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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 26. 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, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

  

Nepřítomni: -      

  

Omluveni: -      

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

K bodu č. 1 

MTT - výroční zpráva, účetní závěrka 
Nabídka pro RM i ZM na exkurzi ve společnosti.  

V budoucnu až skončí životnost bude nutné řešit teplovody na sídlišti Výšinka (investice okolo 10 

mil.Kč).  

Návrh na vypořádání zisku ve výši 1.133.119,67 Kč za účetní období 2013/14  

Vypořádání zisku ve výši 1.133.119,67 Kč:  

a) Příděl do rezervního fondu = 5% z čistého zisku ve výši 56.656,- Kč  

b) Příděl do sociálního fondu = 3% dle Kolektivní smlouvy z mezd, tedy ve výši 132.311,- Kč  

c) Zbytek ve výši 944.152,67 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let  

 

Usnesení RM č. 613/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. schvaluje výroční zprávu 

2013/14, včetně účetní závěrky. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 614 /2014 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. schvaluje závěry auditu 

hospodářského roku 2013/2014. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 615/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. schvaluje vypořádání zisku dle 

předloženého návrhu. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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Usnesení RM č. 616/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. bere na vědomí Zprávu o 

vztazích mezi propojenými osobami. 

(Hlasování: 9/0/0) 
 

 

 

K bodu č. 2 

Výsledek výběrového řízení na hydraulického vyprošťovacího zařízení pro jednotku SHM Turnov 

Město Turnov uspělo se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 

v podprogramu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na projekt 

„Nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení“  pro jednotku SHM Turnov. 

Podíl dotace Libereckého kraje činí 54,55% tj. 300 000,00 Kč.  

Podíl žadatele Město Turnov činí     45,45% tj. 250 000,00 Kč. 

 

Podíl žadatele, tedy 250 000,00 Kč bude hrazen z rozpočtu jednotky požární ochrany města.  

Bylo osloveno 5 firem a vyvěšeno výběrové řízení na webu.  Byly doručeny 4 nabídky. 

NORDSTAHL spol. s.r.o.  535 057,16 Kč s DPH 

Luing Pyrex spol .s.r.o.  594 966,68 Kč s DPH 

JaGa spol. s.r.o.   744 198,40 Kč s DPH 

ZAHAS s.r.o.    798 090,59 Kč s DPH 

 

Usnesení RM č. 617/2014 
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku firmy NORDSTAHL spol. s.r.o., 

Slapská 1/2115, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČ:00550736 na realizaci dodávky ,,Hydraulické 

vyprošťovací zařízení pro jednotku SHM Turnov“ za cenu 535 057,16 Kč včetně DPH a zároveň 

pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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K bodu č. 3 

Žádost o čerpání rezervního fondu 

Žádost ředitelky Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, 

příspěvková organizace o úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu provozního příspěvku na 

rok 2014 takto: 

- navýšení sledovaného ukazatele účtu 503 - vodné a stočné - o 50 tis. Kč z důvodu placení vyšších 

záloh,  jarní havárie vody, vodoměr bude přezkoušen 

- navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - opravy - o 15 tis. Kč z důvodu neplánované nutné 

opravy kuchyňského robotu 

- snížení sledovaného ukazatele účtu 602 - školné - o 10 tis. Kč z důvodu vyššího počtu 

předškoláků, kteří úplatu za vzdělávání podle školského zákona neplatí 

 

Zároveň paní ředitelka žádá o čerpání rezervního fondu do výše 75 tis. Kč na pokrytí výše 

uvedených zvýšených nákladů a nižších výnosů, než bylo plánováno. 

Rezervní fond organizace k 30.9.2014 je 143.201,31 Kč 

povinná rezerva na energie je                     68.550,- Kč 

Rezervní fond k čerpání je                          74.651,31 Kč 
 

Usnesení RM č. 618/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, 

Kosmonautů 1641, příspěvková organizace, úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu na rok 

2014, a to takto: 

- zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 (spotřeba vody) o částku 50 tis. Kč, důvodem je zvýšení 

zálohových plateb kvůli zvýšené spotřebě vody v roce 2013 - havárie  

- zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 (opravy a údržba) o částku 15 tis. Kč, důvodem je 

neplánovaná nutná oprava kuchyňského robotu 

- snížení sledovaného ukazatele účtu 602 (výnosy ze školného) o částku 10 tis. Kč, důvodem je 

velký počet předškoláků, kteří jsou od úplaty osvobozeni. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 619/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, 

Kosmonautů 1641, příspěvková organizace, čerpání rezervního fondu organizace do výše 75 tis. Kč 

na úhradu zvýšených nákladů spotřeby vody, oprav a nižších výnosů ze školného. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 4 

Vyřazování majetku Mateřských škol, Základních škol, Žluté ponorky a knihovny 

Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1.11.2010  

byly předloženy tyto žádosti. Všechny položky prošly inventarizačními komisemi. U knihovny byly 

magnetofonové kazety převedeny do formátu MP3 a zálohovány na disk a CD. 

 

Usnesení RM č. 620/2014 

RM bere na vědomí a souhlasí s vyřazením drobného hmotného majetku a drobného dlouhodobého 

hmotného majetku Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, okres Semily – kryt na radiátory/12 ks -  

PC 950 Kč/ks, vánoční stromek – PC 790 Kč, elektrický ruční šlehač – PC 199,50 Kč, auto-sklápěč 

– PC 399 Kč, dětský mixér – robot – PC 635 Kč, dětský kočárek – PC 1.999 Kč a zároveň schvaluje 

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku – kombinovaný sporák – PC 5.400 Kč (rok 

pořízení 1985), kombinovaný sporák Mora – PC 4.200 Kč (rok pořízení 1985). 

