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ZÁPIS  
z 9. jednání Rady města Turnov 

ze dne 29. 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. Valná hromada Kulturního centra Turnov, s. r. o. Mgr. Petra Houšková         13:00 – 13:30   

2. Hodnocení jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o.             

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"Vodovodní přípojka pro RD č. p. 597 na p. č. 3520 k. ú. 

Turnov, xxxxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová    13:30 – 14:30   

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"REKO MS Turnov, Na Kamenci - NTL plynovod a 

přípojky" 

       

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"Vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 369/1, xxxxxxxxxx" 

– bod stažený z jednání 

       

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"Sjezd k RD na p. č. 1017 k. ú. Daliměřice, U Lip, 

xxxxxxxxxxx" 

       

7. Liberecký kraj, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti "Chodník Turnov - Mašovská ulice" 

       

8. Smlouvy budoucí darovací s Libereckým krajem - chodník 

Károvsko a BUS zastávka a chodník Mašov 

       

9. 

10. 

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

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov - 

letní předzahrádka 

       

11. Bezúplatný převod pozemku p. č. 2758/19 a 

spoluvlastnického podílu 1/2 na p. č. 2758/19, oba k. ú. 

Turnov 

       

12. Zřízení služebnosti přístupu pro pozemek p. č. 1247/2, k. ú. 

Turnov 
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13. Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce sociálního 

zařízení a tělocvičny v ZŠ Skálova" 

            

14. Regenerace panelového sídliště U nádraží, 7. etapa - 

osvětlení 

            

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

15. Výsledky konkurzu na místo ředitele/ředitelky Mateřské 

školy Turnov, Jana Palacha 1931, p. o., jmenování ředitelky 

            

16. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) 

sportovním spolkům a organizacím – stupeň 3-8 

Mgr. Martina Marková   14:30 – 14:45   

17. Čerpání rezervního fondu Základní škola Turnov, Skálova 

600, p. o. 

Mgr. Martina Marková       

Ostatní 

18. 

 

19. 

20. 

Vypsání veřejné zakázky "Expozice Globálního geoparku 

UNESCO Český Ráj – Turnov" 

Záměr pronájmu kiosku na Hlavatici – přidaný bod 

Smlouva č. 1190900558 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

na akci "Městské sady Hruštice" – přidaný bod 

Mgr. Jana Svobodová 

 

Mgr. Dagmar Šrytrová 

Mgr. Jana Svobodová 

  14:45 – 15:00    

 

 

 

 

 

1. Valná hromada Kulturního centra Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

Jednatel společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. svolává řádnou valnou hromadu uvedené společnosti na 29. 4. 

2021. 

- Výroční zpráva společnosti za rok 2020 

- Záznam z prověrky účetnictví společnosti za rok 2020 

- Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 

- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 

 

Tabulka hospodářských výsledků: 
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Vývoj nákladů a výnosů: 

 
 

 

Usnesení RM č. 264/2021 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2020. Valná hromada zároveň schvaluje závěrku včetně hospodářského 

výsledku společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

  

Usnesení RM č. 265/2021 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí Záznam z prověrky účetnictví společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. za rok 2020. 
 

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

  

Usnesení RM č. 266/2021 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 1 063 740,66 Kč). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 267/2021 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020. 
 

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

  

Usnesení RM č. 268/2021 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí usnesení Dozorčí rady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. ve věci vydávání tištěného 

programu akcí společnosti. 
 

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

  

 

 

2. Hodnocení jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

Předkládám výsledek hodnocení jednatele KCT pana Mgr. Davida Peška.  

 

 

Usnesení RM č. 269/2021 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

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

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

  

 

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Vodovodní přípojka pro RD č. p. 597 na p. č. 3520 

k. ú. Turnov, xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investor manželé xxxxxxxx podali žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Vodovodní přípojky pro pozemek 

p. č. 3520 k. ú. Turnov". Jedná se o výstavbu nové přípojky k stávajícímu RD č. p. 597 v ul. U Zastávky. Stavba 

povede přes pozemek p. č. 3512 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 5 bm. Vodovodní přípojka bude 

napojena v komunikaci na vodovodní řad, na pozemku investora bude ukončena vodoměrnou šachtou.  

 

 

Usnesení RM č. 270/2021 

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. 3512 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova 

v celkové délce 5 bm dotčený stavbou "Vodovodní přípojku k RD na pozemku p. č. 3520 k. ú. Turnov" ve prospěch 

manželů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.000 Kč + DPH dle Ceníku 

jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (400 Kč za započatý metr + DPH). 
 

