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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 7. července 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, ThMgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, Ing. 

Jaromír Pekař, Mgr. Otakar Špetlík, František Zikuda 

Nepřítomni:  Karel Jiránek, Ing. Tomáš Sláma MSc. 

Omluveni: Karel Jiránek, Ing. Tomáš Sláma MSc. 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

K bodu č. 1 Kancelář tajemníka 
Organizační záležitosti na MěÚ 

 

Usnesení RM č. 280/2014   
RM rozhodla na základě výše uvedeného zdůvodnění v souladu s § 102 odst. 2 písm. j 

zák.128/2000  o následující organizační změně:  

Ruší na OD 2 pracovní místa k 15. 07. 2014 

Zřizuje 1 pracovní místo na OSM na pracovní úvazek 0,5 od 01. 09. 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 281/2014   
RM stanovuje na základě výše uvedeného usnesení RM č. 280/2014 celkový počet zaměstnanců 

zařazených do MěÚ na 112 od 15. 07. 2014. Celkový počet zaměstnanců města na základě 

předešlého opatření zařazených v městském úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 

4, OVV 9, SÚ 7, OSM 9, FO 11, ORM 9, OŽP 8,  OPŘ 3, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 4, ŽÚ 6. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 282/2014   
RM stanovuje na základě výše uvedeného usnesení RM č. 280/2014 a usnesení RM č.482/2013 ze 

dne 14. 10. 2013 celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ na 111 od 1. 1. 2015. Celkový 

počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených v městském úřadu stanoví RM 

po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 9, FO 11, ORM 9, OŽP 8,  OPŘ 3, OS 

10, OD 20, OSV 12, OŠKS 4, ŽÚ 5. 

(Hlasování:7/0/0) 
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Usnesení RM č. 283/2014   
RM stanovuje na základě výše uvedeného usnesení RM č. 280/2014 celkový počet zaměstnanců 

zařazených do MěÚ na 113 od 01. 09. 2014. Celkový počet zaměstnanců města na základě 

předešlého opatření zařazených v městském úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 

4, OVV 9, SÚ 7, OSM 10, FO 11, ORM 9, OŽP 8,  OPŘ 3, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 4, ŽÚ 6. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 284/2014   
na základě výše uvedeného usnesení RM č. 280/2014 a usnesení RM č.482/2013 ze dne 14. 10. 

2013 celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ na 112 od 1. 1. 2015. Celkový počet 

zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených v městském úřadu stanoví RM po 

jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 10, FO 11, ORM 9, OŽP 8,  OPŘ 3, OS 10, 

OD 20, OSV 12, OŠKS 4, ŽÚ 5. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 2 Záležitosti Technické služby Turnov, s.r.o. 

Schválení výsledku výběrového řízení - nákup strojů na zpracování odpadu na kompostárně 

Jedná se o nákup traktoru s míchacím zařízením a překopávač na základě výběrového řízení, 

komise obdržela 4 nabídky, hodnoceno na základě vah – 90% cena celkem bez DPH, 10% cena 

servisu. 

Uzavření kompostárny k  31. 08. 2014, následně bude bioodpad odvážen na sběrný dvůr 

Technických služeb, s.r.o. – nutnost dozrání stávajícího kompostu před zahájením stavebních prací, 

zároveň konec platnosti provozního řádu komunitní kompostárny, otázka odvozu biopopelnic – 

v této chvíli cca 600 popelnic, 2 roky neuspokojujeme zájemce vzhledem k avizované výstavbě 

kompostárny, po dostavbě kompostárny možno navýšit, je nutno řešit komplexně v rozpočtu města 

a poplatcích za odpad (návrh přímé platby za biopopelnice) v roce 2015 

     

  Usnesení RM č. 285/2014 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb, s.r.o. schvaluje nákup strojů na zpracování 

bioodpadu od firmy UN-COM, spol. s.r.o., Radvánovice za cenu 2 653 726,-Kč bez DPH 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Schválení výsledku výběrového řízení - nákup nákladního automobilu s nosičem kontejnerů 

Jedná se o nákup nákladního automobilu s nosičem kontejnerů na základě výběrového řízení, 

komise obdržela 4 nabídky. 

