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ZÁPIS  
z 28. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 2. prosince 2020 
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, 
Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 

Eva Kordová             
 
Eva Kordová 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 
 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - valná hromada - 

hodnocení jednatele po 4 letech ve funkci 

Mgr. Jana Svobodová      8:00 – 9:00      

2. 

 

3. 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada - VŘ na 

halu v Turnově II, úprava vody na ZS, složení DR 

Odchytové zařízení pro psy – informace 

            

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM Turnov, Daliměřice p. č. 

698/16-vNN,kNN" 

Stanislava Syrotiuková 9:00 – 10:30      

5. Výpůjčka movitých věcí pro Dětské centrum Turnov        

6. Výpůjčka části pozemku p. č. 1311/13, k. ú. Turnov        

7. Ulice Na Piavě - bytová zóna Hruštice-Károvsko, řešení 

realizace zasíťování a komunikace 

       

8. Výsledek výběrového řízení "Pronájem sloupů veřejného 

osvětlení na umístění reklamy" 

Ing. Tomáš Hocke       

9. Výsledek výběrového řízení "Výměna oken a dveří v 

objektu č. p. 1356, ul. Žižkova, Turnov" 

       

10. Výsledek výběrového řízení "Zvýšení bezpečnosti chodců - 

chodník Mašovská ulice, Turnov" 

       

11. Schválení dodatku č. 2 na akci: "ZŠ 28. října - stavební 

úpravy pro imobilní, méněpráce, vícepráce" 

Stanislava Syrotiuková       

12. Dodatek č. 2 - "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové"             

13. Dodatek č. 1 - "Stavební úpravy a přístavba základní školy 

Mašov, Turnov" 

            

14. Dodatek č. 2 - "Polyfunkční komunitní centrum, ul. Skálova, 

Turnov" 
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Záležitosti odboru finančního 

15. Finanční záležitosti PO Ing. Tomáš Hocke  10:30 – 11:30      

16. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020        

17. Návrh rozpočtu na rok 2021        

Přestávka             11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru dopravního 

18. Výsledek výběrového řízení na zhotovení dokumentace pro 

stavební povolení Greenway Jizera v úseku Turnov – 

Svijany 

Mgr. Jana Svobodová  12:00 – 12:15 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

19. Zdravotně sociální služby Turnov - Informace k tzv. 

Alzheimer centru - DZR 24 

Mgr. Petra Houšková  12:15 – 12:45 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

20. Odměny ředitelů škol Mgr. Martina Marková  12:45 – 15:00 

21. Změny sledovaných ukazatelů a čerpání fondů 

příspěvkových organizací 

            

22. Kronikářský zápis 2019        

23. Hodnocení ředitelky po 6 letech - Mateřská škola Turnov, 

Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

       

24. 

25. 

 

26. 

 

27. 

Táborová základna Krčkovice 

Žádost o dotaci do OPŽP – Zajištění stability skalních stěn, 

Dolánky u Turnova – přidaný bod 

Koncepce programu záchrany (KPZ) pro sportovní spolky 

v roce 2021 – přidaný bod 

Nominace Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum 

Českého ráje v Turnově – přidaný bod 

 

Stanislava Syrotiuková 

 

Mgr. Martina Marková 

 

Ing. Tomáš Hocke 

      

 

 

 

1. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - valná hromada - hodnocení jednatele po 4 

letech ve funkci 
 

Rozprava: 

 

Dne 18. listopadu 2020 proběhlo hodnocení jednatele společnosti TOS, s. r. o. pana Libora Preislera po čtyřech 

letech působení ve funkci. Pan jednatel předložil zprávu za uplynulé funkční období 2017 - 2020 a koncepci na další 

čtyři roky. Na základě celkové práce pana jednatele a výsledků organizace komise doporučila ponechat pana Libora 

Preislera ve funkci jednatele TOS, s. r. o. 

 
 

Usnesení RM č. 701/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje na doporučení hodnotící komise ponechat pana Libora Preislera na další funkční období ve 
funkci jednatele společnosti. Zároveň mu RM děkuje za jeho dosavadní práci a nasazení pro společnost. 
 

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

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada - VŘ na halu v Turnově II, 

úprava vody na ZS, složení DR 
 

Rozprava: 

 

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

vyplývající z plnění přijatých usnesení RM, která se týkají výběru realizátora PD na rekonstrukci haly TSC a 

detailního návrhu řešení problematiky úpravy vody na zimním stadionu Ludvíka Koška. Materiál k výběru 

zhotovitele projektové dokumentace Rekonstrukce a dostavba sportovní haly na Turnově 2 byl rozsáhle diskutován 

včetně stanovisek členů DR. 
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Usnesení RM č. 702/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje výběr nabídky dodavatele na zakázku Architektonická studie Rekonstrukce a dostavba 
sportovní haly na Turnově 2, kterým je společnost BFB - studio spol s r. o. Praha 3, Vinohrady, Perunova 
798/15; IČ:48535826, DIČ: CZ48535826, s nabídkovou cenou: 1.945.000 Kč bez DPH (včetně projekčních 
prací) a ukládá jednateli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi, MBA uzavřít smlouvu o dílo s tímto 
uchazečem. 
 

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

Usnesení RM č. 703/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje navržený postup a harmonogram řešení problematiky úpravy vody na zimním stadionu (CHÚV 
ROS), včetně způsobu financování ve variantách (podání žádosti o dotaci nebo provozní financování z 
úspor) a ukládá jednateli průběžně informovat RM o postupu realizace. 
 

