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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 12. listopadu 2014 

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

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Eva Kordová,  

Ing. Jaroslav Knížek, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová,  

Mgr. Jana Svobodová 

  

Nepřítomni:    František Zikuda   

  

Omluveni:    František Zikuda 

  

Hosté:       Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

 

 

K bodu č. 1 

Předání osvědčení o nástupu do funkce člena Zastupitelstva města Turnova 

 

Usnesení RM č. 589/2014 
RM předala panu RNDr. Josefu Uchytilovi, DiS. osvědčení o nástupu do funkce, který se stal dnem 

7.11.2014 členem Zastupitelstva města Turnova za volební stranu "Turnov potřebuje změnu". 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Komise rady města a jmenování předsedů 

 

Usnesení RM č. 590/2014 

RM ruší ke dni 12. 11. 2014 stávající komise RM a k témuž datu stanovuje tyto komise Rady 

města: kulturní, sportovní, pro městskou památkovou zónu, dopravní, pro výchovu a vzdělávání, 

pro zahraniční vztahy a cestovní ruch, komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky, komise 

pro občanské záležitosti, pro Zdravotně sociální služby, sociální a bytová, pro životní prostředí, 

škodní a likvidační a komise letopisecká. 

(Hlasování:7/0/0) 
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    Usnesení RM č. 591/2014 
RM jmenuje předsedy komisí rady města: 

Komise pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky – Ing. Tomáš Hocke  

Komise sportovní – Mgr. Jana Svobodová  

Komise dopravní – František Zikuda  

Komise letopisecká – Mgr. Petra Houšková 

Komise pro občanské záležitosti, Místní agenda 21, Zdravé město – Eva Kordová  

Komise kulturní –  Mgr. Otakar Špetlík 

Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – Ing. Michal Kříž 

Komise sociálně bytová – Eva Kordová 

Komise pro zdravotně sociální služby – MUDr. Jiří Tomášek 

Komise pro životní prostředí – Ing. Tomáš Tomsa  

Komise pro výchovu a vzdělávání – Ing. Jana Rulcová  

Komise pro městskou památkovou zónu –  Ing.arch. Václav Hájek 

Komise škodní a likvidační – Arnošt Černý 

(Hlasování: 7/0/0) 

   

Usnesení RM č. 592/2014 

RM doporučuje ZM určit usnesením pro volební období 2014-2018 určeným zastupitelem pro 

územní plánování starostu města Ing. Tomáše Hockeho. 

(Hlasování: 6/0/1) 

 

    Usnesení RM č. 593/2014 

RM ukládá vedoucím odborů Městského úřadu informovat předsedy komisí o bodech jednání RM 

tak, aby mohl předseda dle závažnosti problematiky nebo požadavku vedoucího rozhodnout o 

projednání v komisi. RM ukládá předsedům komisí účastnit se jednání RM v případě projednávání 

závažných bodů v jejich gesci nebo poskytnout pro jednání RM písemné stanovisko. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 3 

Rozdělení kompetencí ve vedení města 

 

    Usnesení RM č. 594/2014 

RM schvaluje rozdělení kompetencí ve vedení města a ukládá starostovi předložit na jednání ZM 

návrh na zástupce Města v jiných organizacích, kde je Město Turnov členem. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Hana Maierová – Svaz měst a obcí ČR – komise pro cestovní ruch 

Petra Houšková – Mikroregion Jizera 

Jana Svobodová – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

 

K bodu č. 4 

Obsazení dozorčích rad obchodních společností města 

 

    Usnesení RM č. 595/2014 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov, s. r. o. odvolává ke dni 12.11.2014 

stávající členy dozorčí rady: Vratislav Hartig, Roman Korolevyč, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav 

Šmiraus, Jindřich Zeman DiS. 

(Hlasování:7/0/1) 
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Usnesení RM č. 596/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov, s. r. o. jmenuje od 12. 11. 2014 nové 

členy dozorčí rady a to: František Brabec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Ing. Miloslav Šorejs, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Roman Korolevyč, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jindřich Zeman Dis., 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Martin Krejčí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(Hlasování:7/0/1) 

 

    Usnesení RM č. 597 /2014 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s. r. o. odvolává ke dni 12.11.2014 

stávající členy dozorčí rady: Karel Jiránek, Milan Kratochvíl, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Ing. 