     

  Usnesení RM č. 286/2014 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb, s.r.o. schvaluje nákup nákladního automobilu 

s nosičem kontejnerů od firmy TECHNOCAR, s.r.o., Kroměříž za cenu 2 798 900,-Kč bez DPH. 

(Hlasování:7/0/0) 
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K bodu č. 3 Záležitosti OSM 

Směna pozemku v ul. Na Teplici 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turnov mají v podílovém spoluvlastnictví pozemek parc.č. 784 trvalý 

travní porost o výměře 2608 m
2
, k.ú. Daliměřice. Jedná se o lokalitu u Jizery, kde došlo ze strany 

Klubu českých turistů k označení turistické trasy, byla prodloužena naučná zámecká stezka. 

Zpřístupnění tohoto území bylo plánováno po pozemcích ve vlastnictví města  podél toku Jizery. 

V současné době tuto stezku využívá větší počet turistů  a cyklistů, kteří si trasu uhlopříčně zkracují 

právě přes výše uvedený pozemek parc.č. 784 ve vlastnictví xxxxxx. Z tohoto důvodu, se na nás 

obrátili se žádostí  o nápravu vzniklé situace a zajištění zamezení zneužívání jejich louky. 

 

  Usnesení RM č. 287/2014 

RM bere na vědomí informaci o možnosti narovnání poměrů mezi majiteli nemovitostí p. p. č. 784 

a 785, k. ú. Daliměřice a ukládá OSM uzavřít mezi Městem Turnov a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Turnov smlouvu o budoucí směnné smlouvě s ujednáním platnosti smlouvy nejdéle 5 let a nájemní 

smlouvu na pozemek pod novou cestou za cenu 500Kč za měsíc do doby uzavření směnné smlouvy. 

Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě podléhá schválení ZM. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 288/2014 
RM ukládá OSM zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 785/3 a 786/3, k. ú. 

Daliměřice dle nového geometrického plánu mezi Městem Turnov a xxxxxxxxxxxx. Turnov a 

dohody o povolení nezbytné cesty dle § 1029 zákona č. 89/2012 Sb. po části pozemku p.č. 789/5, k. 

ú. Turnov jako přístup k provádění údržby pozemků p. č. 784 a 785, k. ú. Daliměřice. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 289/2014 

RM ukládá OSM zajistit uzavření dohody o povolení nezbytné cesty dle §129 zákona č. 89/2012 

Sb. po části pozemku p. č. 785, k. ú. Daliměřice  jako přístup k provádění údržby pozemku p. č. 

784, k. ú. Daliměřice. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

Přípojky inženýrských sítí v pozemcích města, zřizování služebností 

Stávající stav - Město Turnov uzavírá se stavebníkem přípojek nebo sjezdu na pozemek „Smlouvu o 

právu provést stavbu“, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí stavebník dodržet, aby mohl 

stavbu realizovat. Smlouva je předkládána k projednání radě města. Tato smlouva je nezbytnou 

součástí žádosti o vydání příslušného povolení stavebním úřadem neřeší však občanskoprávní 

vztahy mezi městem a vlastníkem stavby. 

Navrhovaný stav - zřízení služebnosti je z hlediska stavebníka potřebné pro zajištění přístupu na 

pozemek a realizaci potřebných oprav na budovaném zařízení. Z hlediska majitele pozemků máme 

vyřešen občanskoprávní vtah mezi majitelem a stavebníkem, tím se zvyšuje právní jistota obou 

stran máme přesně identifikované naše povinnosti, práva a přehled o zatížení našich pozemků 

zařízeními, které jsou ve vlastnictví jiných osob. Služebnosti budou geometricky zaměřeny a mohou 

se stát součástí technické mapy města. 

      

  Usnesení RM č. 290/2014 

RM ukládá OSM zajistit vstupy do pozemků města za účelem položení inženýrských sítí včetně 

přípojek formou služebnosti.  