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

Usnesení RM č. 704/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí rezignaci pana Ing. Zbyňka Miklíka na člena dozorčí rady společnosti ke dni 2. 12. 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 705/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
jmenuje pana Davida Schindlera členem dozorčí rady společnosti ode dne 3. 12. 2020. 
 

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

3. Odchytové zařízení pro psy - informace 
 

Rozprava: 

 

Opětovně Vás informuji o úpravách provedených v odchytovém zařízení pro psy na skautském ostrově. Se 

Skautským střediskem Štika bylo domluveno položení gumových koberců na podlahu kotců pro zajištění lepší 

údržby a omyvatelnosti, po bližším dotazování jsme zjistili, že lepší bude povrch stříkaný. Ten mají v kotcích 

v útulku v Praze, na údržbu je nejvhodnější. Bohužel Technické služby Turnov, s. r. o. nebyly schopné z kapacitních 

důvodů tento postřik provést v podzimních měsících, proto povrch kotců je zatím bez úpravy. V současné době jsou 

k dispozici v psinci 4 zateplené boudy. Psinec pořídil pro psy kvalitní mísy a řemínky a mají také kvalitní granule. 

 
 

Usnesení RM č. 706/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o domluvených úpravách v odchytovém zařízení pro psy v Turnově. RM žádá o realizaci do 
konce června 2021 s podáním následné zprávy. 
 

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

Usnesení RM č. 707/2020 
RM ukládá  
místostarostce Janě Svobodové zajistit návrh smluvního vztahu se psím útulkem působícím v Turnově dle 
osvědčení Krajské veterinární správy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
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4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby "SM Turnov, Daliměřice p. č. 698/16-vNN,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, Daliměřice p. č.698/16-vNN, kNN“. Projektovaná stavba se nachází 

v lokalitě zahrádek na Daliměřicích. Jedná se o novou, posílenou přípojku k RD, který zde byl povolen vystavět.  

 
 

Usnesení RM č. 708/2020 
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 699/1, 698/73 k. ú. 
Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 15 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, 
Daliměřice p. č. 698/16-vNN, kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 
9.500 Kč + DPH, (500 Kč/1bm + 2.000 za protlak). 
 

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

5. Výpůjčka movitých věcí pro Dětské centrum Turnov 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku vybudoval 1. 12. 2008 u Dětského centra Turnov, příspěvková organizace, ul. Kosmonautů 

1641 venkovní hřiště na pozemku p. č. 2600/109, k. ú. Turnov, které bylo osazeno venkovním herním mobiliářem – 

sestavou houpacích prvků. Tyto houpačky užívají děti navštěvující Dětské centrum Turnov. Tento herní mobiliář má 

ve výpůjčce Dětské centrum Turnov. Smlouva je vždy uzavřena na dobu určitou 5 let.  

RM pověřila OSM vypracovat smlouvu o daru a opět předložit na jednání RM.  

 
 

6. Výpůjčka části pozemku p. č. 1311/13, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Pan xxxxxx, vlastník nemovitosti č. p. 582, ul. 28. října, Turnov stojící na pozemku p. č. 1308/1, k. ú. Turnov 

informoval emailem pana starostu, že při provádění pravidelné údržby městských pozemků bylo posekáno i část jeho 

pozemku p. č. 1308/1, k. ú. Turnov a poškozeno zateplení domu č. p. 582. Část pozemku p. č. 1308/1, k. ú. Turnov 

sousedící s pozemkem p. č. 1311/13, k. ú. Turnov ve vlastnictví města využívají majitelé a nájemníci domu č. p. 582 

na parkování osobních automobilů. Po vzájemné emailové korespondenci došlo k závěru: město uzavře s panem 

Kvapilem smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 1311/13, k. ú. Turnov o výměře 24 m2. 

 
 

Usnesení RM č. 709/2020 
RM schvaluje  
výpůjčku části pozemku p. č. 1311/13, k. ú. Turnov o výměře 24 m2 s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na dobu 5 let 
s tím, že bude část pozemku pravidelně udržovat - 6x ročně sekat. Parkování je povoleno maximálně 
před vraty. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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7. Ulice Na Piavě - bytová zóna Hruštice-Károvsko, řešení realizace zasíťování a 

komunikace 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání záměr realizace stavby inženýrských sítí a komunikace v části ulice Na Piavě, 

bytová zóna Hruštice-Károvsko, který navazuje na již projednaný materiál ze dne 22. 10. 2020.  

Odbor správy majetku již v listopadu roku 2019 oslovil jeden z vlastníků pozemku v ul. Na Piavě s tím, že by na 

pozemku rád stavěl rodinný dům. Vlastníci byli seznámeni s postupem realizací těchto staveb, a také s podmínkou 

finančních příspěvků na inženýrské sítě a komunikaci ve výši 300. tis. Kč za každý stavební pozemek. Výsledkem 

je, že vlastníci 10 stavebních pozemků jsou ochotni uhradit finanční příspěvek. 
 

K úhradě příspěvků by mělo dojít dvěma způsoby (dle možností vlastníků pozemků) 

- první, ti kteří chtějí stavět co nejdříve (jsou dva na dvou stavebních pozemcích), uhradí příspěvek jednorázově do 

jednoho roku od podpisu smlouvy o příspěvku 

- ostatní souhlasí s úhradou příspěvků ve splátkách s max. dobou splácení 5 let  

 
 

Usnesení RM č. 710/2020 
RM schvaluje  
navržený postup pro vybudování komunikace a sítí v ulici Na Piavě. 
 

