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ZÁPIS  
ze 7. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 14. dubna 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     

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Výroční zpráva Technické služby Turnov, s. r. o. a 

Turnovské odpadové služby, s. r. o. 

Mgr. Jana Svobodová      8:00 – 8:30      

2. Hodnocení jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. a 

Turnovských odpadových služeb, s. r. o. 

            

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Sjezd na komunikaci do ul. Vesecká, xxxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 8:30 – 11:00      

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti "Vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky 

a sjezd k pozemku p. č. 311/2, 312/1 k. ú. Mašov u Turnova" 

– materiál byl stažen z projednávání 

            

5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 

elektrického zařízení k distribuční soustavě NN, Novostavba 

knihovny Antonína Marka, Skálova ul. 

            

6. Liberecký kraj, dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti, Chodník Károvsko 

       

7. Liberecký kraj, dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti, "Posun sjezdu na p. p. č. 863/1 z 

komunikace III/831, k. ú. Turnov" 

       

8. Dodatek č. 2 - "Stavební úpravy a přístavba základní školy 

Mašov, Turnov" 

       

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě zabezpečení prací a služeb s TS 

Turnov 

       

10. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo "Nové návštěvnické 

centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově" 
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11. Vodohospodářské sdružení Turnov, Smlouva o právu 

provést stavbu, oprava kanalizace V Uličkách 

       

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

realizace zasíťování a komunikace 

       

13. Výběr zhotovitele na akci "Komunikace v rozvojové lokalitě 

Hruštice – Károvsko, Turnov“ 

Ing. Tomáš Hocke       

14. Zadávací podmínky výběrového řízení na akci "Zpracování 

projektové dokumentace na nový pavilon polytechniky pro 

ZŠ 28. října" 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

15. Záměr odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov        

16. Pronájem nebytových prostor v č. p. 1897, ul. Granátová, 

Turnov pro společnost CETIN a. s. 

       

17. Pronájem a výpůjčka části pozemku p. č. 2749/1, k. ú. 

Turnov - provozování rychlého občerstvení 

       

18. Ukončení nájmu a uzavření smlouvy o nájmu se společností 

FOKUS Turnov, s. r. o. 

       

19. Žádost o odpuštění služby spojené s nájmem - paní 

Müllerová 

       

Záležitosti odboru finančního 

20. Záštita starosty – Outdoor sport Český ráj, z. s. - podpora 

sportovní akce "250 Český ráj" 

Ing. Tomáš Hocke 11:00 – 11:20      

21. Finanční záležitosti příspěvkových organizací – úprava 

odpisového plánu 

            

Záležitosti odboru sociálních věcí 

22. Členství v Komisi pro Zdravotně sociální služby Turnov - 

odvolání člena komise a návrh na jmenování nového 

Mgr. Petra Houšková 11:20 – 11:40 

23. Členství v Komisi sociálně bytové - odvolání člena komise a 

návrh na jmenování nového 

  

Záležitosti odboru dopravního 

24. Žádost KAMAX s. r. o. o prodloužení možnosti parkování v 

ulici Nudvojovická 

Mgr. Pavel Vaňátko       11:40 – 11:45 

Záležitosti odboru životního prostředí 

25. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů - skládka 

Košťálov 

Mgr. Jana Svobodová       11:45 – 12:00      

Přestávka                                                                                                                                              12:00 – 12:30     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

26. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a 

MPZ 

Mgr. Martina Marková  12:30 -  13:00     

27. Rozdělení dotací z památkového fondu        

28. Rozdělení dotací z kulturního fondu        

29. Obecně závazná vyhláška – noční klid        

30. Konkurz ZŠ Zborovská – jmenování členů konkurzní 

komise 

       

31. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových 

organizací 

       

Záležitosti Městské policie 

32. Veřejnoprávní smlouva - Obec Všeň - měření rychlosti 

projíždějících vozidel 

Mgr. Jana Svobodová       13:00 – 13:30     

33. Žádost o výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek 

- projekt "Turnov – hardware a software pro bezpečnostní a 

preventivní účely – 2021" 

            

Ostatní 

34. Nabídka spolupráce - záměr vybudování zubního centra Mgr. Petra Houšková      13:30 – 15:00      

35. Metodika participativního rozpočtu města Turnov – Tvoříme 

Turnov v roce  2021 - 2022 

            

36. Žádost ZAzemí, z. s. - využití vodárny na Károvsku pro 

komunitní účely 

Mgr. Jana Svobodová           

37. Záměr opravy cesty na Hlavatici Ing. Tomáš Hocke       

38. Vodohospodářské sdružení Turnov - výsledky jednání o 

nových stanovách - duben 2021 
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1. Výroční zpráva Technické služby Turnov, s. r. o. a Turnovské odpadové služby, s. r. o. 
 

Rozprava: 

Jednatel společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. a Turnovské odpadové služby, s. r. o., svolává řádnou valnou 

hromadu výše uvedených společností na den 14. 4. 2021. 

Výroční zpráva bude zveřejněna na webech obou společností. 
 

Porovnání hospodaření TST v letech 2019 a 2020: 

 
 

Porovnání hospodaření TOS v letech 2019 a 2020: 

 
 

Společnost TST plánuje nákup nové technicky: 

a) Nákup montážní plošiny 

Stávající vozidlo je z roku 1985 a vyžaduje náhradu. Předpokládaná cena je Kč 2.100.000,- (záleží na výsledku 

výběrového řízení). Předpokládaný termín nákupu do konce roku 2021, hrazeno bude z prostředků společnosti. 

Projednáno na jednání dozorčí rady společnosti dne 23. 3. 2021 
 

a) Užitkové vozidlo na údržbu komunikací. 

V rámci modernizace vozového parku plánujeme nákup užitkového vozidla na údržbu komunikací a zimní údržbu. 

Jedná se o třístranný sklápěč se sypací nástavbou a čelní radlicí na zimní. Předpokládaná cena je Kč 3.000.000,- 

(záleží na výsledku výběrového řízení). Předpokládaný termín nákupu do konce roku 2021, hrazeno bude 

z prostředků společnosti. Projednáno na jednání dozorčí rady společnosti dne 23. 3. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 188/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje účetní závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2020. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 189/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje rozdělení zisku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2020 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 190/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2020. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 191/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2020. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 192/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje vyhlášení výběrových řízení na nákup montážní plošiny a užitkového automobilu. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 193/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

jmenuje hodnotící komisi pro výběrová řízení na nákup montážní plošiny a užitkového automobilu ve složení p. 

Fukárek, p. Jiránek, p. Černý, p. Vele, Mgr. Svobodová. Náhradníci: Bc. Báča, p. Ciler, p. Hořák, ing. Hocke, Mgr. 

Špetlík. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 194/2021 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  

schvaluje účetní závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. za rok 

2020. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 195/2021 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  

schvaluje rozdělení zisku společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. za rok 2020 dle návrhu. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 196/2021 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  

bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2020. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 197/2021 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  

bere na vědomí audit společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. za rok 2020. 
 

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

  

 

 

2. Hodnocení jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. a Turnovských odpadových služeb, s. r. o. 
 

Rozprava: 

V tomto materiálu si Vám dovoluji předložit výsledky hodnocení jednatele městských obchodních společností za rok 

2020:  
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- Technické služba Turnov, s. r. o. – pan Libor Preisler  

- Turnovské odpadové služby, s. r. o. – pan Libor Preisler  

a dále okruhy možných kritérií pro hodnocení jednatele těchto dvou městských s. r. o. na rok 2021, která diskutovala 

komise pro příští rok. 
 