(Hlasování:6/0/0) 
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Směna pozemků v ul. J. Palacha a ul. Hruboskalská 

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a novým katastrálním zákonem vyzval katastrální 

úřad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k odstranění neúplných nebo nesprávně strukturovaných zápisů 

v databázi informačního systému katastru nemovitostí. Jedná se hlavně o zápis stavby (cukrárny 

v ul. J. Palacha, Turnov). RM navrhovala odprodej za 1000,-Kč/m2. 

V odpovědi na nabídku města reagovali xxxxxxx v tom smyslu, že mají zájem o majetkové 

vypořádání pozemků, ale žádají o projednání směny pozemků nebo snížení ceny. Směna pozemků 

se jeví pro město nevýhodná, xxxxxxxx navrhují 500,-Kč/m2. 

 

  Usnesení RM č. 291/2014 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc. č. 1682/9 (6 m2), č.1683/10 (30 m2),  č. 

1683/32 (3 m2), č. 1683/33 (1 m2) zaměřených novým geometrickým plánem a p. p. č. 1682/5 (1 

m2), č. 1683/15 (1m2), č. 1683/17 (11 m2),  č. 1683/18 (1 m2), vše k. ú. Turnov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turnov za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 a uhrazení všech nákladů s 

prodejem spojených. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Prodej části pozemku p. č. 1203/2 v k. ú. Turnov a zřízení věcného břemene 

Město Turnov je vlastníkem pozemku parc.č. 1203/2, k.ú. Turnov. Na tomto pozemku je umístěna 

regulační stanice plynu, jejímž provozovatelem je RWE GasNet, s.r.o. Jedná se regulační stanici Na 

Hruštici, v sousedství hřbitova a kostela sv. Matěje,  přístupnou z ul. Zelená cesta.  V rámci 

narovnání majetkoprávních vztahů  k pozemkům dotčenými regulačními stanicemi má RWE 

GasNet, s.r.o. zájem tento stav řešit a žádá o odkoupení pozemku pod stavbou a 3 m na každou 

stranu jako ochranné pásmo a věcné břemeno služebnosti cesty. 

 

  Usnesení RM č. 292/2014 
RM schvaluje - vyhlášení záměru prodeje a doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 

1203/2, k. ú. Turnov o výměře cca 72 m2 do vlastnictví spol. RWE GasNet s.r.o. za kupní cenu ve 

výši 1.500 Kč/m2  a všech nákladů s prodejem spojených. 

- a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty  pro vstup a vjezd k 

regulační stanici plynu na pozemku parc. č. 1203/2, k. ú. Turnov v rozsahu cca 24 m2 ve prospěch 

RWE Gasnet s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene (služebnosti) na stavbu: „Turnov, Opletalova, 1165/2, brožová - knn 

V současné době na základě požadavku investora ČEZ Distribuce, a.s. zpracovává 

MONTPROJEKT, a.s. projektovou dokumentaci na akci „Turnov, Opletalova, 1165/2, Brožová - 

knn.“ Jedná se o vybudování nového úseku kabelového vedení nn napojeného ze stávajícího 

kabelového vedení a vybudování nového kabelového pilíře na hranici připojované parcely č. 

3888/111, k.ú. Turnov. 

 

  Usnesení RM č. 293/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v 

platném znění na pozemek p. č. 1161, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou 

„Turnov, Opletalova, 1156/2, p. Brožová - knn“, v celkové délce cca 12 bm ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH v obytném území města podle 

funkčního uspořádání v územním plánu + DPH. 

(Hlasování:7/0/0) 
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Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti 

při ZŠ Žižkova“ 

Z rozhodnutí RM (Usnesení RM č. 41/2014) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov 

výběrové řízení na zhotovitele akce. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší 

cena) z 6 nabídek jako nejvhodnější nabídku fy. Linhart spol. s r.o. za nabídkovou cenu 1 114 467,- 

Kč vč. DPH. Výměna povrchu bude probíhat v průběhu září 2014. 