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

  

 

 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "REKO MS Turnov, Na Kamenci - NTL plynovod 

a přípojky" 
 

Rozprava: 

Investor GasNet, s. r. o. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "NTL plynovod a přípojky v ul. Na 

Kamenci, Turnov". Jedná se o výstavbu nového plynovodu a 4 přípojek v ul. Na Kamenci, která povede přes 

pozemek p. č. 3324 a 3880/26 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 98 bm. Stavba bude provedena 

výkopem. Nové umístění plynovodu bude koordinováno s pokládkou nové kanalizace a vodovodu. 

 

 

 

 

 



5  Zápis Rady města Turnov 29. 4. 2021 

Usnesení RM č. 271/2021 

RM schvaluje  

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 pozemky parcel. č. 3324 a 3880/26 k. ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "NTL plynovod a přípojky v ul. Na Kamenci, Turnov" ve prospěch 

GasNet, s. r. o. jednorázovou úhradu 49.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného 

od 1. 7. 2020. 
 

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

 

  

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 369/1 

xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

RM stáhla bod z jednání. 

 

 

 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Sjezd k RD na p. č. 1017 k. ú. Daliměřice, U Lip, 

xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investoři manželé xxxxxxxxx podali žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Zřízení sjezdu na komunikaci p. 

č. 711/176 pro pozemek p. č. 1017, oba k. ú. Daliměřice". Jedná se o vybudování nového sjezdu k přístavbě 

rodinnému domu č. p. 196 na pozemku p. č. 1017 k. ú. Daliměřice v ulici U Lip v min. šířce 4 bm. Vjezd je situován 

do komunikace p. č. 711/176 k. ú. Daliměřice v majetku Města Turnov dle situačního plánku č. 1,2.  

 

 

Usnesení RM č. 272/2021 

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. 711/176 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města 

Turnova dotčený stavbou "Zřízení sjezdu na komunikaci pro pozemek p. č. 1017 k. ú. Daliměřice" ve prospěch 

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 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) – [7/0/0] 

  

 

 

7. Liberecký kraj, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti "Chodník Turnov - Mašovská ulice" 
 

Rozprava: 

V rámci projektové přípravy byla v roce 2016 uzavřena trojstranná smlouva mezi Libereckým krajem, jako 

vlastníkem pozemku, Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., jako vlastníkem zařízení a Městem Turnov jako 

investorem stavby na přeložku telefonních rozvodů v rámci stavby "Chodník Turnov - Mašovská ulice". Cena za 

zřízení věcného břemene přeložky telefonních rozvodů, kterou mělo hradit Město Turnov jako vyvolanou investici 

stavbou chodníku, byla spočítána na základě tabulkových cen ve výši 73.326 Kč vč. DPH. 

Vzhledem k tomu, že stavba nového chodníku a tím i přeložka telefonních rozvodů nebyla zahájena v době platnosti 

původní smlouvy, je nyní uzavírána smlouva nová. Ceny věcných břemen telekomunikačních vedení uzavírá nově 

Liberecký kraj na základě zpracovaného znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že po dokončení stavby nového 

chodníku bude pozemek pod chodníkem a tím i nově přeložené telefonní rozvody převedeny darovací smlouvou do 

majetku Města Turnov, požádal odbor správy majetku vlastníka pozemku Liberecký kraj o výjimku z ceníku 

jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro přeložku telefonních rozvodů. Liberecký kraj této žádosti vyhověl a 

nová cena za zřízení věcného břemena za přeložku telefonních rozvodů v rámci výstavby nového chodníku v 

Mašovské ulici je ve výši 1.210 Kč vč. DPH.  
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Usnesení RM č. 273/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu "Chodník Turnov - Mašovská ulice, SO 401 

rekonstrukce telefonních rozvodů" s Libereckým krajem na pozemku parc. č. 1414/1, k. ú. Mašov u Turnova za cenu 

1.210 Kč vč. DPH. 
 

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

 

  

 

8. Smlouvy budoucí darovací s Libereckým krajem - chodník Károvsko a BUS zastávka a chodník Mašov 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení 3 smlouvy o smlouvách budoucích darovacích.  

1/ "Chodník Károvsko - Turnov" - OSM podal žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud bude 

dotace poskytnuta, tak bude stavba realizována v roce 2022. 