Podnět z diskuze: 

Prověření využití palivového dřeva z městských lesů a s tím spojené možné nabízené služby. 

 

 

Usnesení RM č. 198/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje výši roční odměny jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. za rok 2020 dle předloženého návrhu. 

Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 199/2021 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  

schvaluje výši roční odměny jednatele Turnovských odpadových služeb, s. r. o. za rok 2020 dle předloženého 

návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. 
 

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

  

 

 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Sjezd na komunikaci do ul. Vesecká, xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investor xxxxxxxxxx podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Zřízení sjezdu na komunikaci p. č. 974/2 

pro pozemek p. č. 859/16, oba k. ú. Daliměřice". Jedná se o vybudování nového sjezdu k rodinnému domu č. p. 230 

na pozemku p. č. 859/16 k. ú. Daliměřice v ulici Vesecká u hasičárny v min. šířce 4 bm. Vjezd je situován do 

komunikace p. č. 974/2 k. ú. Daliměřice v majetku Města Turnov dle situačního plánku č. 1,2.   

 

 

Usnesení RM č. 200/2021 

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 na pozemek parcel. č. 974/2 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města 

Turnova dotčený stavbou "Zřízení sjezdu na komunikaci pro pozemek p. č. 859/16 k. ú. Daliměřice" ve prospěch 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových 

náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (2.000 Kč za sjezd (případ) + DPH). 
 

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

  

 

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní, kanalizační a plynovodní 

přípojky a sjezd k pozemku p. č. 311/2, 312/1 k. ú. Mašov u Turnova" 
 

Rozprava: 

Bod se přesouvá na další jednání rady města. Žadatel nedoplnil podklady. 

 

 

 

5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě NN, 

Novostavba knihovny Antonína Marka, Skálova ul. 

Rozprava: 

V rámci povolovacího procesu k získání společného souhlasu pro stavbu "Novostavba knihovny Antonína Marka v 

Turnově" bylo u společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zažádáno o připojení dotčeného objektu k distribuční soustavě 

nízkého napětí (NN). Interní předpis společnosti ČEZ Distribuce a. s. vyžaduje schválení orgánem obce. 
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Usnesení RM č. 201/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 21_SOBS02_4121755475 (č. j. OSM/21/436/BIZ) s provozovatelem distribuční 

soustavy ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035 na akci "Novostavba knihovny Antonína Marka v Turnově". 
 

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

 

  

 

6. Liberecký kraj, dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Chodník Károvsko 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku uzavřel v rámci projektové přípravy roce 2018 s Libereckým krajem smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti na stavbu "Chodník Károvsko - Turnov, kanalizace v k. ú. Turnov a v k. ú. Bělá", jejíž 

platnost je 3 roky. Vzhledem k tomu, že stavba nebyla dosud zahájena, požádal odbor správy majetku o uzavření 

dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě na prodloužení platnosti této smlouvy o 3 roky. Jedná se o smlouvu na vedení 

dešťové kanalizace v pozemku Libereckého kraje v délce cca 20 m + 2 překopy komunikace. Cena za zřízení 

věcného břemene je vypočítána ve výši 7.400 Kč bez DPH, 8.954 Kč vč. DPH a bude uhrazena před zahájením 

stavby. 

 

 

Usnesení RM č. 202/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 s Libereckým krajem ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu "Chodník 

Károvsko - Turnov, kanalizace v k. ú. Turnov a k. ú. Bělá". 
 

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

 

  

 

7. Liberecký kraj, dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti, "Posun sjezdu 

na p. p. č. 863/1 z komunikace III/831, k. ú. Turnov" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku uzavřel v rámci projektové přípravy úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520 

Žižkova ul. roce 2018 s Libereckým krajem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti na stavbu 

na stavbu "Posun sjezdu na p. p. č. na 863/1 z komunikace III/831, k. ú. Turnov", jejíž platnost je 3 roky. Vzhledem 

k tomu, že stavba nebyla dosud zahájena, požádal odbor správy majetku o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené 

smlouvě na prodloužení platnosti této smlouvy o 3 roky. Cena za zřízení pozemkové služebnosti je vypočítána ve 

výši 1.500 Kč bez DPH, 1.815 Kč vč. DPH a bude uhrazena před zahájením stavby. 

 

 

Usnesení RM č. 203/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 s Libereckým krajem ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti na 

stavbu "Posun sjezdu na p. p. č. na 863/1 z komunikace III/2831, k. ú. Turnov". 
 

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

 

  

 

8. Dodatek č. 2 - “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 a dodatku č. 1 je 43 753 432,27 Kč včetně 

DPH s termínem dokončení 31. 5. 2021. 

Zhotovitel stavby firma World Invest v. o. s. předložila zpracovaný 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.  Zároveň dle důvodové zprávy žádá o prodloužení termínu dokončení předání 

stavby do 30. 6. 2021. 
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OSM dále konstatuje, že nebyl splněn, pod sankcí uzavřené smlouvy, uzlový bod – dokončení krytiny střechy v celé 

své technologii jednotlivých vrstev. V termínu byla provedena jen pojistná vrstva, aby v ploše střechy do objektu 

nezatékalo. Celkem sankce 180 000 Kč. Sankce bude řešena odpočtem z víceprací v dalším dodatku. 
 

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: 

    Vícepráce a méněpráce 

    ZL 6 : Chybná položka zadaného rozpočtu u omítek /jsou SDK podhledy/                - 315 562,43 Kč        

    ZL 7 : Dodávka vč. montáže odvětrání nároží střechy není v PD                                 + 54 372,00 Kč        

    ZL 8 : Chybně načtené položky zadaného slepého rozpočtu – součet výměr příček  + 124 693,20 Kč 

    ZL 9 : Konstrukční úpravy souvrství podlah v 2.NP /kročejová izolace,                      + 66 106,98 Kč 

               protihluková izolace /                                                                    

   ZL 10 : Ztužení a nabetonování klenby dle PD statika                                                   + 42  826,79 Kč 

   ZL 11 : Degradovaný komín v nadstřešní části byl stržen a proveden znova                 +   8 740,00 Kč 

   ZL 12 : Výměna dřev. prvků krovu dle skutečnosti                                                         - 49 914,31 Kč 

   ZL 13 : Technické záměny materiálů zpevněných ploch /opěrné stěny/                         ± 0 

   ZL 14 : Změna profilu fasádního obkladu dle pož. investora / slabá prkna dle PD by se kroutila, 

                 zvolen profil 40/60 mm                                                                                    +  87 384,57 Kč 
  

Celkem dodatek č. 2:                                                                                                          + 18 646,80 Kč bez DPH     

                                                                                                                                                                        

Dle souhrnného změnového listu č. 2 - Celkem vč. DPH:   22 562,63 Kč                  

Cena díla vč. dodatku č.1:                36.159 861,38 bez DPH          43.753 432,27Kč s DPH 

Nová cena díla vč. dod. č. 2:            36.178 508,18 bez DPH          43.775 994,90Kč s DPH 

 

 

 

Usnesení RM č. 204/2021 

RM schvaluje  

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu "Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov" ve 

výši Kč 22 562,63 včetně DPH dle souhrnného změnového listu č. 2. Celková smluvní cena je 43.775 994,90 Kč vč. 