 

  Usnesení RM č. 294/2014 

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

Linhart spol. s r.o. na realizaci stavby „Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti při ZŠ 

Žižkova“ za cenu 1 114 467,- Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s 

vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Schválení výsledku výběrového řízení na „Chodník ul. J. Palacha I. etapa“ 

Odbor správy majetku vypsal výběrové řízení na opravu chodníku v ulici J.Palacha, po levé straně 

od restaurace Magic, až po vjezd do gymnázia, včetně úpravy tohoto vjezdu. Opravu bude 

realizovat v měsíci srpnu, tak aby se začátkem školního roku byl chodník kompletně opraven. 

Odbor správy majetku dle zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek oslovil 5 firem a 

zveřejnil výběrové řízení na stránkách města. 

 

  Usnesení RM č. 295/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče EUROVIA 

CS, a.s., Praha na realizaci stavby „Chodník ulice Jana Palacha, Turnov, I. etapa“ za cenu 480.735,-

Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Schválení zadávacích podmínek výběrového řízení „Průchod Františkánskou zahradou a 

rekonstrukce ul. Na Sboře“ 

Výběrové řízení na průchod Františkánskou zahradou i na rekonstrukci ulice Na Sboře bylo již 

vypsáno jednotlivě. Do jednoho VŘ se přihlásil jeden zájemce a do druhého VŘ se nikdo 

nepřihlásil, proto RM rozhodla o sloučení dvou výběrových řízení do jednoho výběrového řízení. 

Rozpočtované částky projektem – komunikace Na Sboře (dvě etapy) 767 tis. Kč a průchod 

Františkánskou zahradou 750 tis. Kč. 

 

  Usnesení RM č. 296/2014 

RM schvaluje vyhlášení VŘ a zadávací podmínky pro výběrové řízení stavby „Průchod 

Františkánskou zahradou a rekonstrukce komunikace Na Sboře, I. a II. etapa, Turnov“ dle 

předloženého materiálu a ukládá OSM výsledek výběrového řízení předložit na jednání RM v srpnu 

2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 297/2014 

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

rekonstrukce komunikace Na Sboře, I. etapa“ ve složení Ing. Hocke, p. Vele, Ing. Šmiraus, pí, 

Těhníková, Ing. Osička. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Smlouva o právu provést stavbu „Bytové družstvo Turnov čp. 1329 

Tento bod byl přesunut na srpnovou RM. 
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Smlouva o právu provést stavbu „xxxxxxxxx Pelešany“ 

Tento bod byl přesunut na srpnovou RM. Nutno řešit s ORM a SÚ – velikost pozemku, příjezdová 

komunikace.  

 

Smlouva o právu provést stavbu „xxxxxxx, Hruštice“ 

 

  Usnesení RM č. 298/2014         

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s xxxxxxxxxxxxxxxx na akci „Komunikace 

a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, Turnov – IV. etapa, aktualizace 2013“  

na pozemcích parc. č. 1004/1 a 1005/5, oba k. ú. Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Schválení zadávacích podmínek pojištění majetku města 

Pojištění na další 3 leté období na všechen majetek města, automobily, správní úřední postup, 

podmínky byly konzultovány zdarma s makléřskou firmou Renomia (dlouhodobý partner, bude mít 

provizi z uzavřeného obchodu od vítězné pojišťovny). 

 

  Usnesení RM č. 299/2014         
RM schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení na pojistitele pro pojištění majetku a 

odpovědnosti za újmu Města Turnov a pojištění vozidel na období 2015 - 2017. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Smlouva o zajištění služeb pro návštěvníky v Dolánkách 

Sundisk s.r.o. vypracoval studii postupných úprav celého areálu pro zkvalitnění služeb 

návštěvníkům Dolánek, kterých dnes přibývá kombinací nabídky Dlaskova statku, cyklostezky 

Greenway Jizera a rozvoje vodní turistiky i rekreujících se místních obyvatel. Sundisk s.r.o. 

připravuje k realizaci vybudování sociálního zázemí v mobilních buňkách, které obsahují WC 

napojené na kanalizaci, umývárnu - sprchy. Pro realizaci tohoto záměru byla uzavřena s městem 

smlouva o právu provést stavbu na realizaci vodovodní a kanalizační přípojky k tomuto zázemí. ZM 

na svém jednání dne 26.6.2014 schválilo poskytnutí jednorázového investičního příspěvku na 

realizaci vodovodní a kanalizační přípojky pro sociální zázemí na pozemku p.č. 452/2 v k.ú. 