2/ "Autobusová zastávka Mašov - náves" - stavba se nyní již realizuje, přesto je třeba uzavřít budoucí darovací 

smlouvu. 

3/ "Chodník Turnov - Mašovská ulice" - stavba se nyní již realizuje, přesto je třeba uzavřít budoucí darovací 

smlouvu. 

 

 

Usnesení RM č. 274/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné darovací smlouvy s Libereckým krajem na 

stavbu "Chodník Károvsko - Turnov". 
 

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

  

Usnesení RM č. 275/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné darovací smlouvy s Libereckým krajem na 

stavbu "Autobusová zastávka Mašov - náves". 
 

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

  

Usnesení RM č. 276/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné darovací smlouvy s Libereckým krajem na 

stavbu "Chodník Turnov - Mašovská ulice". 
 

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

 

  

 

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

Rozprava: 

Dne 19. 2. 2021 byla odboru správy majetku od spolumajitelů bytového domu č. p. 1352, ul. Koněvova, Turnov, 

podána žádost na prodej pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov. 

Žadatelé, po upozornění na nutnost projednání odkupu i se sousední nemovitostí tj. domem č. p. 1353, předložili dne 

6. 4. 2021 společné prohlášení vlastníků jednotek - bytů v domě č. p. 1352 a č. p. 1353. Majitelé obou nemovitostí 

se, dle doručené písemnosti, dohodli na vzájemném vyrovnání společných hranic pozemků. Ke směně dojde, jakmile 

obyvatelé č. p. 1352 získají pozemek od města p. č. 797/1. Pozemek p. č. 797/1, k. ú. Turnov, o výměře 130 m2, je 

umístěn ve vnitrobloku bytových domů stojících v ulici Koněvova a Švermova. Žadatelé souhlasí s předběžně 

určenou cenu 640 Kč/m2, která je prozatím stanovena s ohledem na velikost pozemku a zařazení dle územního 

plánu, a dále na základě realizovaných prodejů pozemků ve vnitroblocích v ul. Žižkova v roce 2019 (tzn. stejná 

lokalita, ocenění bylo provedeno znaleckým posudkem). 

 

 

 

 

 



7  Zápis Rady města Turnov 29. 4. 2021 

Usnesení RM č. 277/2021 

RM schvaluje  

záměr prodeje pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov a doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov 

do vlastnictví spolumajitelů domu č. p. 1352, ul. Koněvova, Turnov, za kupní cenu ve výši 640 Kč/m2, tzn. celková 

cena 83.200 Kč. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

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

 

  

 

10. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 477/1, k.ú. Turnov - letní předzahrádka 
 

Rozprava: 

Město Turnov pronajímá společnosti MT Catering s. r. o., Praha, která provozuje restauraci U Prince, od r. 2018 část 

pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov o výměře 80 m2 na letní předzahrádku. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 

31. 12. 2022. Na jaře r. 2020 požádal p. Roubíček, zastupující společnost PANTHER 75 s. r. o. o pronájem části 

pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov pro zřízení letní předzahrádky. Rada města jeho žádost zamítla a schválila vyhlásit 

soutěž o pronájem části pozemku o výměře 40 m2. Do soutěže se nikdo nepřihlásil.  

Na podzim podal pan Roubíček opětovně žádost o pronájem. Rada města žádost projednala a uložila OSM vypsat 

výběrové řízení na novou předzahrádku. OSM předkládá záměr pronájmu části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov o 

výměře 40 m2 za účelem zřízení letní předzahrádky. 

 

 

Usnesení RM č. 278/2021 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 477/1 o výměře 40 m2 v k. ú. Turnov za účelem zřízení letní 

předzahrádky a umístění venkovního sezení. 
 

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

 

  

 

11. Bezúplatný převod pozemku p. č. 2758/19 a spoluvlastnického podílu 1/2 na p. č. 2758/19, oba k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Radě města předkládáme k projednání bezúplatné převzetí nemovitého majetku. 

Na základě žádosti města Turnov, oboru správy majetku, nám byla Úřadem pro zastupování státu zaslána Smlouva o 

bezúplatném převodu pozemku p. č. 2758/19 a podílu 1/2 na p. č. 2758/20, oba k. ú. Turnov. 

