu a dále materiál týkající 

se návrhu strategie společnosti ke schválení. 
 

V souladu s projednáním problematiky a příslušným usnesením RM připravuje MST řešení problematiky úpravy 

vody na ZS formou chemické úpravy vody s využitím reversní osmózy (ROS). Na uvedenou investici jsme zažádali 

z programu MPO OPPIK , úspory energii o dotační podporu, žádost splnila požadované parametry a nyní 

očekáváme přidělení dotace ve výši 30 % celkových nákladů tj. (cca 586 tis). 

S ohledem na potřeby řešené v rámci této dotace chceme, kromě dodávky samotného zařízení ROS řešit i tyto další 

související potřeby. Jedná se především o vyčištění celého systému, výměny nefunkčních ventilů ve sprchách, 

doplnění filtru pro zlepšení kvality pitné vody, atd. Všechny tyto práce se vejdou do rozpočtu žádosti o dotaci, který 

je 1,95 mil. Kč. Tyto ostatní práce jsou jiného charakteru, než je hlavní předmět podnikání potenciálních dodavatelů 

technologie ROS, a tak by si všichni najímali na tyto práce subdodavatele. S ohledem na minimalizaci nákladů a 

snahu o zajištění maximální kvality díla jsme se ve vedení MST rozhodli tyto práce si zajistit a ohlídat sami. 
 

Strategie společnosti 

Závěrem lze krátce shrnout směřování MST, na které je strategie zaměřena takto: 

- Rozumné, dlouhodobě udržitelné hospodaření (kladný provozní HV) 

- Maximálně vycházet vstříc potřebám města (investiční činnost, zapojení do koncepce sportu) 

- Zvýšit efektivitu hospodaření MST (hledání úspor, optimalizací řízení, větší obraty) 

- Snížit závislost na městských dotacích snahou po zvýšení vlastních tržeb (dotace, nové produkty, rozšíření 

stávajících služeb) 

- Směrem k zaměstnancům řešit stávající podprůměrné mzdové ohodnocení (maximálně z vlastních zdrojů, bez 

nároku na zvýšení provozních dotací města) 

Další postup v případě schválení navrhované strategie bude následující. Budou konkretizovány jednotlivé cíle do 

finančního vyjádření, připraveny příslušné projekty (strategické opatření a aktivity) do jednotlivých harmonogramů a 

toto bude promítnuto do aktualizace plánu na rok 2021 a obdobě pak dalších roků. Vedení MST bude každoročně 

vyhodnocovat, jak jsou cíle naplňovány, případně přijímat opatření k nápravě. Ve dvouletém cyklu pak bude 

aktualizována strategie na základě provedené strategické analýzy. 

 
 

Usnesení RM č. 159/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
uděluje výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek města Turnov a schvaluje realizaci chemické 
úpravy vody na ZS v částce do 2 mil. Kč prostřednictvím dodavatele Chemická obchodní společnost, s. r. 
o, Pražská 1207, 379 01 Třeboň, IČO 60617802. Výjimka byla udělena na základě předloženého 
poptávkového řízení s ohledem na způsob realizace a dle pravidel dotačního titulu operační program 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 
 

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

Usnesení RM č. 160/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ukládá jednateli Ing. Jiřímu Veselkovi informovat RM o vyhodnocení realizace této zakázky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0]  
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Usnesení RM č. 161/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci o způsobu, průběhu a zvolené metodice návrhu strategie společnosti do roku 
2025 (na období 2021-2024) a navrhovanou strategii v principu schvaluje. V případě naplňování 
jednotlivých konkrétních záměrů žádá valná hromada jejich předložení před zahájením realizace. 
 

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

Usnesení RM č. 162/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ukládá jednateli Ing. Jiřímu Veselkovi předkládat každoroční hodnocení plnění schválené strategie. 
 

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

29. Architektonická studie sportovní haly v Turnově II 
 

Rozprava: 

 

Na základě veřejné zakázky byla zhotovitelem projektové dokumentace vybrána společnost BFB - studio spol s r. o. 

Praha 3, Vinohrady, Perunova 798/15; IČ:48535826., se společností spolupracuje Ing. arch. Miloš Mlejnek, který 

navrhoval areál v Maškově zahradě.  

Jelikož se do veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace přihlásil pouze jeden uchazeč, nebylo třeba 

svolávat odbornou hodnotící komisi, která by vybírala z variantních řešení. Komise rozvoje města tak mohla plnit 

zároveň funkci Odborné architektonické komise dle zadání ve výběrovém řízení.  
 

Stavbu haly lze financovat z aktuální dotační výzvy dotačního programu Národní sportovní agentury, která je 

vypsána do 30. 6. 2022. Jedná se o Výzvu 13/2020, Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč, PROGRAM 

č. 162 52, REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024. Financování akce je až do výše 70 % z 

celkových způsobilých výdajů, maximální výše dotace však může být 50 mil. Kč. Dále se dá požádat o investiční 

dotaci Liberecký kraj. Z podmínek daných v dotační výzvě je třeba požádat o dotaci do konce června 2022, přičemž 

do té doby je třeba mít vyprojektováno a zažádáno o stavební povolení. Realizace projektu je tedy reálně možná v 

roce 2023, ovšem za předpokladu získání dotace. 
 