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

Usnesení RM č. 711/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o příspěvku s manželi xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, na realizaci díla "Komunikace 
a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě." ve výši 300.000 Kč, se splatností 
do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

Usnesení RM č. 712/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o příspěvku s panem xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, na realizaci díla "Komunikace a 
inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě." ve výši 300.000 Kč, se splatností 
do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

Usnesení RM č. 713/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o příspěvku s manželi xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, na realizaci díla "Komunikace 
a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě." ve výši 300.000 Kč, se splatností 
do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

Usnesení RM č. 714/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o příspěvku s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, na realizaci díla 
"Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě." ve výši 300.000 Kč, 
se splatností do 1 roku od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 715/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o příspěvku s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, na realizaci díla 
"Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě." ve výši 600.000 Kč, 
se splatností do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

Usnesení RM č. 716/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o příspěvku s manželi xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, na realizaci díla "Komunikace a 
inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě." ve výši 300.000 Kč, se splatností 
do 1 roku od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

Usnesení RM č. 717/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o příspěvku s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, na realizaci díla "Komunikace 
a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě." ve výši 300.000 Kč, se splatností 
do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

Usnesení RM č. 718/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o příspěvku s panem xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, na realizaci díla "Komunikace a 
inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě." ve výši 300.000 Kč, se splatností 
do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

Usnesení RM č. 719/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o příspěvku s panem xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, na realizaci díla "Komunikace a 
inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě." ve výši 600.000 Kč, se splatností 
do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

8. Výsledek výběrového řízení "Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění 

reklamy" 
 

Rozprava: 

 

1) Výběrové řízení bylo vypsáno dne 6. 11. 2020 a bylo prostřednictvím profilu zadavatele obesláno 47 firem. Ve 

výběrovém řízení bylo jako hodnotící kritérium stanovena nejvyšší cena za pronájem 50 ks sloupů veřejného 

osvětlení, které mohou sloužit pro umístění reklamy, a to za rok.  

Do konce lhůty pro podání nabídek, a to do 20. 11. 2020 do 10 hodin přišla jedna nabídka, a to účastníka Agentura 

Promotion v. o. s., IČ: 25296442, který nabídl Kč 14 520,- s DPH za roční pronájem 50 ks sloupů. Navíc ještě nabídl 

úhradu nájemného za každý pronajatý sloup Kč 60,50 s DPH za měsíc. 

 

V současné době je smlouva na pronájem reklamních ploch na sloupech VO uzavřena se společností Antonín Šrajer 

- CORAP za těchto podmínek: 

roční paušál 80.000 Kč + příplatek 200 Kč za každý reklamou obsazený sloup, tj. při současné obsazenosti 21 

sloupu: 130.400 Kč/rok + DPH. 
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Nově dle nabídky firmy Agentura Promotion v. o. s. je roční paušál 12.000 Kč + příplatek za každý reklamou 

obsazený sloup, tj. při současné obsazenosti 21 sloupů: 24.600 Kč + DPH. 

Což je rozdíl ve výši  - 105.800 Kč/rok. 
 

2) Dále (mimo toto výběrové řízení) máme s firmou Antonín Šrajer - Corap uzavřenou smlouvu o pronájmu prostor 

na umístění reklamních zařízení. Jsou to místa, která si našel p. Šrajer sám a následně je k tomuto účelu opravil 

(tabule, kotvy, osvětlení), proto žádá i nadále o využívání těchto prostor k umístění reklam. 
 

Výstupy z diskuze: 

Komise pro MPZ – regulace reklamy v MPZ. 

Po roce 2022 zrušit. V tomto kontextu napsat dopis. 

 
 

Usnesení RM č. 720/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nabídku dodavatele Agentura Promotion v. o. s., IČ: 25296442 
na akci "Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy" za cenu Kč 12 000Kč bez DPH/ rok a 
50 Kč bez DPH/měsíčně za každý reklamou obsazený sloup a zároveň uzavření nájemní smlouvy s tímto 
dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/2/0] 
  

Usnesení RM č. 721/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o pronájmu prostor na umístění reklamních zařízení s firmou Antonín 
Šrajer - Corap, Turnov o umístění reklamy na zábradlí u kruhového objezdu (Palackého-Bezručova), u 
Kudrnáčových hodin, u Penny a na fasádě domu č. p. 1055 za cenu 8.394,50 Kč + DPH od 1. 1. 2021 do 
31. 12. 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/2/0] 
  
 

9. Výsledek výběrového řízení "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1356, ul. 

Žižkova, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě posouzení splnění kvalifikačních předpokladů nabídky výběrového řízení „Výměna oken a dveří 

v objektu č. p. 1356 ulice Žižkova, Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 23. 11. 2020, se schvaluje výběr 

dodavatele a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem TRIDENT okna s. r. o., IČ: 07545959 za cenu Kč 

362 748,34 bez DPH/ Kč 417 160,20 s DPH. Realizace akce: 16. 4. 2021 do 31. 5. 2021. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 
 

Č Název společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. TRIDENT okna s.r.o., IČ: 07545959 362 748,34/ 417 160,20 