Převáděný majetek vyčíslil UZSVM (a bude tak zařazen do majetku města): 

 p. č. 2758/19 s účetní hodnotou ve výši 1.479,60 Kč, 

 spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 z celku pozemku p. č. 2758/20 pak s účetní hodnotou ve výši 782,50 Kč. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 279/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit bezúplatné převzetí pozemku p. č. 2758/19 a spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemku p. č. 2758/20, 

oba k. ú. Turnov, na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného práva č. 

UZSVM/HSM/552/2021-HSMM. 
 

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

 

  

 

12. Zřízení služebnosti přístupu pro pozemek p. č. 1247/2, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Radě města předkládáme ke schválení uzavření Smlouvy o služebnosti pro pozemek p. č. 1247/2, k. ú. Turnov, který 

je v majetku města. Pozemek p. č. 1247/2, k. ú. Turnov, slouží jako zahrádka a je dlouhodobě pronajímána. Její 

nájemce podal řádnou žádost o prodej, který RM neschválila. Rada města pověřila odbor správy majetku jednáním o 

věcném břemeni chůze a jízdy k tomuto pozemku s majiteli pozemku sloužícího jako přístup pro zahrádky. Jelikož 

se jedná pouze o pěší přístup, projednali jsme s majiteli pozemku možnost zřízení stejné služebnosti i pro pozemek 

ve vlastnictví města Turnov, p. č. 1247/2, k. ú. Turnov.  
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Usnesení RM č. 280/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v právu přístupu pro pozemek p. č. 1247/2, k. ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova, s vlastníky pozemku p. č. 2975/2, k. ú. Turnov. Smlouva bude uzavřena bezúplatně na 

dobu neurčitou. Správní poplatek za vklad práva uhradí město Turnov. 
 

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

 

  

 

13. Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce sociálního zařízení a tělocvičny v ZŠ Skálova" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ 

Skálova, Turnov", který provedla hodnotící komise dne 19. 4. 2021, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a 

podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem OTISTAV s. r. o., IČ: 24832898 za cenu Kč 1 094 331,- bez DPH 

/Kč 1 324 140,51 s DPH. Termín realizace: 28. 6. 2021 do 29. 8. 2021. Rozpočet dle projektových prací byl 1,5 mil. 

Kč vč. DPH. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

a s DPH 

1. OTISTAV s. r. o., Českolipská 390/7, 

Praha 9 
24832898 1 094 331,- / 1 324 140,51 

2. Baukomplet, s. r. o., Rybářská 4949/7a, 

466 01 Jablonec nad Nisou 
25023101 

1 174 502,97/ 1 421 148,59 

 

3. BARNATHERM s. r. o., Generála 

Svobody 250/31, 460 01 Liberec 
28669053 

1 189 274,73/ 1 439 022,42 

 

4. Tomáš Gráb, Horecká 588, 468 22 

Železný Brod 
72756942 1 249 995,11/ 1 512 494,08 

5. EMPL – LIBEREC spol. s  r. o. 25039181 1 307 990,32/ 1 582 668,29 

 

 

Usnesení RM č. 281/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele OTISTAV s. r. o., IČ: 24832898 na 

realizaci zakázky "Rekonstrukce sociální zařízení u tělocvičny v ZŠ Skálova, Turnov" za cenu Kč 1 094 331,- bez 

DPH /Kč 1 324 140,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

 

14. Regenerace panelového sídliště U nádraží, 7. etapa - osvětlení 
 

Rozprava: 

OSM předkládá návrh na realizaci nového veřejného osvětlení u nyní realizované stavby "Regenerace panelového 

sídliště Turnov, U nádraží – 7. etapa". Jedná se o osvětlení vodního prvku a přilehlého chodníku, celkem dle nabídky 

Technických služeb Turnov, s. r. o. 7 ks svítidel s rozvody a montážními pracemi. Ve výběrovém řízení na realizaci 

této stavby, a to 1. etapy, která byla součástí žádosti o dotaci ze Státního fondu podpory investic a na kterou jsme 

obdrželi dotaci ve výši 3 191 725 Kč, byla zahrnuta pouze příprava pro 3 ks svítidel v hranicích stavby /výkop a 

trubkování/. Osvětlení vodního prvku a přilehlého chodníku se mělo realizovat až v další 2. etapě výstavby. 