DPH. Tímto dodatkem č. 2 se také prodlužuje termín předání stavby do 30. 6. 2021. 
 

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

  

 

 

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě zabezpečení prací a služeb s TS Turnov 
 

Rozprava: 

Usnesením rady města č. 62/2021 ze dne 10. 2. 2021 byl schválen dodatek č. 1/2021 k smlouvě o zabezpečení prací 

a služeb ze dne 1. 1. 1997 č. 56/11-97/1-sekr. 5. Tento dodatek č. 1 řešil rozpis činností a prací platný od 1. 1. 2021. 

V dodatku č. 1 byla i schválená částka 2.492.780 Kč vč. DPH na zimní údržbu. Vzhledem ke klimatickým 

podmínkám letošní zimy bylo k 28. 2. 2021 skutečně vyčerpáno 3.199.924 Kč vč. DPH. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. 3. 2021 schválilo 2. změnu rozpočtu, kterou se navýšila částka na 

zimní údržbu o 1,1 mil. Kč. Dodatek č. 2/2021 k smlouvě o zabezpečení prací a služeb navyšuje částku na zimní 

údržbu z 2.492.780 Kč na částku 3.592.780 Kč. Celková cena prací a služeb dle dodatku č. 2/2021 k smlouvě o 

zabezpečení prací a služeb je 14.150.000 Kč vč. DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 205/2021 

RM schvaluje  

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb ze dne 1. 1. 1997 č. 56/11-97/1- sekr.5 s Technickými 

službami Turnov s. r.o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově" 
 

Rozprava: 

V rámci administrace dotačního projektu "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově - část 1" bylo zjištěno, že zhotovitel firma Livington Company s. r. o. vyčíslila ve 

Smlouvě o dílo špatně cenu DPH a cenu s DPH. Tento rozdíl musí být opraven, a to dodatkem č. 3 a nahrán do 

systému poskytovatele dotace. V rámci dotace ani provedeného výběrového řízení nemá tento rozdíl žádný vliv. 

Výběr nejvhodnější nabídky u výběrového řízení se provádí z částky bez DPH a výše dotace vychází také z částky 

bez DPH. Jedná se o 90 Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 206/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického centra v 

Turnově" - část 1. 
 

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

  

 

 

11. Vodohospodářské sdružení Turnov, Smlouva o právu provést stavbu, oprava kanalizace V Uličkách 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o právu provést stavbu uzavíranou s 

Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Turnov - havarijní oprava vodovodu a kanalizace V Uličkách". 

Žádám Vás o uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Turnov – havarijní oprava vodovodu a kanalizace V 

Uličkách". Jedná se o havarijní opravu stávajícího vodovodu a kanalizace v Turnově v ulici V Uličkách v úseku 30 

m směrem k ulici Markova na pozemku p. č. 11 k. ú. Turnov. 

 

 

Usnesení RM č. 207/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Turnov – 

havarijní oprava vodovodu a kanalizace V Uličkách" na pozemku parc. č. 11, k. ú. Turnov. 
 

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

 

  

 

12. Ulice Na Piavě - bytová zóna Hruštice-Károvsko, řešení realizace zasíťování a komunikace 
 

Rozprava: 

Radě města opětovně předkládáme ke schválení Smlouvy na příspěvky soukromých osob na realizaci 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 a schválené příspěvky ze dne 2. 12. 2020.  

Po schválení příspěvků bylo zahájeno jednání o podpisu Smluv o příspěvcích, bohužel nám někteří z vlastníků 

pozemků s některými částmi smlouvy nesouhlasili a muselo dojít k její úpravě. Zároveň jsme dodatečně zjistili, že v 

ulici nebyla realizována pouze stavba kanalizace, ale stavba i samotných veřejných částí kanalizačních přípojek (ne 

ke všem pozemkům - vše přehledně označeno ve snímku). Data nám poskytla VHS Turnov. Díky tomuto zjištění 

jsme se dohodli s majiteli pozemků na snížení příspěvku o 20.000 Kč/stavební pozemek, kde je již toto připojení 

zřízeno. 

 

 

Usnesení RM č. 208/2021 

RM ruší  

usnesení původní č. 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 a 719 schválená dne 2. 12. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 209/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemku p. č. 2921/1, v k. ú. Turnov, 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) – [8/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 210/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemků p. č. 2921/43, 2921/49 a 2921/5, vše k. ú. Turnov, na realizaci 

díla "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě" ve výši 280.000 Kč, se 

splatností do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 211/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemků p. č. 2921/44, 2921/50 a 2921/6, vše k. ú. Turnov, na realizaci 

díla "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě" ve výši 280.000 Kč, se 

splatností do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 212/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemků p. č. 2921/45, 2921/51 a 2922/2, vše k. ú. Turnov, na realizaci 

díla "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě" ve výši 280.000 Kč, se 

splatností do 1 roku od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 213/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemků p. č. 2921/46, 2921/52 a 2922/1, vše k. ú. Turnov, na realizaci 

díla "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě" ve výši 280.000 Kč, se 

splatností do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 214/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemků p. č. 2921/37, 2921/38 a 2922/3, vše k. ú. Turnov, na realizaci 

díla "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě" ve výši 280.000 Kč, se 

splatností do 5 let od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 215/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemku p. č. 2921/19, v k. ú. Turnov, 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) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 216/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemku p. č. 2921/33, v k. ú. Turnov, na realizaci díla "Komunikace a 

inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě" ve výši 280.000 Kč, se splatností do 5 let od 

podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 217/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemku p. č. 2921/34, v k. ú. Turnov, na realizaci díla "Komunikace a 

inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě" ve výši 280.000 Kč, se splatností do 5 let od 

podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 218/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemku p. č. 2921/23, v k. ú. Turnov, na realizaci díla "Komunikace a 

inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě" ve výši 280.000 Kč, se splatností do 5 let od 

podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 

 

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

  

 

Usnesení RM č. 219/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o příspěvku s vlastníky pozemku p. č. 2915/17, v k. ú. Turnov, na realizaci díla "Komunikace a 

inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě" ve výši 280.000 Kč, se splatností do 5 let od 

podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 220/2021 

RM ukládá  

odboru správy majetku, po úhradě první části příspěvků v min. výši 600.000 Kč, zahájit projekční práce na 

dokončení sítí (plyn, voda, kanalizační přípojky), veřejného osvětlení a prvních vrstev asfaltů. 
 

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

  

 

 

13. Výběr zhotovitele na akci "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, Turnov“ 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko", 

který provedla hodnotící komise dne 8. 4. 2021, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem STREET s. r. o., IČ: 24663310 za cenu Kč 1 697 856,- bez DPH /Kč 2 054 406,- s DPH.   
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH 

1. STREET s. r. o. 24663310  1 697 856,-/ 2 054 406,- 

2. PRIMA KÁMEN Plus s. r. o. 28481526  1 789 165,-/ 2 164 890,- 
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Usnesení RM č. 221/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STREET s. r. o., IČ:  24663310 na 

realizaci zakázky "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko" za cenu Kč 1 697 856,- bez DPH /Kč 2 

054 406,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

 

14. Zadávací podmínky výběrového řízení na akci "Zpracování projektové dokumentace na nový pavilon 

polytechniky pro ZŠ 28. října" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení vypsání výběrového řízení na zpracování projektové 

dokumentace na tuto akci. Důvodem je, že se na podzim připravuje vypsání nových dotačních titulů, z kterých 

bychom mohli získat finanční prostředky na tuto stavbu. Na tuto akci máme zpracovanou studii, která byla 

odsouhlasena základní školou, projednána a schválena jak v komisi pro rozvoj a správu majetku, tak i RM a posléze 

i ZM. 
 