(Hlasování: 9/0/0) 
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Usnesení RM č. 621/2014 

RM bere na vědomí a souhlasí s vyřazením drobného hmotného majetku Mateřské školy Turnov – 

Mašov, U Školy 85, okres Semily – větrník na logopedii – PC 400 Kč, skříň policová 2-dvéřová – 

PC 150 Kč, bazén laminátový – PC 500 Kč, kočárek proutěný – PC 396 Kč, kočárek golf růžový – 

PC 709,20 Kč a zároveň schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku  – mobil 

Nokia – PC 5.898 Kč (rok pořízení 2003). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 622/2014 

RM bere na vědomí a souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku  Mateřské a 

Základní školy Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace – vysavač Elektrolux 

– PC 3.600 Kč, psací stůl rohový – PC 2.350 Kč, mobilní telefon – PC 2.999 Kč, kryt na pískoviště 

– PC 2.528,75 Kč, kryt na pískoviště – PC 3.242,75 Kč, mikronet router – PC 1.011,50 Kč a 

zároveň schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku  – obývací stěna tajga + 

stolek – PC 6.500 Kč (rok pořízení 1993), počítačová sestava – PC 24.109 Kč (rok pořízení 2002), 

fotoaparát Olympus – PC 4.290 Kč (rok pořízení 2007). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 623/2014 

RM bere na vědomí a souhlasí s vyřazením drobného hmotného majetku a drobného dlouhodobého 

hmotného majetku Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, okres Semily  – el. kráječ Zelmer – PC 

3.290 Kč, DVD přehrávač - PC 1.308 Kč, psací stůl leštěný – PC 1.100 Kč, promítačka Pentagon 

150A - PC 700 Kč, M1 Miklink – PC 150 Kč, skluzavka – PC 540 Kč, stavebnice molitanová – PC 

240 Kč, bedna na hračky 4 ks – PC 499/ks, hlavolam délky 4 ks – PC 275/ks, hlavolam barvy 2 ks – 

PC 245/ks, hlavolam kostky 2 ks – PC 210/ks, komín – PC 440 Kč, kouzelník – PC 360 Kč, dět. 

lékař – PC 540 Kč, kamion šusťákový – PC 950 Kč, traktor 2 ks – PC 290/ks, valník – PC 280 Kč, 

odrážedlo – PC 320 Kč, odrážedlo – PC 344 Kč, krtkova zahrádka – PC 303 Kč, kontejner k autu – 

PC 280 Kč, zajíc v pytli – PC 286 Kč, miminko – PC 296 Kč, paruka – PC 298 Kč, postýlka – PC 

349 Kč, prošívání – PC 199 Kč, cik cak – PC 199 Kč. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 624/2014 

RM bere na vědomí a souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku  

Waldorfské mateřské školy Turnov, Hruborohozecká 405, okres Semily  – el. stolička 1978 – PC 

3.000 Kč, el. stolička 1988, PC 3.000 Kč, skříňka na výkresy – PC 1.800 Kč, židle kancelářská – 

PC 1.690 Kč, židle kancelářská – PC 2.150 Kč, proutěné křeslo – PC 1.242 Kč, stůl Hobis – PC 

2.606 Kč, stůl kulatý – PC 3.112 Kč, žehlička Tefal – PC 1.059 Kč, stůl kancelářský rohový – PC 

3.950 Kč, konferenční stolek – PC 1.700 Kč, tiskárna Deskjet – PC 1.070 Kč, poštovní schránka – 

PC 1.074 Kč, židle 4 ks – PC 1.440/ks a zároveň schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku – sporák SE-40 Alba – PC 13.200 Kč (rok pořízení 2003), dvoudřez nerez 

včetně 2 pracov. stolů – PC 10.400 Kč (rok pořízení 2003), kuchyňský kout – PC 8.500 Kč (rok 

pořízení 2003), chladící skříň Liebher 2000 – PC 18.300 Kč (rok pořízení 2003), smažící pánev el. 

litinová – PC 5.000 Kč (rok pořízení 2003), dvoudřez celonerez – PC 19.500 Kč (rok pořízení 

2003), umyvadlo combi s výlevkou nerez – PC 30.200 Kč (rok pořízení 2003), škrabka na 

brambory – PC 20.784 Kč (rok pořízení 2003), dvouhoupačka – PC 14.000 Kč (rok pořízení 2004), 

stůl pod počítač – PC 4.800 Kč (rok pořízení 2004), pultová mraznička ECM 2258 – PC 8.990 Kč 

(rok pořízení 2005), skříň Hobis 2 ks – PC 5.563/ks (rok pořízení 2005), pohovka – PC 8.423 Kč 

(rok pořízení 2005), obývací stěna – PC 7.851 Kč (rok pořízení 2005), chladnička Gorenje R4144 – 

PC 4.107 Kč (rok pořízení 2012), kartonový pořadač – PC 6.472 Kč (rok pořízení 2006), myčka na 
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nádobí A670F – PC 39.806 Kč (rok pořízení 2009), koberec – PC 7.234 Kč (rok pořízení 2010), 

termoport 2 ks – PC 5.215/ks (rok pořízení 2013). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 625/2014 