Současně se ukázalo jako stavebně nevhodné. Dle nabídky Technických služeb Turnov s. r. o. navrhujeme uzavřít, 

dle směrnice města č. 49.19. – Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov, Smlouvu o dílo s Technickými 

službami Turnov, s. r. o. za 351 701,02 Kč s DPH. 
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Usnesení RM č. 282/2021 

RM schvaluje  

realizaci dodávky veřejného osvětlení, a to včetně montážních prací u stavby "Regenerace panelového sídliště 

Turnov, U nádraží – 7. etapa." a na tuto akci uzavřít Smlouvu o dílo s Technickými službami Turnov, s. r. o. za 351 

701,02 Kč s DPH. 
 

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

 

  

 

15. Výsledky konkurzu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, p. o., 

jmenování ředitelky 
 

Rozprava: 

Na základě usnesení RM č. 29/2021 ze dne 13. 1. 2021, bylo rozhodnuto o vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní 

místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace. Dle §166 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřizovatel jmenuje ředitele na vedoucí pracovní místo na základě jím 

vyhlášeného konkurzu. Dne 19. 4. 2021 proběhl konkurz na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana 

Palacha 1931, příspěvková organizace. Do konkurzního řízení se přihlásily celkem 2 uchazečky (Bc. Dana 

Musílková, Tereza Paločko). Paní Tereza Paločko dne 17. 4. 2021 oznámila písemně, že již nemá zájem se 

konkurzního řízení účastnit. Konkurzní komise se následně usnesla, že paní Bc. Dana Musílková je vhodná pro 

výkon činnosti ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace.  

 

 

Usnesení RM č. 283/2021 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 

1931, příspěvková organizace. 
 

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

  

Usnesení RM č. 284/2021 

RM jmenuje  

do funkce ředitelky organizace Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace Bc. Danu 

Musílkovou, s účinností od 1. 8. 2021. 
 

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

 

  

 

16. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím – stupeň 3-8 
 

Rozprava: 

Z rozpočtu města je každoročně vyčleňována částka pro programovou dotaci na podporu činnosti sportovních spolků 

a organizací. Pro rok 2021 byly sníženy všechny předpokládané finanční prostředky z rozpočtu města do dotačních 

programů města o 20 %. Pro oblast dotací na sportovní činnost to znamená ponížení částky z původních 7.750 tis. 

Kč na 6.200 tis. Kč. Rozdělení částky pro rok 2021 bylo výjimečně odsouhlaseno podle stupňů podpory Koncepce 

programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím, nikoli dle běžných Pravidel pro tuto oblast. 

O vyhlášení prvních dvou stupňů podpory KPZ bylo rozhodnuto na jednání Zastupitelstva města Turnov dne 18. 12. 

2020 a o rozdělení dotací z KPZ v těchto stupních bylo následně rozhodnuto na jednání dne 25. 2. 2021. Mezi 

sportovní spolky, které podaly žádost o dotaci (17 spolků ze 17 možných), bylo rozděleno 2.447 tis. Kč.  

Dne 11. 2. 2021 byl vyhlášen program KPZ ve stupni podpory 3-8, odsouhlasený Výborem pro sport. 

O dotaci v těchto stupních podpory požádalo 14 spolků ze 17 možných (3 spolky žádost nepodaly).  Stupeň 3-8 je 

celkem krácen o cca 29 % (tj. bude rozdělena zbývající částka vyčleněná v rozpočtu města pro rok 2021). Dle 

přehledu by mělo být rozděleno v KPZ stupeň 3-8 celkem 3.676 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že 3 spolky ve 

stupni podpory 3-8 žádost o dotaci nepodaly, zůstane tak z částky 3.676 tis. Kč nerozděleno celkem 11.720 Kč. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Střet zájmů: Pavel Mlejnek, Jana Svobodová 
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Usnesení RM č. 285/2021 

RM souhlasí  

s návrhem rozdělení dotací z Koncepce programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím – stupeň 3 až 

8 z rozpočtu města Turnov pro rok 2021 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí 

dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

  

 

 

17. Čerpání rezervního fondu Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o čerpání 

rezervního fondu do výše 80 tis. Kč na spolufinancování projektu Doprovodné stravovací zařízení a další vybavení 

školní jídelny. Projekt byl podán do Programu rozvoje venkova v celkové výši 237 818 Kč, neboť stávající vybavení 

ŠJ již dosluhuje. Dotace činí 159 720 Kč a rozdíl musí dofinancovat sama organizace. V rámci projektu bude 

pořízeno nové zařízení školní jídelny, konkrétně výdejové a objednávkové terminály vč. softwaru od společnosti 

VIS Plzeň (Veřejná informační služba, s. r. o.). Software od VIS Plzeň škola používá dlouhodobě, z důvodu 

kompatibility nemůže uvažovat o jiném dodavateli. Dále ředitel organizace předkládá 3 cenové nabídky na pořízení 

2 ks výdejových vozíků. Preferuje tu od společnosti mmilenium s. r. o. v celkové hodnotě 67 494 Kč vč. DPH (cena 

je ks činí 33 747 Kč). 