Jaromír Pekař, Mgr. Otakar Špetlík. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

    Usnesení RM č. 598/2014 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s. r. o. jmenuje od 12. 11. 2014 nové 

členy dozorčí rady a to: Mgr. Otakar Špetlík, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bc. Zbyněk Báča 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Arnošt Černý xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Karel Jiránek, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Šárka Červinková  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(Hlasování:7/0/1) 

 

    Usnesení RM č. 599/2014 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o. odvolává ke dni 12.11.2014 

stávající členy dozorčí rady: Václav Fanta, ThMgr. Ondřej Halama, Eva Kordová, Mgr. Bohuslav 

Lédl, Mgr. Otakar Špetlík, PhDr. Vladimíra Jakouběová, PhDr. Hana Maierová. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

    Usnesení RM č. 600/2014 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o. jmenuje od 12. 11. 2014 nové 

členy dozorčí rady a to: Mgr. Otakar, Špetlík, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Václav Fanta, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Eva Kordová, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PhDr. Vladimíra Jakouběová, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMgr. Bohuslav Lédl, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Michal Kříž, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ThMgr. Ondřej Halama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(Hlasování:7/0/1) 

 

    Usnesení RM č. 601/2014 

RM doporučuje ZM schválit změnu zakládací listiny Městské sportovní Turnov, s. r. o. v počtu 

členů dozorčí rady z 5 členů na 7. 

(Hlasování:7/0/1)   
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K bodu č. 5 

Změna jednacího řádu rady města 

 

    Usnesení RM č. 602/2014 
RM přijala změnu jednacího řádu rady města v této části: 

Článek III, odstavec 3 

RM může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena ZM a jiné osoby. 

Kterýkoli člen zastupitelstva města může požádat starostu města o účast na projednávání bodu 

v radě města po krátkém zdůvodnění. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 6 

Medaile starosty města - 17. listopad 2014 

 

    Usnesení RM č. 603/2014 

RM bere na vědomí rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty k 17. listopadu 2014. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 7 

Jmenování členů do školské rady 

 

    Usnesení RM č. 604/2014 

RM jmenuje ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Mgr. Petru Houškovou a Bc. Renatu Brychovou do školské rady Základní školy Turnov, Skálova 

600, okres Semily. 

Rada města stanovuje počátek funkčního období všech členů školské rady s účinností od 1.11.2014. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

    Usnesení RM č. 605/2014 

RM jmenuje ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Evu Kordovou a Mgr. Janu Majerovou do školské rady Základní školy Turnov, 28. října, okres 

Semily. Rada města stanovuje počátek funkčního období všech členů školské rady s účinností od 

1.11.2014. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

    Usnesení RM č. 606/2014 

RM jmenuje ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Ing. Jaroslava Knížka a PhDr. Reného Brože do školské rady Základní školy Turnov, Žižkova 518, 

okres Semily. Rada města stanovuje počátek funkčního období všech členů školské rady s účinností 

od 1.11.2014. 

(Hlasování:8/0/0) 
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    Usnesení RM č. 607/2014 

RM jmenuje ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Mgr. Janu Svobodovou do školské rady Základní školy Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily. 

Rada města stanovuje počátek funkčního období všech členů školské rady s účinností od 1.11.2014. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

    Usnesení RM č. 608/2014 

RM jmenuje ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Mgr. Petru Houškovou do školské rady Mateřské školy a  Základní školy Sluníčko, Turnov, 

Kosmonautů 1641, příspěvková organizace. Rada města stanovuje počátek funkčního období všech 

členů školské rady s účinností od 1.11.2014. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

    Usnesení RM č. 609/2014 

RM schvaluje ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje školskou radu 

pro Základní školu, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, stanovuje počet členů na tři a 

schvaluje volební řád. Jmenována za zřizovatele je Eva Kordová. 