RM bere na vědomí a souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku  – UPC pro 

PC – PC 2.142 Kč a zároveň schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku  Základní školy Turnov, 28. října 18, okres Semily – záložní zdroj k PC – PC (pořizovací 

cena) 5.063 Kč (rok pořízení 2003), počítač Alivio – PC 33.869 Kč, server – PC 36.380 Kč (rok 

pořízení 2004), počítač AC OfficePro – PC 28.410 Kč (rok pořízení 2003), počítač AC OfficePro – 

PC 21.592 Kč (rok pořízení 2004), Notebook Acer ASpire – PC 29.400 Kč (rok pořízení 2005), PC 

AC OfficePro – PC 14.169 Kč (rok pořízení 2006), dataprojektor Benq MP 620/2 ks – PC 39.627 

Kč/ks (rok pořízení 2006), dataprojektor ACER – PC 19.159 Kč (rok pořízení 2008), notebook 

Fujitsu Siemens/2 ks  – PC 12.495 Kč/ks (rok pořízení 2008), monitor LCD – PC 6.944 Kč (rok 

pořízení 2006), kopírovací stroj Minolta Di152 – PC 56.168 Kč (rok pořízení 2008). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 626/2014 

RM bere na vědomí a souhlasí s vyřazením  drobného dlouhodobého hmotného majetku   Základní 

školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily – sjezd. lyže s vázáním – PC 3.200 Kč, videorekordér 

Thomson – PC 3.290 Kč, vysavač Elektrolux Z720 – PC 3.390 Kč, Genius-scanner – PC 3.409 Kč, 

CRT monitor 17/2 ks – PC 3.439 Kč/ks, skartovač DAHLE – PC 3.990 Kč, chladnička – PC 8.200 

Kč  a zároveň schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – 17 

LCD Acer/2 ks – PC 5.474 Kč/ks (rok pořízení 2006), chladnička 9.600 Kč (rok pořízení 1994), 

počítač TO25i7 Alza.cz – PC 11.069 Kč (rok pořízení 2005), tiskárna Kyocera FS/3 ks - PC 13.242 

Kč/ks (rok pořízení 2003), PC Acer Power F6 – PC 14.538 Kč (rok pořízení 2007), PC OfficePro 

2000N mikro/2 ks – PC 14.994 Kč/ks (rok pořízení 2006), tiskárna Kyocera – PC 16.653 Kč (rok 

pořízení 2001), tiskárna HP – PC  18.117 Kč (rok pořízení 2000), PC sestava - PC 30.805 Kč (rok 

pořízení 1999), PC sestava – PC 34.007 Kč (rok pořízení 2000), upgrade Bakaláři 11/12 – PC – 

5.460 Kč (rok pořízení 2012). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 627/2014 

RM bere na vědomí a souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku  Střediska 

pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily  – ADSL modem k PC – PC 1.617 Kč, atyp. 

svítidla čtvercová – PC 1.481 Kč, šicí stroj – PC 3.500 Kč a zároveň schvaluje  vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku  – fax telefon Minolta – PC 4.900 Kč (rok pořízení 2004), 

tiskárna v PC HP 1010 – PC 6.661 Kč (rok pořízení 2002), mikrof. systém – PC 10.300 Kč (rok 

pořízení 1997), leštící podlahový stroj – PC 7.000 Kč (rok pořízení 1985). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 628/2014 

RM bere na vědomí vyřazení drobného hmotného majetku Městské knihovny Antonína Marka 

Turnov – dle předloženého seznamu (převážně magnetofonové kazety). 

(Hlasování: 9/0/0) 
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K bodu č. 5 

Platy ředitelů ZŠ, MŠ, SVČDM, ZUŠ,Turnovské památky a cestovní ruch, Městská knihovna 

Turnov 

V souvislosti s novým nařízení vlády ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 

564/2006., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů, předkládáme k projednání upravené platební výměry ředitelů škol, školského zařízení 

(SVČDM), ZUŠ, Turnovských památek a cestovního ruchu, Městské knihovny Turnov - s 

 účinností od 1.11.2014 

Platy ředitelů se pohybují v rozpětí 25-45 tis. Kč hrubého. 

 

Usnesení RM č. 629/2014 

RM schvaluje výši platů ředitelům dle předloženého návrhu. U Mgr. Tomáše Zakouřila souhlasí 

s variantou B s účinností od 1.11.2014. 

(Hlasování: 8/0/1) 

 

K bodu č. 6 

Žádost o schválení dohody o bezplatném užívání prostor knihovny 

Předkládáme k projednání žádost o schválení dohody o bezplatném užívání prostor knihovny pro 

poskytování sociálních služeb zrakově postiženým a o zápůjčce kamerové lupy s Tyflocentrem 

Liberec, o.p.s.  

 

Usnesení RM č. 630/2014 

RM schvaluje uzavření dohody o bezplatném užívání prostor Městské knihovny A. Marka pro 

poskytování sociálních služeb zrakově postiženým a o zápůjčce kamerové lupy s Tyflocentrem 

Liberec, o.p.s. dle předloženého návrhu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 7 

Kronikářský zápis za rok 2013 

Letopisecká komise RM podává zprávu o tom, že členové komise prohlédli zápis v pamětní knize 

za rok 2013, který představuje 327 stran textu a posoudili jeho obsah a úplnost. Koncept zápisu 

projednala komise na svém zasedání 5.11.2014 a nevznesla k němu žádné zásadní připomínky. 