 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 315 000,- Kč 

Rezervní fond je k 31. 3. 2021 ve výši: 788 180,47 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 473 180,47 Kč 

 

 

Usnesení RM č. 286/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 80 tis. Kč 

a následný převod této částky do fondu investic. 
 

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

  

Usnesení RM č. 287/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 80 tis. Kč na 

spolufinancování projektu Doprovodné stravovací zařízení a další vybavení školní jídelny. 
 

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

 

  

 

18. Vypsání veřejné zakázky "Expozice Globálního geoparku UNESCO Český Ráj – Turnov" 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám k odsouhlasení schválení zadávacích podmínek a samotného vypsání veřejné zakázky malého 

rozsahu na realizaci akce "Expozice Globálního geoparku UNESCO Český Ráj – Turnov". Realizace zakázky by 

měla probíhat od cca 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 288/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání veřejné zakázky malého rozsahu – služby na akci "Expozice Globálního geoparku 

UNESCO Český Ráj – Turnov" a zároveň schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana 

Svobodová, Jan Lochman, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Eva Krsková. Ing. Blanka Nedvědická – ředitelka Geoparku 

Český ráj, o. p. s. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
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19. Záměr pronájmu kiosku na Hlavatici 
 

Rozprava: 

Město Turnov je vlastníkem pozemku st. p. č. 734, k. ú. Mašov u Turnova a kamenného stánku na něm stojícím u 

rozhledny Hlavatice. Kiosek je bez připojení na vodu a elektřinu, přístupný pouze cestou pro pěší. Provozování 

kiosku je spíše zálibou o víkendech v letních měsících. Proto byl stánek pronajímán za symbolickou cenu 500 

Kč/rok. Paní Lenka Janíčková, která provozuje Penzion Pod Hlavaticí, měla s městem uzavřenou smlouvu o nájmu 

pozemku vč. kamenného stánku. Na jaře letošního roku požádala o ukončení. 

OSM navrhuje vyhlásit záměr pronájmu pozemku st. p. č. 734 a část pozemku p. č. 693/2, vše k. ú. Mašov u 

Turnova vč. kamenného stánku za těchto podmínek: 

- nájemce bude provádět pravidelnou údržbu stánku, venkovního posezení, zábradlí a rozhledny a zajistí odvoz a 

likvidaci odpadů bez nároku na finanční náhradu 

- minimální nabídnutá cena je 1.000 Kč/rok  

- kritériem soutěže je nejvyšší nabídnutá cena 

- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2021 

 

 

Usnesení RM č. 289/2021 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru pronájmu kamenného stánku u rozhledny Hlavatice stojícím na pozemku st. p. č. 734 a část 

pozemku p. č. 693/2, vše v k. ú. Mašov u Turnova za účelem provozování prodeje balených potravin a suvenýrů.  
 

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

 

  

 

20. Smlouva č. 1190900558 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Městské sady Hruštice" 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání materiál týkající se smlouvy č. 1190900558 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) na akci "Městské sady Hruštice".  Jedná se o podporu ve výši 241 921 

Kč na akci, která byla realizována v listopadu roku 2020. Finanční prostředky byly vynaloženy na výsadbu 48 ks 

ovocných stromů, realizaci závlahového systému (48 ks závlahových vaků), zpracování odborného posudku, 

provádění odborného dozoru při realizaci výsadby a zajištění publicity projektu. SFŽP ČR požaduje, pokud je 

příjemcem podpory obec, doložit současně s podepsanou smlouvou dokument prokazující schválení smlouvy „v 

zastupitelstvu či radě města, městské části nebo obce v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích., nebo 

prohlášení, že zastupitelstvo si nevyhradilo její schvalování a starosta má pravomoc smlouvu podepsat“. 

 

 

Usnesení RM č. 290/2021 

RM schvaluje  

smlouvu č. 1190900558 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního 

programu Životní prostředí na akci "Městské sady Hruštice" a souhlasí s jejím podpisem starostou města. 
 

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

  
 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. května 2021 

 

 

 

 

 

  ………………………………………  ………………………………………. 

   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka 