2. MS okna s.r.o., IČ:25417339 369 961,-/ 425 455,- 

3. WINDOW HOLDING a.s., IČ: 28436024 410 722,-/ 472 330,30 

4. STAVONA, spol. s r.o., IČ: 15030768 427 896,55/ 492 081,03 

5. čekro CZ, IČ:  28750187             453 191,- / 521 169,- 

6. OPENBLU s.r.o., IČ: 28795199 482 414,-/ 554 776,- 

7. MASOPUST STAVBY spol. s r.o., IČ:28804520 570 071,-/ 655 581,65 

8. 3K stav servis group s.r.o., IČ: 06885845 671 482,-/ 772 204,30 
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Usnesení RM č. 722/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nabídku dodavatele TRIDENT okna s. r. o., IČ: 07545959 na 
realizaci zakázky „Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1356 ulice Žižkova, Turnov “ za cenu Kč 362 748,34 
bez DPH/ Kč 417 160,20 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

10. Výsledek výběrového řízení "Zvýšení bezpečnosti chodců - chodník Mašovská 

ulice, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě posouzení splnění kvalifikačních předpokladů nabídky výběrového řízení „Zvyšování bezpečnosti 

chodců – chodník Mašovská ulice“, který provedla hodnotící komise dne 23. 11. 2020, se schvaluje výběr dodavatele 

a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem PORR a. s., IČ: 43005560 za cenu Kč 3 378 268,42 bez DPH/ Kč 

4 087 704,79 s DPH. Realizace akce: 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 
 

Č Název společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. PORR a.s., IČ:43005560       3 378 268,42/ 4 087 704,79 

2. SaM silnice a mosty a.s., IČ: 25018094       3 457 006,20/ 4 182 977,51 

3. MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807       3 469 796,40/ 4 198 453,65 

4. Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČ:07741561       3 511 655,91/ 4 249 103,65 

5. KAMPA-MARYNKA s.r.o., IČ: 26014998       3 566 402,38/ 4 315 346,88   

6. STRABAG a.s., IČ: 60838744       3 639 944,63/ 4 404 333,00 

7. Pražské silniční stavby s.r.o., IČ: 01410806       3 729 540,44/ 4 512 743,93   

8. ZEPOS RS s.r.o., IČ: 26002671       3 787 155,-/ 4 582 458,- 

9. MIZERA-STAVBY a.s., IČ: 28762070       3 886 845,34/ 4 703 082,86 

 10. Skanska a.s., IČ: 26271303       3 970 232,38/ 4 803 981,18 

11. COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005       4 274 263,10/ 5 171 858,35 

12. 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o., IČ: 49904884       4 450 431,16/ 5 385 021,70     

 
 

Usnesení RM č. 723/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nabídku dodavatele PORR a. s., IČ: 43005560 na realizaci 
zakázky „Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník Mašovská ulice“ za cenu Kč 3 378 268,42 bez DPH /Kč 
4 087 704,79 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

11. Schválení dodatku č. 2 na akci: "ZŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní, 

méněpráce, vícepráce" 
 

Rozprava: 

 

Bod byl stažen z jednání. 

 
 

12. Dodatek č. 2 - "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové" 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Turnov“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma COLAS 

CZ a. s. Vysoutěžená cena byla 10,9 mil. Kč vč. DPH. 
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Cena díla na základě uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 je Kč 11.386 636,78 včetně DPH s termínem dokončení 

12. 12. 2020. 

Cena díla na základě navrhovaného dodatku č. 2 je 11.570 938 Kč včetně DPH s termínem dokončení 12. 12. 2020. 

Vícepráce činily tedy cca 0,7 mil. Kč, což je 6,5% z původní ceny. 
 

Změnový list č. 2 obsahuje: 

            Úsek č. 3 ul. Svatopluka Čecha  - hranice katastru Ohrazenice 

/staničení dl. 0,283 – 0,429km /   

 Sanace pláně                                                            + 71 681,00 

1. Vložení geotextilie, chráničky kabelovodů, nové dlažby rozšířeného 

parkoviště, ecodrény                                                          + 58 727,60 

2. Nové zádlažby parkoviště,živice – plocha dle zaměření + 193 410,33 

3. Dopojení vpustí chodníku – navíc, odvodňovací žlaby neobsažené v rozpočtu +  43 885,50                                                                                               

                  Celkem vícepráce                                                            + 367 704,43 Kč bez DPH 

 

    Méněpráce dle položek provedena revize všech položek rozpočtu ve všech třech úsecích.  

1. Jiné vrstvy sanací                                                   -  188 014,01 

2. plošně menší rozsah humusování a osetí              -    27 374,75 

 Celkem méněpráce                                                   -  215 388,76 Kč bez DPH 

 Celkem dodatek č. 2                                                    152 315,67 Kč bez DPH 

 

 
Usnesení RM č. 724/2020 

RM schvaluje  
uzavření cenového dodatku č. 2 ve výši 184 302,96 Kč včetně DPH dle změnového listu č. 2 ke Smlouvě o 
dílo pro stavbu „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Turnov“ pro firmu COLAS CZ a. s., Praha. Celková 
smluvní cena je 11. 570 938,64 Kč vč. DPH. 
 

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

13. Dodatek č. 1 - "Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Stavbu “Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo 

firma World Invest v. o. s.  

Cena díla na základě uzavřené smlouvy o dílo 43.146 385,59 Kč včetně DPH s termínem dokončení 31. 5. 2021. 