Zápis hodnotí jako velmi dobrý, objektivní a obsahově poutavý. Pamětní kniha je vedena v souladu 

s právními předpisy. Po schválení RM bude umístěn v plném znění na internetové stránky Města 

Turnova. Na stejném jednání komise schválila i fotodokumentační přílohu kronikářského zápisu. 

Fotografie jsou po jednotlivých měsících uloženy na CD nosičích, pevných discích, aby je bylo 

možné operativně využívat. Tato data jsou průběžně umisťována na internetové stránky Města 

Turnova. 

 

Usnesení RM č. 631/2014 

RM schvaluje kronikářský zápis za rok 2013 včetně jeho fotodokumentační přílohy. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 8 

Schválení kácení stromů rostoucích mimo les 

Návrh na kácení byl předán k projednání komisi pro životní prostředí. Ve stanovené lhůtě nebyl 

výsledek projednání na OSM doručen. Po projednání s odborem životního prostředí OSM navrhuje 

povolit kácení v plném rozsahu.  
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Usnesení RM č. 632/2014 

RM schvaluje podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les: 

Zahrada u Focusu - p.p.č. 611/2 k.ú. Turnov, 3x hrušeň obvody: 135, 185, 230 cm, 5x švestka 

(ryngle, špendlíky, mirabelka, plané) obvody: 150, 90, 84, 81, 160 cm, 1x jabloň, obvod 165 cm, 2x 

bříze, obvod: 145,112 cm, 2x javor, obvod: 90, 110 cm, 1x jeřáb obvod 42 cm, 1x černý bez obvod 

85 cm, 1x neznámý, obvod 90 cm, sídliště Jana Patočky - parcela č.2633/10 k.ú. Turnov, jabloň 

obvod 82 cm. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 9 

Smluvní pokuta Waldorfská mateřská škola 

Dne 12.8.2014 byla městu společností Brex s.r.o. předána dokončená stavba Waldorfské mateřské 

školy Turnov. Dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 ke smlouvě byl termín dokončení a odevzdání 

stavby stanoven na 27.7.2014. Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo byly řešeny vícepráce, méněpráce a 

zároveň byl prodloužen termín dokončení stavby z 30.6.2014 do 27.7.2014. Ve smlouvě o dílo byla 

sjednána smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 10 000,- Kč za každý den 

prodlení. Podle tohoto článku smlouvy městu přísluší smluvní pokuta ve výši 150 tis Kč. Abychom 

tuto záležitost vyřídili a ukončili, proběhlo v kanceláři starosty města dne 29.8.2014 jednání s 

jednatelem společnosti Brex s. r. o. ohledně smluvní pokuty. Jednatel společnosti důvody pro 

vyměření smluvní pokuty neuznává, domnívá se, že vina na nedodržení termínu dokončení stavby 

je částečně i na straně města a žádá radu města o zrušení rozhodnutí na udělení pokuty. OSM dává 

RM ke zvážení, zda pro období od 17.7. do 27.7. z důvodu, že epoxidové stěrky musely být dodány 

ze SRN, nebudeme uplatňovat smluvní pokutu a snížíme tak dobu výpočtu smluvní pokuty z 15 na 

5 dnů. 

 

Usnesení RM č. 633/2014 

RM nedoporučuje ZM uznat důvody uvedené společností Brex s. r. o. na snížení výpočtu smluvní 

pokuty za nedodržení termínu dokončení stavby Waldorfské mateřské školy Turnov. 

(Hlasování: 6/0/2) 

 

 

K bodu č. 10 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - příkazní smlouva 

Na základě rozhodnutí ZM a RM byla vypsána soutěž na zhotovitele stavby Sportovní a rekreační 

areál Maškova zahrada Turnov. Z důvodu, že Městská sportovní Turnov s. r. o. nedisponuje 

zaměstnanci, kteří by mohli stavbu kontrolovat a řídit  navrhujeme, aby mezi Městskou sportovní 

Turnov s.r.o.  a Městem Turnov byla uzavřena příkazní smlouva, která zmocní město k provádění 

příslušných kontrol a přijímání rozhodnutí, která budou nezbytná ke zdárnému provedení stavby.  

Součástí příkazní smlouvy je i návrh na pracovní skupinu, která bude řešit všechny situace a 

problémy se stavbou. Dále navrhujeme RM, aby pověřila starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

schvalováním případných víceprací a méněprací na stavbě po předchozím projednání v pracovní 

skupině, s technickým dozorem stavby a dalšími dozory.  Tento návrh podáváme z důvodu, že se 

může vyskytnout situace, která bude vyžadovat rozhodnutí v termínu, který neumožní předchozí 

projednání v RM. Pracovní skupina bude čítat tyto osoby: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana 

Svobodová, Ludmila Těhníková, Jiří Vocásek, Ing. Jaroslav Knížek, Karel Jiránek. Zpráva o 

průběhu stavby bude 1x za měsíc předkládána RM, 1x 3 měsíce ZM. 
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Usnesení RM č. 634/2014 

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou sportovní Turnov s. r. o. a městem Turnov 

na zajištění činností souvisejících s výstavbou Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada 

Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 635/2014 

RM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho schvalováním případných méněprací a víceprací 

na stavbě Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 636/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. schvaluje uzavření příkazní 

smlouvy mezi Městskou sportovní Turnov s.r.o. a městem Turnov na zajištění činností souvisejících 

s výstavbou Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 11 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - cenový dozor 

S řízením stavby "Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov" souvisí i kvalitní 

sledování a kontrola fakturace skutečně provedených prací. RM schválila usnesením č.552/2014 

výsledek výběrového řízení na technický dozor investora, kterým se stala společnost Stavo S v.o.s. 