Z diskuze: oslovit 10 firem + nechat viset výzvu na webu. 

 

 

Usnesení RM č. 222/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci "Zpracování projektové dokumentace na nový pavilon 

polytechniky pro ZŠ 28. října" a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jaromír Frič, Mgr. 

Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 
 

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

  

 

 

15. Záměr odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Radě města předkládáme ke schválení záměr odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov. Jedná se o pozemek ve 

vlastnictví rodiny xxxxxxxxxxx a městu Turnov byl nabídnut jejich zástupcem panem Ing. Porcalem. Pozemek je 

vyasfaltovaný a již několik let slouží jako parkoviště. Zároveň je s pozemkem počítáno v některé z územních studií a 

řešení lokality, jako části pro případné odlehčení oblasti Koňského trhu. Navržená a akceptovatelná cena za pozemek 

je 2.500 Kč/m2, tzn. za celý pozemek o výměře 830 m2 je celková cena ve výši 2.075.000 Kč.  
 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 223/2021 

RM schvaluje  

záměr odkoupení pozemku p. č. 273, o výměře 830 m2, v k. ú. Turnov, za kupní cenu ve výši 2.075.000 Kč a 

doporučuje ZM schválit odkoupení tohoto pozemku. 
 

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

 

  

 

16. Pronájem nebytových prostor v č. p. 1897, ul. Granátová, Turnov pro společnost CETIN a. s. 
 

Rozprava: 

Společnost CETIN a. s. má na základě smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v č. p. 1897, ul. Granátová, 

Turnov umístěné své telekomunikační zařízení (traťový rozvaděč). Toto zařízení je umístěné v 1. PP v místnosti 

"technická místnost telekomunikací", neodebírá elektrický proud a je na nemovitosti jako nezapsané věcné břemeno. 

Nyní společnost CETIN a. s. potřebuje do místnosti přidat zařízení, které odebírá elektrický proud. Proto je nutné 

uzavřít nájemní smlouvu. Společnost navrhuje smlouvu na dobu určitou - 10 let s výší nájemného 900 Kč/m2/rok.  

Z diskuze: 10 let je skutečně velký závazek, RM navrhuje max. 4 roky. 

 



12  Zápis Rady Města Turnov 14. 4. 2021 

Usnesení RM č. 224/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 1897, ul. Granátová, Turnov o výměře 10 m2 (technická 

místnost telekomunikací) se společností CETIN a. s. od 1. 5. 2021 na dobu určitou 4 let za nájemné 900 Kč/m2/rok. 
 

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

  

 

 

17. Pronájem a výpůjčka části pozemku p. č. 2749/1, k. ú. Turnov - provozování rychlého občerstvení 
 

Rozprava: 

Pan Michal Beran má s městem uzavřenou smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 2749/1, k.ú. Turnov na provozování 

rychlého občerstvení na období červen - říjen. Po loňské zkušenosti nás pan Beran požádal o možnost rozšíření účelu 

nájmu a doby nájemného na celý rok. Rád by užíval pozemek na provozování rychlého občerstvení z tzv. food 

trucku (pojízdné bistro) a jako půjčovnu sportovních potřeb (paddleboardů a jiných plavidel). Navrhuje uzavřít 

smlouvu na dvě období: 

1. duben - září: využití 30 m2 (food truck, stoly a toaleta) 

2. říjen - březen: využití 10 m2  (food truck) 

Dále pan Beran žádá o možnost uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 2749/1, k. ú. Turnov o výměře 

cca 600 m2. Jedná se o prostor okolo pronajaté části. Pan Beran bude vypůjčenou část pozemku udržovat - sekání 

trávy a zajišťovat úklid v okolí bistra.  

 

 

Usnesení RM č. 225/2021 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 2749/1, k. ú. Turnov pro pana Michala Berana, Turnov na provozování 

rychlého občerstvení a půjčovnu sportovních potřeb za cenu Kč 60,-/m2/měsíc, tj. Kč 1.800,-/měsíc. Období: duben - 

září: 30 m2 (food truck, stoly a toaleta), říjen - březen: 10 m2 (food truck). Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 

5. 2021 do 31. 12. 2021. RM upozorňuje, že se nebrání diskuzi o umístění dalšího pojízdného občerstvení v obdobné 

kvalitě (historické vozidlo, kvalita služeb, zajištění úklidu a toalety) v další sezóně. Pro tuto sezónu již byl nájem 

veřejně vyvěšen. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 226/2021 

RM schvaluje  

smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 2749/1, k. ú. Turnov s panem Michalem Beranem, Turnov o výměře 600 m2 

(prostor okolo food trucku) z důvodu zajištění údržby - sekání trávy a úklidu v okolí bistra. Smlouva je uzavřena na 

dobu určitou od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021. 
 

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

  

 

 

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

Rozprava: 

Rada města na svém jednání dne 10. 3. 2021 schválila pro společnost FOKUS Turnov, z. s.: 

- uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí na nově postavený objekt č. p. 415, ul. Skálova, Turnov ke dni 10. 3. 2021, 

- ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov ke dni 31. 3. 2021, 

- uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov ke dni 15. 3. 2021. 
 

Smlouva o nájmu nemovitosti na objekt č. p. 415 byla uzavřena dne 10. 3. 2021. Od tohoto data společnost prostory 

užívá - vybavuje vlastním nábytkem a dozařizuje. 

RM schválila odpuštění plateb nájemného v této budově do doby přestěhování, tj. pravděpodobně od 1. 4. 2021. 

Termín přestěhování však žádá společnost posunout od 1. 5. 2021. Smlouva byla uzavřena na objekt č. p. 415. Toto 

číslo popisné měl původní objekt. Nyní však stavební úřad přidělil č. p. nové a to č. p. 2336. Proto je nutné uzavřít 

dodatek smlouvy na č. p. 2336 a úhradu nájemného od 1. 5. 2021. 
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Usnesení RM č. 227/2021 

RM ruší  

usnesení RM č. 127/2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 228/2021 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov se společností FOKUS, z. s. dohodou 

k datu 30. 4. 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 229/2021 

RM ruší  

usnesení RM č. 129/2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 230/2021 

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. od 1. 5. 2021 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 278 Kč/m2/rok + úhradu 

energií. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 231/2021 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti se společností FOKUS, z. s. na objekt č. p. 2336, ul. Skálova, Turnov za 

cenu 320 Kč/m2/rok od 10. 3. 2021 na dobu neurčitou s termínem hrazení nájemného od 1. 5. 2021. 
 

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

  

 

 

19. Žádost o odpuštění služby spojené s nájmem - paní Müllerová 
 

Rozprava: 

Paní Blanka Müllerová provozuje pedikérské služby v č. p. 2032, ul. Žižkova, Turnov. Dle smlouvy využívá 

místnost 1x měsíčně přednostně pro klienty ZSST a hradí paušální částku za užívání prostor ve výši 100 Kč/měsíčně 

+ DPH. Nyní paní Müllerová požádala o odpuštění této částky za období I. Q. 2021 z důvodu vládního uzavření 

služeb s ohledem na koronavirovou situaci. 