Bukovina u Turnova ve výši 100 tis. Kč. Závazek provozování WC do konce roku 2019, zdarma 

pro návštěvníky areálu (červen-srpen – všechny dny 10-19hod, květen, září  - víkendy 10-19 hod.. 

 

  Usnesení RM č. 300/2014         

RM schvaluje uzavření „Dohody o zajištění sezónního provozu v Dolánkách a Smlouvu o 

poskytnutí příspěvku“ se společností Sundisk s. r. o. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Odkoupení pozemku p. č. 1010/1 v k.ú. Daliměřice 

Po dalších jednáních s xxxxxxx nám byl předložen znalecký posudek dle oceňovací vyhlášky na 

pozemek parc. č 1010/1, k.ú. Daliměřice (asfaltová komunikace), cena tohoto pozemku vyšla na 

částku ve výši 21.530 Kč (tj. 229 Kč/m
2
). OSM zadalo vypracování znaleckého posudku na cenu 

obvyklou, která pro tento druh pozemku byla stanovena na 9.400 Kč (tj. 100 Kč/m
2
, což je téměř 

shodné s cenou, za kterou jsou vykupovány pozemky na komunikace např. v bytových zónách). 

OSM  doporučuje vykoupení pouze pozemku parc.č. 1010/1, k.ú. Daliměřice, na kterém je umístěna 

asfaltová cesta, a to i v tomto případě  za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.  

Na pozemek parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice o výměře 1561 m
2
 máme k dispozici oceňovací předpis, 

který byl stanoven na 19.596 Kč (tj. cca 12,55 Kč). Na tento pozemek navrhujeme vyhlásit záměr 

prodeje za takto určenou cenu a dále postupovat standardním způsobem dle zákona o obcích. 
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  Usnesení RM č. 301/2014         

RM doporučuje ZM schválit vykoupení pozemku parc. č. 1010/1 ost. plocha o výměře 94 m2,  k. ú. 

Daliměřice od soukromých xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Turnov, za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem za 100,-Kč/m2 celkově ve výši 9 400 Kč. 

(Hlasování:5/0/1) 

 

  Usnesení RM č. 302/2014         

RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 870/6 orná půda o výměře 1561 m2, k. ú. 

Daliměřice za cenu ve výši minimálně 19 596 Kč. 

(Hlasování:5/0/1) 

 

Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení Projektová dokumentace ulice Nádražní 

Turnov 

Odbor správy majetku připravil vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace 

stavby „Rekonstrukce Nádražní ulice, II.etapa“. Jedná se o úsek od Prouskovy ulice (konec 

rekonstrukce I.etapy z roku 2007) až po hranici katastru, včetně křižovatky s Přepeřskou ulicí. 

Předpokládáme, že pouze studie bude vypracována až k odbočce na silnic I/10 v Ohrazenicích. 

Křižovatka s Přepeřskou ulicí předpokládáme, že bude vypracována pouze do stupně pro územní 

rozhodnutí. Zpracování projektové dokumentace bylo projednáno vedením města s Libereckým 

krajem jako vlastníkem komunikace. 

 

  Usnesení RM č. 303/2014         

RM schvaluje vypsání výběrového řízení, zadávací podmínky a návrh smlouvy o dílo na 

projektovou dokumentaci akce „Rekonstrukce Nádražní ulice, Turnov, II. etapa“. 

(Hlasování:6/0/0) 

   

Usnesení RM č. 304/2014         
RM schvaluje komisi pro otevření obálek a hodnotící komisi výběrového řízení na zpracování 

projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce Nádražní ulice, Turnov, II. etapa“ ve složení Ing. 