Liberec. Abychom měli větší jistotu a kontrolu nad fakturovanými pracemi, rozhodli jsme se po 

diskuzi ve vedení města na stavbu zajistit i tzv. cenový dozor. Tento dozor bude mít za úkol 

kontrolovat fakturaci prací včetně kontroly množství jednotek, kontrolovat jednotkové ceny, 

kontrolovat navrhované ceny případných víceprací atd. a spolupracovat s technickým dozorem. 

 

Usnesení RM č. 637/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. schvaluje cenový dozor 

investora pro stavbu "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" pana Ing. Jana Hájka a 

pověřuje jednatele společnosti podpisem příkazní smlouvy. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 12 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov- geologický dozor 

Pro zajištění chodu stavby "Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov" jsme se 

rozhodli uzavřít smluvní vztah i s geologem, který bude dohlížet nad zakládáním stavby, nad 

zemními pracemi a zřizováním vrtu. Zemní práce a zakládání jsou na stavbě oceněny v řádu desítek 

milionů korun.  

 

Usnesení RM č. 638/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. schvaluje geologický dozor 

investora pro stavbu "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" společnost WASTECH 

a.s. Praha – RNDr. Miroslav Bičík a pověřuje jednatele společnosti podpisem příkazní smlouvy. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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K bodu č. 13 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov – dodatek č.1, bankovní záruky na provádění 

díla a odstraňování vad díla zhotovitelem   

Smluvní strany shodně konstatují, že tento Dodatek je sepisován za účelem upřesnění některých 

ustanovení Smlouvy a zvýšení právní jistoty obou smluvních stran, a to v souladu se zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), kdy zejména nedochází ke změně 

podstatných ustanovení Smlouvy ani ke zhoršení postavení objednatele.  Deklarovanou změnou je 

především upřesnění postupu pro vystavení a předání bankovních záruk ve prospěch Objednatele, 

v důsledku čehož dochází v rámci Dodatku k úpravě čl. 14., odst. 14.6. této Smlouvy. Smluvní 

strany dále shodně uvádí, že veškeré dohodnuté změny či doplnění SoD nemají žádný vliv na 

předmět díla, cenu díla a dobu plnění tak, jak byla tato sjednána v SoD. 

 

Usnesení RM č. 639/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. schvaluje upřesnění znění 

bankovních záruk na provádění díla a odstraňování vad díla zhotovitelem dle smlouvy o dílo čl.14  

"Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" a uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 14 

Výpůjčka částí pozemků v Dolánkách 

Město Turnov je vlastníkem pozemků p.č.385 a 762/5 v k.ú. Daliměřice.  O prodej pozemku 

p.č.385 a části pozemku p.č. 762/5 o výměře cca 350 m2 požádali xxxxxxxxxxxx. Jedná se o 

travnaté pozemky, s kterými přes cestu k Jizeře sousedí jejich nemovitosti. Tyto části pozemků 

průběžně udržují a příležitostně užívají pro potřeby rodiny. Žádost xxxxxxxxxxxx byla předložena 

na jednání RM dne 6.10.2014, RM prodej neschválila a doporučila nabídnout žadatelům výpůjčku. 

Pozemky pod komunikací p.č.762/3, 762/9, 762/10 jsou majetkem Vodohospodářského sdružení 

Turnov. OSM po projednání s žadateli vyhlásil výpůjčku výše uvedených pozemků. OSM navrhuje 

schválit výpůjčku pozemku p.č.385 a části pozemku p.č. 762/5 v k.ú. Daliměřice o celkové výměře 

cca 350 m2 pro  pana xxxxxxxxxxxxx na dobu určitou 5 let. 

 

Usnesení RM č. 640/2014 

RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č.385 a části pozemku p.č. 762/5 v k.ú. Daliměřice o celkové 

výměře cca 350 m2 pro pana xxxxxxxxxxx na dobu určitou 5 let. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 15 

Výpůjčka objektu čp. 2136 Žižkova pro Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 

Kulturní centrum Turnov, s. r. o. má  v bezplatném užívání objekt čp.2136, budovu bývalého kina v 

Žižkově ulici v Turnově. Smlouva je uzavřena do 31.12.2014. Po dohodě předkládá OSM ke 

schválení uzavření smlouvy o výpůjčce objektu čp. 2136  v Žižkově ulici v Turnově pro Kulturní 

centrum Turnov, s. r. o.  na dobu určitou do 31.12.2015. 

 

Usnesení RM č. 641/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce objektu čp. 2136  v Žižkově ulici v Turnově pro 

Kulturní centrum Turnov, s. r. o.  na dobu určitou do 31.12.2015. 

(Hlasování: 6/0/0) 
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K bodu č. 16 

Pronájem (prodej) objektu čp. 2136, ul. Žižkova, Turnov (bývalé kino) 
Poslední zájemci, kteří si za naší účasti objekt pečlivě prohlédli, projevili následně i písemný zájem o 

pronájem části této budovy a následně i případnou koupi. Jedná se o společnost 3D tiskárna Knobloch 

Peter, Jenišovice, která má v současné době provozovnu v bývalém Kamenoprojektu (čp. 1724) ul. 