 

 

Usnesení RM č. 232/2021 

RM schvaluje  

odpuštění paušální částky na energie v č. p. 2032, ul. Žižkova, Turnov pro paní Blanku Müllerovou za období I. Q. 

2021 ve výši 363 Kč vč. DPH. 
 

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

 

  

 

20. Záštita starosty – Outdoor sport Český ráj, z. s. - podpora sportovní akce "250 Český ráj" 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám návrh k poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2021 - Záštity starosty nad 

sportovní akcí "250 Český ráj". Jedná se o druhý ročník běžeckého štafetového závodu 8-mi členných družstev, 

který se bude konat 21. - 22. května 2021, případně v náhradním termínu 17. – 18. září 2021. Po projednání se 
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starostou města byla navržena podpora z rozpočtu města ve výši 8 tis. Kč, která v případě souhlasu rady města bude 

poskytnuta darovací smlouvou. 

 

 

Usnesení RM č. 233/2021 

RM schvaluje  

v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro Outdoor sport Český ráj, z. s., Turnov, 

Lidická 1478, PSČ 51101, IČ 08553939, ve výši 8.000 Kč na podporu sportovní akce "250 Český ráj", konané dne 

21. – 22. května 2021, případně v náhradním termínu 17. – 18. září 2021. Zároveň RM schvaluje znění darovací 

smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

  

 

 

21. Finanční záležitosti příspěvkových organizací – úprava odpisového plánu 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost ředitelky Dětského centra Turnov, příspěvková organizace, o úpravu odpisového plánu na 

rok 2021 z důvodu pořízení (Darovací smlouva - dárce město Turnov) herního mobiliáře v celkové hodnotě 80.855 

Kč od 1. 1. 2021. Odpisy jsou nastaveny na 20 let. Původní výše odpisů 55 tis. Kč, nová výše odpisů 59 tis. Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 234/2021 

RM schvaluje  

organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2021 o pořízený herní 

mobiliář. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 235/2021 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace o částku ve výši 4 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2021 po této změně činí celkem 

59 tis. Kč. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 236/2021 

RM schvaluje  

organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 4 tis. Kč na celkových 

59 tis. Kč. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

 

  

 

22. Členství v Komisi pro Zdravotně sociální služby Turnov - odvolání člena komise a návrh na jmenování 

nového 
 

Rozprava: 

Předkládáme vám ke schválení odvolání z Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov Bc. Jaroslava Cimbála k 

31. 3. 2021 z důvodu skončení pracovního poměru v příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov. 

Členkou komise navrhujeme jmenovat novou ředitelku výše uvedené organizace, Ing. Janu Maříkovou, a to od 1. 4. 

2021. 

 

 

Usnesení RM č. 237/2021 

RM odvolává  

k 31. 3. 2021 Bc. Jaroslava Cimbála z členství v Komisi pro Zdravotně sociální služby Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 238/2021 

RM jmenuje  

od 1. 4. 2021 Ing. Janu Maříkovou členkou Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov. 
 

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

 

  

 

23. Členství v Komisi sociálně bytové - odvolání člena komise a návrh na jmenování nového 
 

Rozprava: 

Předkládáme vám ke schválení odvolání z Komise sociálně bytové Bc. Jaroslava Cimbála k 31. 3. 2021 z důvodu 

skončení pracovního poměru v příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov. Členkou komise 

navrhujeme jmenovat novou ředitelku výše uvedené organizace, Ing. Janu Maříkovou, a to od 1. 4. 2021.  

 

 

Usnesení RM č. 239/2021 

RM odvolává  

k 31. 3. 2021 Bc. Jaroslava Cimbála z členství v Komisi sociálně bytové. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 240/2021 

RM jmenuje  

od 1. 4. 2021 Ing. Janu Maříkovou členkou Komise sociálně bytové. 
 

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

  

 

 

24. Žádost KAMAX s. r. o. o prodloužení možnosti parkování v ulici Nudvojovická 
 

Rozprava: 

Společnost KAMAX využívá místní komunikaci, ul. Nudvojovická pro parkování vozidel zaměstnanců na základě 

povolení MěÚ Turnov, odboru dopravního. Je zde dopravním značením vyznačeno podélné stání vozidel. Důvodem 

je překročená kapacita parkoviště v době, kdy se střídá ranní a odpolední směna. Platnost povolení vyprší 1. 6. 2021. 

Přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci (dočasné umístění dopravního značení) lze ze zákona povolit 

pouze na maximální délku 1 roku. Z tohoto důvodu se žádost spol. KAMAX pravidelně opakuje. Tentokrát 

KAMAX žádá o souhlas na dobu dvou let do 1. 6. 2023. 

 

 

Usnesení RM č. 241/2021 

RM souhlasí  

s využitím Nudvojovické ulice pro podélné stání vozidel dle žádosti KAMAX s. r. o. do 1. 6. 2022. 
 

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

  

 

 

25. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů - skládka Košťálov 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení několik dokumentů, které jsou potřeba pro uplatnění snížené sazby skládkovacího 

poplatku. V novém zákoně o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb. ze dne 23. 12. 2020) je možnost uplatnění „slevy“ ze 

skládkovacího poplatku. V roce 2021 činí poplatek 800 Kč za tunu a v další letech bude nadále navyšován. Pokud 

obec uloží v roce 2021 na skládky množství do výše 200 kg na obyvatele, může být použit tzv. „dílčí základ 

poplatku“ – sazba 500 Kč za tunu. Pokud budou výše uvedené dokumenty schváleny a podepsány, zůstane 

zachována současná cena za předávání a likvidaci objemných odpadů a směsného komunálního odpadu předávaného 

skládce. Pokud bychom tyto doklady skládce nedoložili, cena za likvidaci těchto odpadů by se zvýšila o 300 Kč za 

tunu, což by představovalo navýšení rozpočtu o cca 260.000 Kč. 
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Usnesení RM č. 242/2021 

RM schvaluje  

Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů (uzavřenou mezi Městem Turnov a Technickými službami Turnov s. 

r. o.) a Plnou moc k zastupování pro Technické služby Turnov spol. s r. o. pro zajištění uplatnění dílčího základu 

poplatku pro ukládání odpadů na skládku, a to na základě právního posouzení smluv firmou KODAP. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 243/2021 

RM pověřuje  

starostu města podpisem Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů a Plné moci dle předloženého návrhu. 
 

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

 

  

 

26. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ 
 

Rozprava: 

V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve 

vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 1. 11. 1990) městská památková zóna (dále jen 

MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 

vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov.  

Pro letošní rok přiznalo MK ČR Turnovu 1. 355.000 Kč, tyto prostředky musí být rozděleny podle Zásad programu, 

ve kterých je přesně stanoven podíl vlastníků, podíl města a podíl příspěvku z Programu regenerace MPZ. Tento 

podíl se liší, jestliže objekt vlastní město (Kraj), fyzická a právnická osoba nebo církev. U plátců DPH se podíl, dle 

nařízení MK ČR, vypočítává z ceny bez DPH a u neplátců DPH z ceny s DPH. U restaurování hradí 100% z nákladů 

na restaurování MK ČR. 