Hocke, Mgr. Špetlík, Ing. Rajm (VHS), p. Vele, pí, Těhníková. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 4 Záležitosti OŽP 

Schválení zadávací dokumentace na akci OPŽP „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově - II. 

etapa.“ 

Žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově“ byla podána do 50. výzvy 

OPŽP v listopadu 2013. V březnu 2014 jsme obdrželi akceptaci žádosti a 20. 06. 2014 bylo vydáno 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podání projektu bylo schváleno v ZM dne 31. 10. 2013. Projekt 

zahrnuje výsadbu zeleně v okolí dopravního terminálu a tržnice a výsadbu zeleně na školní zahradě 

MŠ v ulici 28. října. 

      

  Usnesení RM č. 305/2014         

RM schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově 

– II. etapa “ a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele prací. 

(Hlasování:6/0/0) 
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  Usnesení RM č. 306/2014         

RM jmenuje hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově“ ve 

složení: Mgr. Otakar Špetlík, Karel Jiránek, Jiří Vocásek, Ing. Miloslava Šípošová, Dagmar 

Brabcová. Náhradníci: Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Anna 

Holasová, Ludmila Fejfarová. 

 

K bodu č. 5 Záležitosti OVV 

Schválení zadávací dokumentace k VŘ na energie 

Tento bod byl přesunut na srpnovou RM. 

 

K bodu č. 6 Záležitosti OŠKS 

Finanční partnerství ZŠ 28. října a ZŠ Skálova v projektu financovaném z OP VK 

Hlavní cíle projektu: efektivní využití stávajících hardwarových a softwarový prostředků na 

partnerských školách, které jsou v mnoha případech ICT technikou vybaveny vcelku dostatečně, ale 

její využívání pedagogy není plnohodnotné, mentoring a vzdělávání pedagogů za účelem zlepšení 

integrace ICT nástrojů do výuky, pořízení nových mobilních dotykových zařízení pro každou 

partnerskou školu v počtu dle zapojení jejích pedagogů. 

 

  Usnesení RM č. 307/2014 

RM souhlasí s finančním partnerstvím Základní školy Turnov, 28. října 18, okres Semily a Základní 

školy Turnov, Skálova 600, okres Semily v projektu financovaném z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo a název oblasti podpory: 1.3 - Další vzdělávání 

pracovníků škol a školských zařízení, číslo výzvy: 51, název projektu: "Vzdělávání dotykem" 

(CZ.1.07/1.3.00/51.0031) 

(Hlasování:5/0/0) 
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Veřejné zakázky projektu OPVK „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ 

V červnu tohoto roku byl zahájen projekt OPVK nazvaný Vytváříme podmínky pro školní 

úspěšnost. Je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání, a to prostřednictvím podpory vzniku sítě 

mezi základními školami a dalšími spolupracujícími organizacemi za účelem podpory žáků 

ohrožených školním neúspěchem. Podpora bude probíhat na školách formou individuálních 

konzultací, péče psychologů, logopedů, speciálních pedagogů i asistentů pedagoga a zapojení žáků 

do zájmových útvarů. Tyto služby budou žákům poskytovány zdarma. Projekt je zaměřen též na 

další vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních metodách vzdělávání žáků, vzájemnou 

výměnu zkušeností a setkávání ředitelů škol a jejich zřizovatelů, pedagogů a odborníků ve 

vzdělávání. V rámci projektu vznikne i Strategie základního vzdělávání s ohledem na rovné 

příležitosti. Do uvedeného projektu je zapojeno celkem 13 obcí regionu Turnovska a 16 základních 

škol a bude realizován do června 2015. Na realizaci projektu byla získána dotace ve výši téměř 7,5 

mil. Kč, což pokryje veškeré náklady. V rámci projektu budou pořízeny pomůcky a IT vybavení, 

vše bude rozděleno mezi zapojené školy. Nákup pomůcek a vybavení proběhne v rámci 2 

výběrových řízení: 