Prouskova, Turnov. Její činnost spočívá v provozování 3D tiskáren a rychlé výrobě drobných prototypů, 

jedná se o předměty do velikosti kufru osobního automobilu. Tato společnost má zájem v objektu čp. 

2136 o umístění nového stroje, který se jim v rámci stávajícího nájmu do prostor nevejde. Uvažují stroj 

umístit v prostoru šatny za toaletami, to znamená, že mají zájem si pronajmout pouze prostor vestibulu, 

šatny, baru a sociálního zařízení, tj. plocha cca 285 m2, za kterou nabízejí nájemné ve výši 100.000 

Kč/rok (cca 350 Kč/m2/rok). Jako bonus nabízejí opravu - zakonzervování problému zatékání střechy. 

V diskuzi se radní spíše přiklonili k dražbě tohoto objektu, na ZM bude připraven cenový odhad, tak 

aby zastupitelé mohli řádně zvolit vyvolávací cenu. 
 

Usnesení RM č. 642/2014 

RM neschvaluje pronájem části objektu čp. 2136, ul. Žižkova, Turnov. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

K bodu č. 17 

Pronájem části pozemku p.č. 863/1 v k.ú. Turnov 

V rámci výstavby bytového domu  v Žižkově ulici na pozemku p.č. 863/1 v k.ú. Turnov má pan 

xxxxxxxxxxxx pronajatou část tohoto pozemku o výměře  cca 120 m2 na zařízení staveniště. 

Smlouva byla uzavřena na 5 měsíců do 31.10.2014 za cenu 40,- Kč/m2/rok. Pan xxxxxxx požádal o 

pokračování  tohoto pronájmu o 29 dní do 29.11.2014. 

 

Usnesení RM č. 643/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části  pozemku p.č.863/1 v k.ú. Turnov o výměře  cca 

120 m2 na zařízení staveniště pro xxxxxxxxxx od 1.11.2014 do 29.11.2014 za cenu 40,- Kč/m2/rok. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 18 

Pronájem části pozemku p.č. 96 v k.ú. Turnov 

Město Turnov je vlastníkem pozemku p.č. 96 v k.ú. Turnov  v ulici Antonína Dvořáka o výměře 

247 m2 . O část tohoto pozemku o výměře  20 m2 požádal  pan xxxxxxxxxxxxxx, spolumajitel 

sousední nemovitosti čp. 302,  pro potřeby  uživatelů domu. Cenu za pronájem navrhuje v částce 

100,- Kč za m2 /rok, o pronájem požádal na dobu určitou  na 5 let. Žadatel upravil chodník, schody 

a zábradlí na tomto pozemku na vlastní náklady, chodník i ostatní plochy celoročně uklízí a udržuje. 

V diskuzi radní poukázali na cenu parkovného, případně cenu parkovacích míst např. ve dvoře ve 

Vejrichově ulici a schválili následně usnesení. 

 

Usnesení RM č. 644/2014 

RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 96 v k.ú. Turnov o výměře 20 m2 pro xxxxxxxxxxx za cenu 

3600 Kč za tento pozemek/rok na dobu určitou jeden rok. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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K bodu č. 19 

Prodej části pozemku parc.č. 862/12, k.ú. Daliměřice na stavbu trafostanice 

Umístění této nové trafostanice bylo projednáno s vedením města za přítomnosti zástupce ČEZ 

Distribuce, a. s. již v loňském roce. Jako nejvhodnější místo pro její umístění se v této lokalitě jeví 

pozemek parc.č. 862/12 k.ú. Daliměřice, jehož vlastníkem je Město Turnov. ČEZ Distribuce, a. s. 

žádá o prodej části tohoto pozemku o výměře cca 20 m2. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o 

uzavření kupní smlouvy a smlouvy o právu stavby je podmínkou zahájení zpracování projektové 

dokumentace. Na základě územního plánu je pro pozemek p.č. 862/12, k.ú. Daliměřice vymezena 

stabilizovaná plocha s funkčním využitím "Zeleň sídelní a přírodního charakteru (ZSP)".  Podmínky 

této plochy výstavbu nové trafostanice umožňují.  
 

Usnesení RM č. 645/2014 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 862/12 v k.ú. Daliměřice  o výměře cca 

20 m2 na výstavbu nové trafostanice pro ČEZ Distribuce, a. s. za cenu 1 500 Kč/m2 a všech nákladů 

s prodejem spojených. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 20 

Prodej pozemků, ul. 28. října, č.p. 1329, 1330 

Na červencovém jednání RM byla projednávána žádost bytového družstva Turnov 1329 (ul. 

28.října) o uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy pro parkování osobních 

automobilů obyvatel domu a zároveň členů družstva č.p. 1329. Členové bytového družstva jsou 

vlastníky pozemku pouze pod domem č.p. 1329, Město Turnov je vlastníkem okolních pozemků 

(zahrady). RM neodsouhlasila uzavření smlouvy o právu provést stavbu a uložila OSM, aby 

obyvatelům domů č.p. 1329 a č.p. 1330 nabídl pozemky okolo jejich domů k odprodeji za cenu 

stavebního pozemku ve výši 1.000,-Kč/m2. Pokud by byl pozemek prodáván jako zahrada, 

odhadujeme, že by se posudková cena pohybovala okolo 700,-Kč/m2 (viz. prodej zbytkové parcely 

Na Kamenci, prodejní cena byla 600,-Kč/m2). Obyvatelé obou výše uvedených domů mají zájem 

nabízené pozemky od Města Turnov odkoupit, ale zásadně nesouhlasí s cenou 1.000,-Kč/m2. 