Zhotovitel stavby fi World Invest v. o. s. předložil zpracovaný cenový dodatek Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

OSM/19/1655/PIM, který souvisí se zajištěním a prováděním stavby nad rámec rozpočtu a výkazu výměr dle 

změnového listu č. 1.   

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: 

    Vícepráce a méněpráce 

    ZL 1 : Změna investora v rámci úspory – záměna AL stěn a výplní za plastová 

                                                                                                                       - 252 254,26 Kč 

    ZL 2 : Dodávka a montáž ornamentu na fasádě kolem pietní desky. 

              Původní ornament nešlo sejmout z fasády, byl vytvořen přímo do fasády 

                                                                                                                         + 52 700,- Kč 

    ZL 3 : Dodávka vč. montáže dřevěné rastrované fasády, rozpočet stavby  

              uvažoval s kontaktním fasádním systémem                                   + 249 493,65 Kč 

    ZL 4 : Podchycení vazných trámů ocel. Konstrukcí a konstrukce podlahy dle nové  

               PD. Důvodem byly napadené vazné trámy tesaříkem a zeslabení průřezu  

               trámů                                                                                             + 354 829,43 Kč 

    ZL 5 : Ztužení objektu školy táhly dle projektu statika, impregnace stropních  

              Konstrukcí 1.NP                                                                            +  96 922,65 Kč 

                                                                                                     + 501 691,47 Kč bez DPH 
 

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 je 43.753 432,27 Kč vč. DPH. 
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Usnesení RM č. 725/2020 
RM schvaluje  
uzavření cenového dodatku č. 1 ve výši 607 046,68 Kč včetně DPH dle souhrnného změnového listu č. 1 
ke Smlouvě o dílo pro stavbu: “Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“ pro firmu 
World Invest v. o. s. Celková smluvní cena je 43.753 432,27 Kč vč. DPH. 
 

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

14. Dodatek č. 2 - "Polyfunkční komunitní centrum, ul. Skálova, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Stavbu “Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo fi MBQ 

s. r. o. Cena díla vč. dodatku č. 1 na základě uzavřené smlouvy o dílo 23.589 991,40 Kč včetně DPH s termínem 

dokončení 15. 3. 2021. 

Zhotovitel stavby fi MBQ v. o. s. předložil zpracovaný cenový dodatek Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

OSM/19/1655/PIM, který souvisí se zajištěním a prováděním stavby nad rámec rozpočtu a výkazu výměr dle 

souhrnného změnového listu č. 2.   
 

    Vícepráce a méněpráce dle změnových listů ZL 10 – ZL 17: 

    ZL 10 : V rozpočtu uvedena menší výměra a navýšeno dle skutečnosti 

                                                                                                                   + 82 500,00 Kč 

    ZL 11: Úprava EZS – změna stupně zabezpečení                               -   10 032,00 Kč 

    ZL 12 : Bilance zemin nebyla řešena v rozpočtu, byl zavožen terénní zlom k  

                 parkovišti městské policie a v zahradě Fokusu                      + 283 422,02 Kč 

    ZL 13 : Technologická změna zateplení atiky, doplnění OSB desek nad rámec 

                 rozpočtu                                                                                      + 11  579,97 Kč 

    ZL 14 : Úprava zádveří dle požadavku uživatele                                     +  20 099,83 Kč 

    ZL 15:  Záměna soklů a hran schodiště                                                   + 53 125,91 Kč 

    ZL 16:  Doplnění příček a zakrytování rozvodů sanita                             + 23 155,45 Kč 

    ZL 17:  U gabion.  zídek byl doplněn dle požadavku NIPI vodící pruh v chodníku 

                                                                                                                     + 21 889,04 Kč 

                                                                                                    + 485 740,22 Kč bez DPH 
 

Cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 2 je 24.177 736,93 Kč vč. DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 726/2020 
RM schvaluje  
uzavření cenového dodatku č. 2 ve výši 587 745,53 Kč včetně DPH dle změnového listu č. 2 ke „Smlouvě 
o dílo“ pro stavbu “Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“ pro firmu MBQ s. r. o.  Celková 
smluvní cena je 24.177 736,93 Kč vč. DPH. 
 

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

15. Finanční záležitosti PO 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, o úpravu 

odpisového plánu na rok 2020 z důvodu pořízení konvektomatu v celkové hodnotě 139.156,04 Kč od 1. 7. 2020. 

Odpisy jsou nastaveny na 12 let. Původní výše odpisů 4.326 Kč, nová výše odpisů 10.125 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 727/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 
2020 o pořízený konvektomat. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 728/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy 
o 6 tis. Kč na celkových 10 tis. Kč. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu do 
nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

16. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 2.104 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 2.354 tis. Kč. 

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 4 se snižuje o 2894 tis. Kč. 

Financování se navyšuje o 250 tis. Kč. 
 

Rozpočet na rok 2020 včetně návrhu RO č. 4 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 729/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020 dle návrhu. 
 

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

17. Návrh rozpočtu na rok 2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2021. Příjmy předpokládáme ve výši 

420 355 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 315 027 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 89 366 tis. Kč a 

financování ve výši 15 962 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a 

výdaji tvoří financování. V roce 2021 se celkové zadlužení města sníží o částku 23 000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to 

na částku 108 000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 730/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit návrh rozpočtu na rok 2021 bez připomínek. 
 