1. VŘ - Nákup IT vybavení a SW v rámci projektu s hodnotou 740 496 Kč bez DPH 

- 16 ks notebooků 

- 80 ks tabletů (určeno pro úplné ZŠ zapojené v projektu) 

- 80 ks SW na tablety - výukový program 

2. VŘ - Nákup didaktických a kompenzačních pomůcek, učebnic a textů v rámci projektu 

s hodnotou 785 124 Kč bez DPH 

- 16 ks pomůcka Klokanův kufr - určeno do každé zapojené školy 

- 16 ks „balíčků pomůcek“ na doporučení speciálních pedagogů a psychologů dle konkrétních 

potřeb zapojených žáků 

Výběrová řízení budou vyhlášena dle směrnice Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem 

Turnov, verze 49.11. Školy dolaďují technické specifikace pro zadávací podmínky. Výběrová řízení 

by měla být vypsána v průběhu července. 

 

  Usnesení RM č. 308/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na nákup IT vybavení a softwaru v rámci projektu 

„Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Otakar 

Špetlík, Mgr. Martin Féna, Mgr. Jan Voňavka, Mgr. Martina Melíšková, Ing. Tomáš Kysilka. 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na nákup didaktických a kompenzačních pomůcek, 

učebnic a textů v rámci projektu „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ a schvaluje hodnotící 

komisi ve složení: Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Martin Féna, Mgr. Jan Voňavka, Mgr. Martina 

Melíšková, Ing. Tomáš Kysilka. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

K bodu č. 7 Ostatní  

Informace o stížnosti xxxxxx (bývalé pokladní na Valdštejně) 

 

  Usnesení RM č. 309/2014         

RM bere na vědomí informaci o průběhu kontroly a stanovisku kontrolního výboru ZM k 

připomínkám xxxxxxx, bývalé pokladní v příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn. 

(Hlasování:5/0/0) 
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Podání žádosti na Liberecký kraj - požární technika 

Jedna z nejdůležitějších a zároveň nejzávažnějších potřeb je výměna vozu JEEP- RZA k rychlým 

zásahům na dopravní nehody. Tento vůz jsme obdrželi od HZS LK v roce 2007 v již značně sešlém 

technickém stavu, který jsme museli opravit. Tento vůz byl vyroben v roce 1992 a je stále velmi 

často nasazován, přestože jeho stáří a technický stav již neodpovídá současným podmínkám 

silničního provozu (vysoká spotřeba PHM).: Uvažovaný nový automobil Požární vozidlo TSF-W 

(6,2t) dle EN 1846-2 a DIN 14 530 na podvozku IVECO DAILY za cenu cca 1,6 mil.Kč. 

Druhá neméně důležitá potřeba je technická součást RZA, a to vyprošťovací sada na technické 

zásahy při dopravních nehodách. Toto zařízení jsme rovněž obdrželi od HZS LK v nefunkčním 

stavu, takže před jeho uvedením do provozu jsme ho museli na vlastní náklady opravit. Zařízení 

bylo vyrobeno v roce 1997 a vzhledem k jeho technickým parametrům je práce s ním nejen fyzicky 

velmi namáhavá, ale především jeho technické parametry vzhledem k moderním konstrukcím 

nových automobilů již nesplňují příslušné normy (silnější profily vozů apod.). Uvažovaná sada -  

vyprošťovací zařízení LUKAS. 

V případě úspěchu v obou záležitostech bude nutné doplatit z rozpočtu města cca 1,05 mil.Kč v 

roce 2015 a 2016. 

 

  Usnesení RM č. 310/2014         

RM bere na vědomí informaci o činnosti a materiálním vybavení jednotky SDH města. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 311/2014         

RM souhlasí s podáním žádostí na obnovu požární techniky a materiálního vybavení jednotky do 

Programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji, Podprogramu Podpora jednotek 

požární ochrany obcí Libereckého kraje na roky 2014 a 2015. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

 

 

V Turnově dne 9. Července 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Otakar Špetlík 

     starosta           místostarosta 