Obyvatelé domů nyní platí městu nájemné za pozemky ve výši 3,-Kč/m2/rok.   

 

Usnesení RM č. 646/2014 

RM bere na vědomí informace o nabídce odprodeje pozemků parc.č. 1258/7 a 1258/8, oba k.ú. 

Turnov obyvatelům domů č.p. 1329 a 1330 v Turnově. RM ukládá OSM zpracovat znalecký 

posudek na cenu obvyklou a opětovně předložit problematiku na RM. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 21 

Bytová zóna Hruštice, kabel NN k domu xxxxxxxxxxx 

Odbor správy majetku řeší již několik let otázku provizorní přístupové komunikace a kabelu NN 

pro novostavbu rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx v bytové zóně Hruštice-Károvsko. V roce 2008 

nás požádal projektant RD pana xxxxxxxxxxx o vyjádření k provizorní komunikaci a domovnímu 

přívodu vedení NN. Odbor správy majetku vydal vyjádření s podmínkami, za kterých bude 

souhlasit s provedením výše uvedeného na svých pozemcích. 

Stavební povolení na RD xxxxxxxxxxxx bylo vydáno stavebním úřadem 29. 3. 2012 s podmínkami 

provizorní přístupové komunikace ze štěrkodrti a el. energii měl vyrábět motorgenerátor. Dne 12. 5. 

2009 proběhlo místní šetření, kde bylo zjištěno, že v rozporu se stavebním povolením byla 

provedena přípojka NN a provizorní přístupová komunikace byla provedena z drcené suti s obuví, 

plasty, dřevem, lepenkou atd.. 
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Navázalo mnoho další korespondence z obou stran. V této chvíli se cítí město poškozeno na svých 

právech. 

 

Usnesení RM č. 647/2014 

RM nesouhlasí s umístěním dočasného kabelu nn pro RD na pozemcích parc.č. 2870/34, 2870/35 a 

2870/18 do svých pozemků parc.č. 3876/1, 2874/2, 1007/3, 2874/1, 2870/42 a 2870/12 , vše k.ú. 

Turnov 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 22 

Platy ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti 

V souladu s nařízením vlády ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

se s účinností od 1. listopadu 2014 mění platové tarify. 

Platy ředitelů se pohybují v rozpětí 31-36 tis. Kč hrubého. 

 

Usnesení RM č. 648/2014 

RM schvaluje platy ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti dle návrhu. 

(Hlasování: 7/0/1) 

 

K bodu č. 23 

Schválení rámcové partnerské smlouvy s OPS pro Český ráj 

Město Turnov na svém zasedání zastupitelstva 24. ledna 2013 odsouhlasilo vstup do Místní akční 

skupiny Český ráj a Střední Pojizeří. Zároveň se zavázalo spolupracovat na Integrované strategii 

rozvoje území místního partnerství Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. Jedná se o důležitý 

dokument pro čerpání dotace v dotačním období 2014-2020.  

 

Usnesení RM č. 649/2014 

RM schvaluje jako zájmovou skupinu v Rámcové partnerské smlouvě s OPS pro Český ráj „místní 

rozvoj“. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 650/2014 

RM schvaluje jako osobu zastupující Město Turnov v orgánech MAS Český ráj a Střední Pojizeří v 

Rámcové partnerské smlouvě s OPS pro Český ráj Mgr. Janu Svobodovou, místostarostku Města 

Turnova. 

(Hlasování: 9/0/0) 

   

Usnesení RM č. 651/2014 

RM schvaluje uzavření Rámcové partnerské smlouvy s Obecně prospěšnou společností pro Český 

ráj a ukládá starostovi smlouvu podepsat. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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K bodu č. 24 

Schválení komisí pro výběrové řízení na dodávku plynu 

Schválení složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběrové řízení na dodávku 

zemního plynu pro Město Turnov a řízené organizace na období 1.3.2015 - 31.12.2016. 

 

Usnesení RM č. 652/2014 

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Jan Zárybnický 

(náhradník Ludmila Těhníková), Ing. Miroslav Šmiraus (náhradník Ing. Tomáš Hocke), Mgr. Jana 

Svobodová (náhradník Mgr. Petra Houšková). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 25 

Složení komisí rady města 

Kulturní komise – předseda Mgr. Otakar Špetlík 

Mgr. Blanka Blažková, PhDr. Mgr. René Brož, JUDr. Milan Brunclík, Mgr. Petr Haken, ThMgr. 

Ondřej Halama, Mgr. Petra Houšková, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Jiří Kohoutek, Eva Kordová, 

Dagmar Landrová, Mgr. Bohuslav Lédl, Mgr. David Pešek, Mgr. Radka Šimůnková, Karel Šírek, 

Bc. Adam Švancar, RNDr. Josef Uchytil, Petr Záruba, Marika Bartošová. 

  

Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – předseda Ing. Michal Kříž 
František Zikuda, Mgr. Michal Loukota, Kristýna Světlíková, Jaroslav Men, Jana Nalezencová, 

DiS., Daniela Lakatošová. 