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

18. Výsledek výběrového řízení na zhotovení dokumentace pro stavební povolení 

Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany 
 

Rozprava: 

 

Na RM dne 4. 11. 2020 byly schváleny zadávací podmínky pro výběr zhotovitele na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Dokumentace pro stavební povolení - Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany“. Jedná se o pokračující 

stupeň projektové dokumentace cyklostezky z Turnova do Svijan. Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium 

ekonomickou výhodnost nabídky - nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Přepokládaná cena byla 990 tis Kč bez DPH. 

Na zpracování dokumentace byla poskytnuta dotace Libereckého kraje. 
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Usnesení RM č. 731/2020 
RM schvaluje  
schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele LUCIDA, s. r. o., IČ  
25651099 na realizaci zakázky „Dokumentace pro stavební povolení - Greenway Jizera v úseku Turnov – 
Svijany“ za cenu 693 000 Kč bez DPH, 838 560 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o 
dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

19. Zdravotně sociální služby Turnov - Informace k tzv. Alzheimer centru - DZR 24 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme tímto materiál týkající se otevření a zprovoznění nového objektu domova důchodců – tzv. Alzheimer 

centra s pracovním názvem DZR24. 

Kapacita sociální služby – Domova se zvláštním režimem - je 24 lůžek, cílovou skupinou uživatelů jsou senioři a 

osoby s chronickým duševním onemocněním. Výstavba tohoto nového objektu byla zahájena v loňském roce 

s celkovými náklady na celou realizaci ve výši 44.313.716,29 Kč s DPH, dotace z Ministerstva práce a sociálních 

věcí činila 31.049.568 Kč, ze zdrojů města bylo poskytnuto 13.264.148,29 Kč s DPH. Stavba probíhala vybranou 

firmou MBQ s. r. o. dle daného harmonogramu, vnitřní vybavení zajistila firma Linet, s. r. o. Kolaudace objektu byla 

uskutečněna 31. 7. 2020, nedostatky byly odstraňovány postupně, což trvá i v současné době. Žádost o registraci 

sociální služby byla na Krajský úřad LB kraje podána v srpnu 2020, v září proběhla ze strany kraje kontrola přímo 

v prostorách nového objektu a Rozhodnutí o změně registrace bylo vydáno dne 25. 9. 2020, nabylo právní moci dne 

29. 9. 2020 s účinností od 1. 1. 2021. V říjnu byla organizací Zdravotně sociální služby Turnov podána žádost o 

státní dotaci na provozní náklady pro všechny registrované sociální služby prostřednictvím daného programu OK 

systém. Na službu Domova se zvláštním režimem žádá naše příspěvková organizace o částku 5,610 mil. Kč, ze 

strany města je v rozpočtu počítána částka 4,789 mil. Kč. Dalšími příjmy budou úhrady od klientů, příspěvky na péči 

a úhrady od zdravotních pojišťoven na poskytování zdravotních výkonů. Od září 2020 se intenzivně hledá personál 

pro toto nové zařízení, v současné době ještě organizace stále hledá dvě zdravotní sestry, pracovníků pro přímou péči 

o klienty je dostatek. 

 
 

Usnesení RM č. 732/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o spuštění provozu v Domově se zvláštním režimem, tzv. Alzheimer centru. 
 

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

20. Odměny ředitelů škol 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh na schválení mimořádných odměn ředitelům škol za rok 2020. V návaznosti na letošní 

možnosti mzdových rozpočtů ve školách (prostředky MŠMT), stanovisko ministra MŠMT a v návaznosti na výše 

uvedená ustanovení zákoníku práce navrhujeme, aby ředitelům škol byla vyplacena odměna. 

p. Loukota se jednání RM v tomto bodě neúčastnil. 

 



13  Zápis Rady Města Turnov 2. 12. 2020 

Usnesení RM č. 733/2020 
RM schvaluje  
výši mimořádných odměn ředitelům škol a školské organizace zřizovaných Městem Turnov ze rok 2020 
dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
  
 

21. Změny sledovaných ukazatelů a čerpání fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádosti ředitelů o změnu sledovaných ukazatelů provozního rozpočtu u následujících 

příspěvkových organizací: 

  1) Ředitel Základní školy Turnov, Skálova 600, p. o. 

  2) Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, p. o.  

  3) Ředitelka Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, p. o. 

  4) Ředitelka Dětského centra Turnov, p. o.  

  5) Ředitelka Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, p. o.  

  6) Ředitel Základní školy Turnov, Žižkova 518, p. o.  

  7) Ředitel Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, p. o.  

  8) Ředitelka Waldorfské mateřské školy Turnov, p. o.  

  9) Ředitel Zdravotně sociální služby Turnov, p. o.  

10) Ředitel Základní školy Turnov, 28. října 18, p. o.  