Z níže uvedeného textu vyplývá, že MK ČR vrátí město Turnov 22.000 Kč.      

Součástí podkladů nutných pro uskutečnění dotace je i souhlasné stanovisko zastupitelstva města k rozdělení. 

Příspěvek lze poskytnout pouze na objekty, které se nachází v MPZ a zároveň jsou zapsány v Ústředním seznamu 

nemovitých kulturních památek ČR.  

Odbor školství, kultury a sportu, jako administrátor této dotace navrhuje následující rozdělení: 
 

 Žadatel Název projektu (aktivity) Celkové 

náklady  

(v Kč) 

Podíl 

vlastníka  

(v Kč)  

Podíl 

MKČR 

(v Kč) 

Podíl města 

Turnova  

(v Kč)  

1 Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a 

460 01 Liberec 

 

Rekonstrukce objektu domu č. p. 

72, Skálova ulice, Turnov – Etapa 

I. 

2.111.978,98 

bez DPH 

Uznatelné 

náklady 

 

1.056.978,98 

bez DPH 

(50 % 

uznatelných 

nákladů) 

1.055.000 

bez DPH 

(50 % 

uznatelných 

nákladů) 

 0 

  

2 Římskokatolická 

farnost – 

děkanství 

Turnov, 

Děkanská 87 

511 01 Turnov 

Sanace trhlin a oprava střechy 

kostela sv. Mikuláše, p. p. č. 485 

Děkanská ul., Turnov 

557.762  

vč. DPH 

Uznatelné 

náklady 

223.762  

vč. DPH 

(40 % 

uznatelných 

nákladů)  

278.000  

vč. DPH 

(50 % 

uznatelných 

nákladů) 

56.000  

vč. DPH 

(10 % 

uznatelných 

nákladů) 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 244/2021 

RM souhlasí  

a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón pro rok 2021 dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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27. Rozdělení dotací z památkového fondu 
 

Rozprava: 

Pro rok 2021 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny Turnov částka 240.000 Kč. K této částce bylo přidáno 120.000 Kč z Památkového fondu, jako 

zůstatek z minulého období. Celkem může být rozdělena částka 360.000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 7 žádostí. Správní rada památkového fondu na svém jednání konaném 

dne 7. 4. 2021 posoudila žádosti o poskytnutí dotace a po diskuzi navrhla rozdělení celkové alokované částky 

následovně: 
 

 žadatel projekt předpoklád. 

náklady 

v Kč 

poznámky výše 

požadované 

dotace 

v Kč 

návrh 

dotace  

v Kč 

 1. xxxxxxxxxx Výměna oken na č. 

p. 484 Palackého ul. 

      158.701 

 

v blízkosti 

židovské 

synagogy 

     79.000  30.000 

 

2. xxxxxxxxxxx Výměna oken a 

dveří na č. p. 486 

Krajířova ul. 

       98.528 v blízkosti 

židovské 

synagogy 

     49.000  20.000 

3. xxxxxxxxxx 

 

Výměna střešní 

krytiny na č. p. 174 

Krajířova ul. 

     564.734 v blízkosti 

židovské 

synagogy                               

   240.000 75.000 

 

4. xxxxxxxxxx 

 

Stavební úpravy 

střechy, nová střešní 

krytina na č. p. 105 

Jiráskova ul. 

    698.816    naproti vodní 

elektrárně 

   200.000 

 

70.000 

5. xxxxxxxxx Výměna oken na  

č. p. 479 Krajířova 

ul. 

    450.000 objekt 

sousedí 

s židovskou 

synagogu 

   200.000 65.000 

 

6. xxxxxxxxxx Kompletní fasáda na 

č. p. 124 Jiráskova 

ul. 

   451.233 pod kostelem 

sv. Mikuláše 

   150.000  50.000 

 

7. Beershop CZ, 

s. r. o. 

Modernizace 

objektu č. p. 215 

v ul. Palackého – 

okna, střecha, 

garážová vrata 

 4.472.000 pohledově se 

příliš 

neuplatňuje 

   240.000 50.000 

 Celkem     6.894.012   1.158.000 360.000 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 245/2021 

RM souhlasí  

s návrhem rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov z 

rozpočtu města pro rok 2021 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle 

předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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28. Rozdělení dotací z kulturního fondu 
 

Rozprava: 

Pro rok 2021 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 640 000 Kč, zůstatek z minulého období je 80 943 Kč. 

Celkem je tedy v kulturním fondu 720 943 Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 31 žádostí o dotaci. 

Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 7. 4. 2021 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit 29 žádostí. 

Zbylé 2 žádosti o dotaci nebyly posuzovány při rozdělování, a to pro nesplnění podmínek dle Pravidel pro tuto 

dotační oblast a výzvy k předkládání žádostí o dotaci - 1 žádost o dotaci byla podána na kulturní akci, která se 

nekoná na území města Turnov a 1 žádost o dotaci byla doručena po termínu stanoveném ve vyhlášení programu 

k předkládání žádostí. Vzhledem k výši zůstatku nerozdělených prostředků v kulturním fondu pro rok 2021 (160 343 

Kč) navrhuje správní rada kulturního fondu, v případě rozdělení dle následně uvedeného návrhu, vyhlásit v druhé 

polovině roku 2021 II. výzvu tohoto dotačního programu, s projednáváním výše dotací v Zastupitelstvu města v říjnu 

2021. 
 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 246/2021 

RM souhlasí  

s návrhem na rozdělení dotací z kulturního fondu pro rok 2021 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov 

rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 247/2021 

RM projednala  

žádost Spolku rodáků a přátel Turnova o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu 

města Turnov, týkající se dotace na akci Letní koncerty vážné hudby na Hrubé Skály. 

RM doporučuje Spolku rodáků a přátel Turnova přesunout letní koncerty vážné hudby z Hrubé Skály do Turnova. 

RM se domnívá, že koncerty mohou vhodnou formou doplnit letní turistickou nabídku. Po stránce dramaturgické, 

umělecké, vnímá rada tyto pořady jako přínosné. Proto navrhuje jejich přesun do Turnova a následné podpoření z 

kulturního fondu. 
 

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

  

 

 

29. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
 

Rozprava: 

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje problematiku nočního klidu 

takto: "Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou 

vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je 

doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována". 

V letošním roce je třeba aktualizovat seznam akcí, které mají mít případně schválenou výjimku a žádají si dobu 

nočního klidu kratší nebo žádnou. Odbor školství, kultury a sportu uveřejnil výzvu k předkládání podobných žádostí. 

Termín k předkládání žádostí byl ve výzvě stanoven do 31. 3. 2021.  

Oproti dříve schvalovaným akcím je nyní nově žádáno Měšťanským pivovarem a. s. o výjimku až do 2.00 hod. (v 

roce 2020 do půlnoci). U akce FUNKIN Turnov jsou uvedeny dva termíny, pro případ, že by nebylo možné 

uskutečnit akci v červnu, byl stanoven náhradní zářijový termín. 
 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Z diskuze: v minulé sezóně bylo registrováno skutečně velké množství stížností. 