Na celé studii se usilovně pracuje od prosince 2020. Již 4x se sešla pracovní skupina skládající se z pracovníků 

Městské sportovní Turnov, s. r. o. (Veselka, Mikeš), Tělovýchovně sportovního clubu Turnov (Vele, Reichl), odboru 

správy majetku (Šrytrová, Bičík), odboru rozvoje města (Varga), pana architekta Mlejnka, pana inženýra Sobotky, 

odpovědných politiků (Hocke, Svobodová). V poslední fázi byl zahrnut i městský architekt pan Kučera a ke 

konzultaci byl přizván Horolezecký oddíl TJ Český ráj (Müller). V podstatě každý den vedeme s panem architektem 

Mlejnkem emailovou korespondenci s cílem stihnout podat žádost o dotaci včas. 

Studie prošla bouřlivým vývojem a my předkládáme finální návrh ve dvou variantách. První – včetně lezeckého 

centra, druhá – bez lezeckého centra. Dostavba haly je navrhována ve velmi složitém území s mnoha vazbami, 

významnými objekty veřejné vybavenosti i mnoha funkcemi veřejného prostoru. 

Přesto se domnívám, že přicházíme s dobrým řešením, které by mohlo sportovní prostředí v Turnově skutečně 

posunout. 

V této chvíli je potřeba studii schválit jak v RM, tak ZM a pokračovat v dalších projekčních stupních, abychom 

mohli zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu ČR (dále NSA). Bez dotačních prostředků je financování této 

stavby z běžných příjmů města nereálné. 

Budete rozhodovat o rozsahu sportoviště i kvalitě veřejného prostoru, o kterém již dlouhodobě diskutujeme. V rámci 

dispozice haly jsme se snažili naplnit požadavky NSA, praktické připomínky zástupců MST a TSC. Navrhované 

řešení dokonce umožňuje a dává naději pro velmi zajímavé zázemí turnovským lezcům. Zvlášť pro horolezce je to 

jiskra pro výchovu nových generací lezců - tradice, která naše město a náš kraj proslavila. Pro sportovce příležitost 

získat další velkou, univerzální, hrací plochu se zázemím. 

V exteriéru jsme kromě potřebné kultivace veřejného prostoru, propojení přirozených tras pro pěší, řešili i dopravní, 

zklidněné propojení ulice Alešova a ulice Brigádnická. Vnímali jsme potřebu otevřeného sportovního hřiště, které se 

již v minulosti osvědčilo. Zároveň jsme novým hmotovým řešením nechtěli ohrozit stávající architektonické 

dominanty – střední školu, základní školu, osové průhledy od sídliště a z ul. Brigádnická.  

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 
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Usnesení RM č. 163/2021 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje předloženou Architektonickou studii Rekonstrukce a dostavby sportovní haly v Turnově 2 ve 
variantě D, jejíž součástí je lezecké centrum. RM dále ukládá jednateli Ing. Jiřímu Veselkovi pokračovat v 
dalším projekčním stupni. 
 

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

Usnesení RM č. 164/2021 
RM doporučuje  
ZM schválit předloženou Architektonické studii Rekonstrukce a dostavby sportovní haly v Turnově 2 ve 
variantě D, jejíž součástí je lezecké centrum. 
 

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

30. Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – březen 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám další informace o projednávání nových stanov VHS a navazuji tak na své průběžné zprávy o 

jednání a předkládání materiálů z prosince 2020, ledna 2021 a února 2021. 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

Usnesení RM č. 165/2021 
RM bere na vědomí  
materiál Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – březen 2021. 
 

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

31. ZŠ Zborovská - konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
 

Rozprava: 

 

Odbor školství, kultury a sportu byl informován o rezignaci paní ředitelky na toto vedoucí pracovní místo z důvodu 

odchodu do starobního důchodu, pravděpodobným datem je 31. 7. 2021.  

Ředitele školy jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení, dle § 

166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, v platném znění. Odbor školství, kultury a sportu s ohledem na 

výše uvedené doporučuje co nejdříve přistoupit ke konkurzu. 

 
 

Usnesení RM č. 166/2021 
RM bere na vědomí  
informaci o rezignaci ředitelky Mgr. Jaroslavy Štoudkové na vedoucí pracovní místo z důvodu odchodu 
do starobního důchodu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 167/2021 
RM vyhlašuje  
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Základní škola Turnov, 
Zborovská 519, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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32. Pronájem části pozemku pro xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx má na pozemku st. p. č. 92, k. ú. Malý Rohozec postavený dům. Část objektu však zasahuje i 

na pozemek p. č. 439/1, k. ú. Malý Rohozec, který je ve vlastnictví města. Proto se na nás obrátil xxxxxxxxxx s 

žádostí o odkoupení části pozemku p. č. 439/1, k. ú. Malý Rohozec. Bohužel tento pozemek je zatížen kauzou 

Walderode, takže jej město nemůže prodat, proto předkládáme radě města žádost o pronájem části tohoto pozemku o 

výměře 70 m2. Dle tabulky orientačních cen je stanoven poplatek za pronájem pozemku pro drobné stavby pro 

fyzické osoby ve výši 40 Kč/m2/rok. 

 
 

Usnesení RM č. 168/2021 
RM neschvaluje  
pronájem části pozemku p. č. 439/1, k. ú. Malý Rohozec o výměře 70 m2 pro xxxxxxxxxxxxxx, Turnov. RM 
pověřuje odbor správy majetku projednáním nelegálnosti přístaveb na stavebním úřadu v Turnově. RM 
si není vědoma souhlasu k provedení přístaveb na pozemku ve vlastnictví města. 
 

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

  

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 15. března 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………   ………………………………………. 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostka 

 

 