 
 

Usnesení RM č. 734/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 
502 – Spotřeba energie o 10 tis. Kč na celkových 1.542 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 503 – 
Spotřeba vody o 132 tis. Kč na celkových 587 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 511 – Opravy a 
udržování o 30 tis. Kč na celkových 315 tis. Kč a snížení sledovaného ukazatele 521 – Mzdové náklady o 
76 tis. Kč na celkových 409 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 735/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o., příspěvková organizace snížení 
sledovaného ukazatele 502 – Spotřeba energie o 35 tis. Kč na celkových 421 tis. Kč, snížení sledovaného 
ukazatele 503 – Spotřeba vody o 35 tis. Kč na celkových 145 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 
511 – Opravy a udržování o 20 tis. Kč na celkových 80 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 736/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 
účtu 503 – Spotřeba vody o 10 tis. Kč na celkových 26 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 502 – 
Spotřeba energií celkem o 15 tis. Kč na celkových 160 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 521 – 
Mzdové náklady o 8 tis. Kč na celkových 22 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 737/2020 
RM schvaluje  
organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 – 
Opravy a udržování o 7 tis. Kč na celkových 22 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 738/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace navýšení sledovaného 
ukazatele účtu 502 – Spotřeba energií celkem o 13 tis. Kč na celkových 111 tis. Kč, snížení sledovaného 
ukazatele účtu 511 – Opravy a udržování o 23 tis. Kč na celkových 7 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 739/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 502 
– Spotřeba energií o 100 tis. Kč na celkových 1.359 tis. Kč a snížení sledovaného ukazatele 503 – 
Spotřeba vody o 20 tis. Kč na celkových 300 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 740/2020 
RM schvaluje  
organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného 
ukazatele 503 – Spotřeba vody o 10 tis. Kč na celkových 40 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 511 – 
Opravy a udržování o 15 tis. Kč na celkových 155 tis. Kč a snížení sledovaného ukazatele 521 – Mzdové 
náklady o 25 tis. Kč na celkových 975 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 741/2020 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele 
účet 502 - Spotřeba energií celkem o 48 tis. Kč na celkových 204 tis. Kč, navýšení sledovaného ukazatele 
účtu 503 - Spotřeba vody o 5 tis. Kč na celkových 50 tis. Kč, navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - 
Opravy a udržování o 18 tis. Kč na celkových 38 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 742/2020 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 
organizace do celkové výše 118 tis. Kč z důvodu dorovnání provozního rozpočtu organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 743/2020 
RM schvaluje  
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 
502 – Spotřeba energií celkem o 248 tis. Kč na celkových 2 375 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 
účtu 503 - Spotřeba vody o 220 tis. Kč na celkových 570 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele účtu 521 - 
Mzdové náklady o 2 019 tis. Kč na celkových 33 631 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 744/2020 
RM schvaluje  
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace převedení částky do výše 2 mil. Kč z 
fondu investic do rezervního fondu organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 745/2020 
RM schvaluje  
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace čerpání částky do výše 2 mil. Kč z 
rezervního fondu organizace na úhradu provozních nákladů Domova se zvláštním režimem 24. RM 
požaduje předložit přehled čerpání této částky. 
 

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

Usnesení RM č. 746/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 511 
– Opravy a udržování o 100 tis. Kč na celkových 400 tis. Kč. 
 

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

22. Kronikářský zápis 2019 
 

Rozprava: 

 

Letopisecká komise Rady města Turnov na svém listopadovém jednání projednala zápis v kronice za rok 2019, 

všichni členové komise posoudili jeho obsah a úplnost. Ke konceptu kroniky nevznesla komise žádné zásadní 

připomínky a zápis hodnotí jako velmi dobrý, objektivní a obsahově poutavý.  

 

Usnesení RM č. 747/2020 
RM schvaluje  
kronikářský zápis za rok 2019 včetně jeho fotodokumentační přílohy. 
 

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

23. Hodnocení ředitelky po 6 letech - Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, 

příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

 

V roce 2021 uplyne 6 let od jmenování do funkce ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková 

organizace (jmenována 1. 8. 2015).  

Hodnocení paní ředitelky by bylo vhodné uskutečnit v prosinci 2020, aby v případě rozhodnutí Rady města Turnov o 

vyhlášení konkurzu na funkci ředitele školy bylo možné včas učinit všechny administrativní náležitosti. 
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Usnesení RM č. 748/2020 
RM schvaluje  
hodnotící komisi pro stávající funkční období Bc. Dany Musílkové, ředitelky organizace Mateřská škola 
Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace ve složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana 
Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Martina Marková, Kateřina Mrkvičková. 
 

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

24. Táborová základna Krčkovice 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám opětovně k projednání areál táborové základny Krčkovice. Na jednání v březnu 2020 jste byli 

informováni o havarijním stavu základny a na žádost ředitele organizace Středisko volného času Žlutá ponorka jste 

rozhodli o nezbytných opravách stávajícího havarijního stavu objektu, které zajistí fungování objektu na období 1-2 

let. Zároveň bylo vyžádáno předložení dalšího materiálu k budoucnosti základny.  

 
 

Usnesení RM č. 749/2020 
RM projednala  
materiál k táborové základně Krčkovice a souhlasí s navrhovaným postupem přípravy rekonstrukce 
základny. Po zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a projednání s 
dotčenými orgány státní správy pověřuje odbor školství, kultury a sportu opětovným předložením 
materiálu. 
 

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

25. Žádost o dotaci do OPŽP – Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Na podzim roku 2018  měla být podána žádost o dotaci do OPŽP na akci „Zajištění stability skalních stěn, Dolánky 

u Turnova“. Podání žádosti o dotaci bylo schváleno rovněž na zastupitelstvu města 29.11.2018 i za cenu vyšších 

nezpůsobilých nákladů (na základě posouzení odboru Ministerstva životního prostředí). 