 

 

Usnesení RM č. 248/2021 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu s úpravou dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/2/1] 

  

 



19  Zápis Rady Města Turnov 14. 4. 2021 

30. Konkurz ZŠ Zborovská – jmenování členů konkurzní komise 
 

Rozprava: 

Rada města vzala na vědomí usnesením RM č. 166/2021 ze dne 10. 3. 2021 informaci ředitelky Mgr. Jaroslavy 

Štoudkové o rezignaci na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková 

organizace z důvodu odchodu do starobního důchodu. Následně rozhodla usnesením RM č. 167/2021 ze dne 10. 3. 

2021 o vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace. V návaznosti na vyhlášení výše uvedeného konkurzu je nutné jmenovat členy konkurzní 

komise, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí. 

 

 

Usnesení RM č. 249/2021 

RM jmenuje  

konkurzní komisi pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Základní školy Turnov, 

Zborovská 519, 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 MěÚ Turnov, určena zřizovatelem, 

Mgr. Renata Rychetská, školský rejstřík, správní řízení, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, určena 

ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje, 

Mgr. Pavla Křepelková, školní inspektorka Libereckého inspektorátu, určena Českou školní inspekcí,  

Mgr. Věra Provazníková, psycholožka, ředitelka PPP Semily, určena Českou školní inspekcí, 

Mgr. Libor Rygál, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, ředitel ZŠ Liberec - Vratislavice 

nad Nisou, p. o., určen Českou školní inspekcí, 

Mgr. Radka Šimůnková, pedagogická pracovnice Základní školy Turnov, Zborovská 519, p. o., určena tajnou volbou 

pedagogické rady,  

Jan Hyršal, člen školské rady zvolený zákonnými zástupci, určený volbou školské rady. 
 

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

 

  

 

31. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava:     
1/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace o čerpání finančních 

prostředků z rezervního fondu do výše 58 tis. Kč na nákup vestavěných skříní na matrace včetně matrací (24 ks) a 

vestavěných skříní na lůžkoviny.  
 

Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2021: 24 150 Kč. 

Rezervní fond po vypořádání HV za rok 2020: 230 213,66 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 206 063,66 Kč. 

 

2/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace o čerpání 

finančních prostředků z rezervního fondu do výše 42 tis. Kč a následný převod této částky do investičního fondu 

z důvodu pořízení škrabky brambor do školní kuchyně.  
 

Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2021: 24 450 Kč. 

Rezervní fond po vypořádání HV za rok 2020: 223 276,34 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 198 826,34 Kč. 

 

3/ Žádost ředitelky organizace Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace o čerpání finančních 

prostředků z rezervního fondu do výše 10 tis. Kč na modernizaci programu do školní jídelny MSklad.  

Dále paní ředitelka žádá o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu do výše 40 tis. Kč na doplatek na 

vymalování budovy mateřské školy. Paní ředitelka předkládá dvě cenové nabídky, kde preferuje cenově výhodnější 

nabídku v částce 62 150 Kč od pana Miroslava Paiše, 28. října 1891, Turnov.  
 

Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2021: 16 800 Kč. 

Rezervní fond po vypořádání HV za rok 2020: 226 706,75 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 209 906,75 Kč. 
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Usnesení RM č. 250/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 58 tis. 

Kč na nákup vestavěných skříní a matrací. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 251/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 42 

tis. Kč a následný převod této částky do fondu investic. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 252/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do výše 

42 tis. Kč na pořízení škrabky na brambory. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 253/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace do výše 10 

tis. Kč na modernizaci programu MSklad pro školní jídelnu. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 254/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace do celkové 

výše 40 tis. Kč na navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 255/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - 

Opravy a udržování o 40 tis. Kč na celkových 90 tis. Kč. 
 

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

 

  

 

32. Veřejnoprávní smlouva - Obec Všeň - měření rychlosti projíždějících vozidel 
 

Rozprava: 

Obec Všeň pořádala Městskou polici Turnov o zajištění měření rychlosti vozidel v obci. Veřejnoprávní smlouvu již 

schválili v zastupitelstvu obce v loňském roce. V současné době pořizuje MP nový měřič rychlosti. Jedná se o 

měření rychlosti vozidel pomocí ručního laserového rychloměru, který hlídka městské policie bude mít volně 

k dispozici ve služebním vozidle. Snažíme se vyhovět obci, která je součástí ORP Turnov. Bude omezeno měření 

rychlosti v dalších obcích. 
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Usnesení RM č. 256/2021 

RM souhlasí  

se záměrem měření rychlosti projíždějících vozidel v obci Všeň Městskou policií Turnov a ukládá místostarostce 

Janě Svobodové předložit aktualizované znění veřejnoprávních smluv ohledně měření rychlosti projíždějících 

vozidel s obcemi na další jednání RM. 
 

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

 

  

 

33. Žádost o výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek - projekt "Turnov – hardware a software pro 

bezpečnostní a preventivní účely – 2021" 
 

Rozprava: 

Žádáme Vás o schválení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s projektem "Turnov – 

hardware a software pro bezpečnostní a preventivní účely – 2021", který připravila Městská policie Turnov a 

schválila ho RM a následně i ZM dne 28. 1. 2021. Projekt byl ministerstvem vnitra schválen a nyní je třeba pořídit a 

instalovat hardware a softwarové rozšíření (upgrade) stávajícího systému evidence Derik, Městské policie Turnov 

tak, aby systém vyhovoval technickým požadavkům a mohl být propojen se systémem Policie ČR ve společném 

pilotním projektu Mapy Budoucnosti II (Mapy kriminality) jehož hlavním realizátorem je MVČR. Projekt s dotací 

od MVČR v celkové výši 214 720 Kč s DPH, počítá s podílem města 16% z celkové částky, tedy 34 355 Kč s DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 257/2021 

RM schvaluje  

udělení výjimky ze směrnice poř. č. 49.19 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov na pořízení a 

instalaci hardware a softwarového rozšíření (upgrade) stávajícího systému evidence Derik, Městské policie Turnov, 

který je licenčním produktem firmy A-plus software, Havelcova 43, 280 00 Kolín III. Dané řešení je řešeno tak, aby 

systém vyhovoval technickým požadavkům a mohl být propojen se systémem Policie ČR ve společném pilotním 

projektu Mapy Budoucnosti II (Mapy kriminality). Pořízení zařízení je na základě projektu „Turnov – hardware a 

software pro bezpečnostní a preventivní účely – 2021“ a na základě schválené dotace od Ministerstva vnitra České 

republiky na výše uvedený projekt s předpokládaným podílem města, max. 16% z celkové částky 214.720 Kč s 

DPH, tj. 34.355 Kč. 
 

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

  

 

 

34. Nabídka spolupráce - záměr vybudování zubního centra 
 

Rozprava: 

30. 3. 2021 jsme obdrželi jako rada města, písemnou žádost xxxxxxxxx s nabídkou spolupráce na záměru 

vybudování zubního centra. S kolegy hledají vhodné prostory pro stomatologické centrum. Mají zájem o přízemní 

prostory, které budou nabídnuty za rozumnou cenu, potřebná velikost je cca 200m2. Vybudování centra pro ně 

představuje několika milionovou investici – uvádějí až 15 mil. Kč. Hledají prostory, které budou vhodné k úpravám 

a budou k dlouhodobému využití, proto se obrací na město jako solidního partnera tohoto záměru. 

Po konzultaci se správou majetku jaké vhodné prostory pro tento záměr (velikost, dostupnost, dispozici prostor, 

možnost úprav) se nabízí č. p. 84, kde usnesením č. 64/2021 jsem pověřena hledat i další cesty k využití objektu.  