RM stanovuje počátek funkčního období všech členů školské rady s účinností od 1.1.2015. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 8 

Platy Městského úřadu Turnov 

Změna Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě umožnila od 1.1.2011 pro zaměstnance města v souladu s §6 použít zvláštní způsob určení 

platového tarifu. Město Turnov na základě rozhodnutí vedení města tuto možnost od 1.1.2011 

využilo. 

Tento paragraf v praxi znamenal, že se přešlo na systém, který nezohledňoval u zaměstnanců 

započitatelnou praxi a všichni ve všech třídách přešli do tzv. 1. stupně.  Tímto krokem bylo 

zaměstnavateli umožněno, aby si sám začal uplatňovat mzdovou politiku na úřadě. Navíc v této 

době probíhala hospodářská krize. Stát snížil městu příspěvek na státní správu o 17%. 

Město výše uvedeným krokem snížilo platy zaměstnanců cca o 6%. Nebylo to snížení max. možné, 

část ztráty platu tímto opatřením byla převedena do osobního příplatku a to nikoliv plošně, ale na 

základě rozhodnutí jednotlivých vedoucích odborů. Někteří vedoucí si určitý díl finančních 

prostředků nechali jako rezervu na odměny pro své zaměstnance a tím celou jím přidělenou částku 

nerozpustili do platů jednotlivců paušálně. Je třeba podotknout, že roční úspora mezd v rozpočtu 

města činila cca 2 mil. Kč. Tento systém platů se upravil od 1.4.2014 s tím, že mzda v tarifu se 

zvedla o 2,8% a tím se mzdy na městě zvýšily o 1%. 

Během roku 2014 vláda avizovala nárůst platů státních úředníků pro rok 2015 o 3,5%. Mluví se sice 

o státních úřednících, ale patří sem i zaměstnanci města. Nikdo nečekal, že vláda tuto změnu přijme 

již od 1.11.2014 ( pan ministr financí toto opatření v televizi zdůvodnil tím, že již není krize). Nové 

nařízení vlády zrušilo § 6 pro zaměstnance města. Tím pádem musíme opět přejít na systém platný 

před 1.1.2011 a tudíž zaměstnancům zachovat platové třídy a dle délky praxe je zařadit do 

příslušného stupně.  Nikdo nikdy neavizoval, že předešlé opatření je pouze dočasné, nikdo městu 

žádné peníze na zvýšení platů nepřidá. Příspěvek na státní správu se samozřejmě již na původní 

výši nevrátil. Stát rozhodl za zaměstnavatele bez finanční náhrady. 

Vzhledem k tak vysokému nárůstu rozpočtu starosta navrhl snížit plošně osobní příplatek (v sumě 

po jednotlivých odborech) a nechat jeho sníženou část na rozdělení vedoucím. Dle prozatím všech 
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existujících rozsudků správních soudů včetně nejvyššího není možné osobní příplatek snížit z jiného 

důvodu, než za jaký byl přiznán dle zákoníku práce. Důvod jako šetření, nedostatek finančních 

prostředků apod. je důvod nezákonný, obzvláště pak u nepodnikatelské sféry. 

 

    Usnesení RM č. 610/2014 
RM bere na vědomí navýšení platů u zaměstnanců města od 1.11.2014 dle novely nařízení vlády č. 

564/2006 a ukládá starostovi navýšení prostředů na platy v rozpočtu roku 2015 o 6 mil. Kč. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

    Usnesení RM č. 611 /2014 

RM mění směrnici č.22 „Pravidla pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům 

příspěvkových a rozpočtových organizací zřizovaných Městem Turnov, vedoucím odborů 

Městského úřadu a tajemníkovi tak, že se přidává bod VII ve znění: 

Směrnice až do odvolání neplatí pro vedoucí odborů Městského úřadu a tajemníka s platností od 

13.11.2014. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 612/2014 

RM pověřuje tajemníka úřadu provedením interního personálního auditu a návrhem změny 

organizačního uspořádání úřadu s termínem do konce ledna 2015. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

V Turnově dne 19. listopadu 2014 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

       starosta               místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