Bohužel během zpracování žádosti o dotaci bylo zjištěno, že jsou nezbytná další vyjádření a ve lhůtě pro podání 

žádosti tato nebyla možné v potřebném termínu získat. Žádost tedy nebyla podána s tím, že proběhne úprava 

projektové dokumentace dle doporučení geologického odboru Ministerstva životního prostředí (MŽP) a budou 

zajištěna potřebná vyjádření. V případě další výzvy bude žádost o dotaci podána. Nyní je vypsána nová Výzva OPŽP 

(č. 148) v prioritní ose 1, specifickém cíli 1.3 zaměřená na opatření proti sesuvům půdy. Lhůta pro podání žádostí je 

17. prosinec 2020. 
 

Předpokládané náklady: 

Celkové náklady se snížily z 6,4 mil na cca 4,2 mil. Kč vč. DPH, (2,2+1,2mil.Kč (vč. 0,7 mil. Kč monitoring))  

přičemž dotace činí 85 % způsobilých nákladů. Výše dotace bude známá na základě posudku z odboru geologie 

MŽP. 

 
 

Usnesení RM č. 750/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o dotaci na projekt „Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova“ do Operačního 
programu Životní prostředí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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26. Koncepce programu záchrany (KPZ) pro sportovní spolky v roce 2021 
 

Rozprava: 

 

Na posledním jednání RM vyvstala otázka nejasné výše městského rozpočtu na rok 2021, kdy je předpoklad velkého 

propadu příjmů. Proto pravděpodobně nebude možné alokovat finanční prostředky pro dotační programy 

v obvyklých výších. Dotační prostředky města v dotačních programech jsou důležité zejména pro sportovní spolky 

(jejich velká část je určena na provozní náklady spolků), předkládáme návrh na jejich postupné rozdělení v závislosti 

na možné výši rozpočtu. 

                Z jaké části programové dotace vychází:  

Příjemce:                                   

1. Velké spolky  

+ spolky platící nájem 

½ nákladů na energie 

½ nákladů na správce sportoviště 

⅓ nákladů na nájmy za sportoviště MST 

1,537 tis. Kč 

2. Všechny spolky ½ částky na ekonomiku provozu spolku 

½ částky na trenéry mládeže 

965 tis. Kč 

3. Spolky vlastnící klíčová sportoviště 

+ spolky platící nájem 

½ částky na klíčové sportoviště 

⅓ nákladů na nájmy za sportoviště MST 

743 tis. Kč 

4. Všechny spolky ½ částky na ekonomiku provozu spolku (DOPLATEK) 

½ částky na trenéry mládeže (DOPLATEK) 

965 tis. Kč 

5. Velké spolky  

+ spolky platící nájem 

½ nákladů na energie (DOPLATEK) 

½ nákladů na správce sportoviště (DOPLATEK) 

⅓ nákladů na nájmy za sportoviště MST (DOPLATEK) 

1,537 tis. Kč 

6. Spolky vlastnící klíčová sportoviště 

+ všechny spolky 

½ částky na klíčové sportoviště (DOPLATEK) 

½ částky na registrovanou a neregistrovanou mládež 

629 tis. Kč 

7. Všechny spolky 

+ velké spolky 

½ částky na registr. a neregistr. mládež (DOPLATEK) 

½ částky na údržbu sportoviště (vychází z počtu m2) 

928 tis. Kč 

8. Velké spolky ½ částky na údržbu sportoviště (DOPLATEK) 459 tis. Kč 

 

V první fázi předpokládáme rozdělení finančních prostředků dle stupně č. 1 a 2. Tyto částky (celkem 2,5 mil. Kč) by 

měly zabezpečit pomoc VŠEM sportovním spolkům alespoň pro začátek roku, než bude zřejmé, jaké budou 

možnosti městského rozpočtu a než budou moct spolky získat další finanční prostředky pro svůj provoz. Výzva by 

byla cíleně určená právě pro tento účel a byla by schválená Zastupitelstvem města Turnov na prosincovém jednání.  

Tak by byla zaručena alespoň částečná pomoc spolkům, které mají nutné náklady spojené s provozem a finanční 

prostředky tak potřebují již v začátku kalendářního roku. Schválení dotace dle výzvy pro stupeň 1 a 2 by mohlo 

proběhnout nejpozději na únorovém jednání ZM. 

Celý systém stupňů podpory, které budou uvolňovány dle možností městského rozpočtu, bude předložen i 

sportovním spolkům, aby bylo zřejmé, jakou priorizaci vedení města předpokládá.  

 

Výstupy z diskuze: 

Rezerva rozpočtu pro Dotační fond města 2021 – formálně sloučit všechny dotace do jednoho řádku – rozhodnout 

nejdříve v lednu 2021 v rámci rozp. opatření č. 1 o výši a jejich rozdělení – případné rozdělení na ZM nejdříve 

v dubnu 2021 

 
 

Usnesení RM č. 751/2020 
RM vzala na vědomí  
Koncepci programu záchrany (KPZ) pro sportovní spolky v roce 2021 a doporučuje výboru ZM pro sport 
tuto koncepci projednat. 
 

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

27. Nominace Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově 
 

Rozprava: 

 

Na základě informací pana PhDr. Bože z Krajského úřadu Libereckého kraje navrhuji upravit usnesení RM 

z minulého jednání. 
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Usnesení RM č. 752/2020 
RM mění  
usnesení č. 698/2020 a jmenuje do Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově 
Mgr. Janu Svobodovou a Mgr. Martinu Markovou jako zástupce Města Turnova. 
 

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

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 8. prosince 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………..   ….……………………………………. 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka 

 