 

 

Usnesení RM č. 258/2021 

RM bere na vědomí  

nabídku spolupráce xxxxxxxxx na záměru vybudování zubního centra a pověřuje místostarostku Mgr. Petru 

Houškovou dalším jednáním. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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35. Metodika participativního rozpočtu města Turnov – Tvoříme Turnov v roce  2021 - 2022 
 

Rozprava: 

Předkládám ke schválení metodiku participativního rozpočtu na rok 2021. V roce 2021 budeme vyhlašovat 5. ročník 

participativního rozpočtu, kdy se občané mohou aktivně zapojit do rozhodování o rozvoji své obce.   

Přehled informací o procesu participativního rozpočtu lze najít na: https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-

turnov-a-ma21/participativni-rozpocet/ . 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 259/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit Metodiku participativního rozpočtu města Turnov na rok 2021 - 2022. 
 

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

 

  

 

36. Žádost ZAzemí, z. s. - využití vodárny na Károvsku pro komunitní účely 
 

Rozprava: 

Spolek ZAzemí požádal Město Turnov o možnost využívání prostoru vodojemu na Károvsku ke komunitním 

účelům. 

 

 

Usnesení RM č. 260/2021 

RM projednala  

žádost spolku ZAzemí, z. s. o využívání starého vodojemu na Károvsku ke komunitním účelům, k setkávání občanů. 

RM v této souvislosti pověřuje starostu Ing. Tomáše Hockeho jednáním s VHS Turnov o možnosti využívání starého 

vodojemu na Károvsku pro komunitní účely, dále možném převodu vodojemu do majetku Města Turnov a možné 

úpravy oplocení areálu současného vodojemu. 

RM pověřuje místostarostku města Mgr. Janu Svobodovou dalším jednáním se spolkem ZAzemí, z.s.o. na 

konkretizaci jejich záměru v areálu nevyužívaného vodojemu na Károvsku. 
 

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

  

 

 

37. Záměr opravy cesty na Hlavatici 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám prvotní materiál týkající se opravy cesty na rozhlednu Hlavatice. Prosím o podporu opravy páteřní 

turistické cesty do jádrového území Českého ráje. Jedná se o červeně značenou turistickou cestu, Zlatou stezku 

Českého ráje, která začíná na turnovském náměstí a prochází jádrovou částí Českého ráje v trase Turnov – Valdštejn 

– Hrubá Skála.  

Na stav této cesty jsem byl několikrát upozorňován občany. Vzhledem k protipandemickým opatřením se zvýšila i 

návštěvnost příměstských částí Turnova i v klimaticky méně příznivých částech roku a proto jsem při několika 

osobních návštěvách pojal záměr, zjistit více a snad nalézt způsob opravy a financování této turisticky velmi 

využívané cesty. Cesta je velmi kluzká - bahnitá, zarostlá keři a stromy, lidé si často zkracují cestu přes přilehlé 

loučky, vložené schodišťové stupně jsou rozpadlé, bez zábradlí, historické dláždění z pískovcových kamenů se 

dochovalo pouze ve fragmentech. Správě CHKO Český ráj se nelíbí stávající betonové schodiště v těsné blízkosti 

rozhledny. VHS uvažuje o stavbě nového vodojemu v lokalitě Černých skal. 

V rámci terénní pochůzky byly stanoveny dva typy úprav: 

Krátkodobý horizont – prořez keřů a menších náletových rostlin (provede město), ořez, případně skácení velkých 

stromů lipové aleje (provede SCHKO), budou zrušeny a posunuty na okraj pachové ohradníky uprostřed louky s 

dřevěnými plastikami pronajímané na paní Sádecké, budou po odsouhlasení osazeny fragmenty dřevěného zábradlí 

(schodiště, ochrana louky), oprava podest schodiště pod Hlavaticí. OSM dále řeší se stavebníky dvou domů pod 

lesem, rozježděnou městskou cestu od jejich stavební techniky. Zatím bez zásadního výsledku. 

Dlouhodobý horizont – oprava celé cesty technikou štětování (požadavek SCHKO) s vložením schodišťových 

stupňů, řešením odvodnění, dřevěným zábradlím a zbourání stávajícího betonového schodiště pod rozhlednou a 

nahrazením novým ze skládaných kamenů (rovněž požadavek SCHKO). 



23  Zápis Rady Města Turnov 14. 4. 2021 

Z hlediska financování bylo panem Klápštěm potvrzeno, že realizace mlatových, štěrkových a štětových chodníků 

bude podporována (bude tedy způsobilým výdajem) i v nově připravovaném Operačním programu Životní prostředí 

2021+ (OPŽP). První výzvy budou vyhlášeny na jaře roku 2022. Financování 80/20 (uznatelných nákladů). 

 

 

Usnesení RM č. 261/2021 

RM projednala  

materiál Záměr opravy cesty na Hlavatici. RM se záměrem souhlasí a pověřuje odbor správy majetku vypsáním 

výběrového řízení na projektanta opravy cesty. Žádá důsledné projednávání projektu v průběhu jeho zpracovávání s 

dotčenými účastníky státní správy a administrátorem dotačního programu OPŽP 2021+ s cílem snížit výši 

neuznatelných nákladů na naprosté minimum. 
 

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

 

  

 

38. Vodohospodářské sdružení Turnov - výsledky jednání o nových stanovách - duben 2021 
 

Rozprava: 

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

výbor ZM pro vodohospodářský majetek o jednání a předkládání materiálů z prosince 2020, ledna 2021, února 2021 

a března 2021. 
 

Rozhodnutí o tom, zda zahájit kroky k vystoupení z VHS Turnov nebo ve VHS Turnov naopak zůstat je velmi 

komplikované nejenom po stránce právní, provozní, finanční a politické, ale je potřeba vnímat i současnou situaci ve 

společnosti spojenou s pandemií Covid-19, hrozící období sucha, obecně stoupající finanční toky do 

vodohospodářské infrastruktury. Máme, v tomto čase dostatek energie, financí i vytrvalosti pro řešení problému, 

který bude trvat minimálně 3-4 roky? 

Rozhodujeme se, zda zůstat v dobrovolném svazku obcí VHS Turnov, který jsme v roce 1995 zakládali a který jsme 

dobrovolně v roce 2006 rozšířili a tím na jedné straně dostali možnost získat větší dotace na obnovu 

vodohospodářského majetku a na straně druhé jsme ztratili rozhodovací pravomoc k jeho přímému řízení. 

Na jedné straně se nám nelíbí výše vodného a stočného, míra zadlužení VHS, nejsme si jisti nutností a rozsahem 

některých investičních akcí, způsobem provozování vodohospodářského majetku, na straně druhé však musíme 

přiznat, že vodohospodářský majetek je v relativně dobré kondici a provozování na vysoké úrovni. Otázkou zůstává, 

zda toho všeho lze dosáhnout i levnější cestou pro občany našeho města, ale otázkou je rovněž i to, jaký podíl 

solidarity mají občané města i město samotné na svých bedrech nést v rámci celého regionu. 
 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 262/2021 

RM bere na vědomí  

zprávu o výsledku jednání o nových stanovách Vodohospodářského sdružení Turnov z dubna 2021. 
 

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

  

 

 

 

 

 

V Turnově dne 19. dubna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………  …………………………………….…… 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

         starosta           místostarostka 
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