 

Sportovní komise - předsedkyně Mgr. Jana Svobodová  

PhDr. Mgr. René Brož René, Petr Bydžovský, Jiří Duda, RNDr. Otto Jarolímek, Csc., Jiří Mikula, 

Ing. František Jungmann, Mgr. Vít Jůza, Ing. Jan  Konejl, Bc. Jindřich Kořínek, Pavel Mikeš, Mgr. 

Aleš Mikl, Mgr. Filip Stárek, Ing. Pavel Svatoš, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. 

Tomáš Špinka, Jiří Šteffan, Mgr. Karel Štrincl, Jiří Vele, Ing. Jaroslav Zahrádka, Ing. Mgr. Tomáš 

Zakouřil, František Zikuda, Ing. Milan Hejduk, Jiří Ressler. 

 

Škodní a likvidační komise -  předseda Arnošt Černý  

Richard Mochal, Jana Kopečná, Ing. Josef Zajíček, Jaroslav Men. 

 

Komise pro životní prostředí - předseda Ing. Tomáš Tomsa  

Mgr. Jana Svobodová, Bc. Zbyněk Báča, Ing. Petr Halama, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jan Mertlík, 

Mgr. Vít Preisler, Mgr. Miroslav Beran, RNDR. Otto Jarolímek, CSc., Mgr. Ondřej Illich, Iveta 

Sadecká, Milena Pekařová. 

 

Sociální komise - předsedkyně Eva Kordová 
Bc.Jaroslav Cimbál, Šárka Červinková, Mgr. Petra Houšková, Vladislava Chuchlíková , Břetislav 

Jansa, Luďka Kanclířová, Mgr. Hana Kocourová, Bc. Martina Kunčíková, Marcela Kurfirstová, 

Lucie Křelinová, Marie Macháčková, Mgr. Dagmar Rakoušová , Ludmila Těhníková, Božena 

Zajíčková, Ivana Zárybnická, Mgr. Jana Kotrmanová. 

 

Zdravotně sociální komise – předseda MUDr. Jiří Tomášek 
Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Dana Drbohlavová, Zuzana Hanyková, Mgr. Petra Houšková, Bc. Jana 

Chodaničová, Iva Jirčáková, Mgr. Hana Kocourová, Bc. Martina Kunčíková, MUDr. Daniel 

Pospíšil, Mgr. Adéla Stehlíková, Ing. Petr Soudský. 
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Komise pro výchovu a vzdělávání – předsedkyně Ing. Jana Rulcová 
Mgr. Karel Bárta, PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. Jana Dontová, Mgr. Jaroslava Dudková, Mgr. Ivo 

Filip, Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Bohuslav Lédl, Mgr. Jana 

Leitnerová, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Jan Šteffan, Mgr. Jaroslava 

Štoudková, Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil. 

 

Komise pro občanské záležitosti, Zdravé město a Místní agenda 21 - předsedkyně Eva 

Kordová 
Jana Adamová, Jana Čejková, Eva Dudová, Ing. Jaromír Ducháč, Irena Fričová, Karel Janák, Mgr. 

Hana Kocourová, Dagmar Landrová, PhDr. Hana Maierová, Marie Meixnerová, Ing. Klára 

Preislerová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Božena Zajíčková, Ing. Jan Zárybnický, Mgr. Petra 

Houšková, Arnošt Černý. 

 

Komise letopisecká – předsedkyně Mgr. Petra Houšková 
PhDr. Mgr. René Brož, Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David 

Marek, Dalibor Sehnoutka. 

 

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

Ing. Josef Pekař, Ing. Tomáš Hocke, Jana Bártová, PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. David Marek, 

Miroslav Jirčák, Mgr. Jiří Mašek, ak. mal. Václav Žatečka, Ing. Barbora Luková. 

 

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

Ing. Miloslav Šorejs, Václav Hájek, Petr Cuchý, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, Ing. 

Miloslav Carda, Milan Vašák, Ing. Vladislav Drbohlav, Jaroslav Čapek, Martin Krejčí, Ing. Jaromír 

Pekař, Daniela Weissová, Ing. Pavel Marek, Ludmila Těhníková, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr 

Veselý, Ing. Eva Zakouřilová, František Zikuda, Karel Jiránek, Ing. Arch. Boris Šonský. 

 

Dopravní komise – předseda František Zikuda 

Jiří Bubák, Mgr. Milan Drahoňovský, Otakar Grund, Ing. Tomáš Hocke, Ing. Dominik Jareš 

Dominik, Miroslav Jech, Jiří Kos, Ing. Jan Mertlík, Jiří Mikula, Ing. Jan Otmar, Ing. Pavel Paickr, 

Libor Preisler, Ing. Zdeněk Romany Zdeněk, Ing. Tomáš Roubíček, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 

Miroslav Šmiraus, Ing. Petr Štěpánek, Luboš Trucka, Mgr. Pavel Vaňátko, Ing. Milan Vašák, Jiří 

Vocásek, Josef Vojtíšek, Daniela Weissová, Ing. Josef Zajíček, Ing. Jan Zima. 

 

Usnesení RM č. 653/2014 

RM schvaluje složení odborných komisí rady města dle návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 26 

Koupě objektu České spořitelny v Turnově 

Na základě nabídky realitní kanceláře Knight Frank, týkající se prodeje objektů České spořitelny, 

a.s. (historické i nové budovy) na náměstí Českého ráje ze 4.11.2014 jsme se začali zabývat 

myšlenkou koupě těchto objektů pro účely městského úřadu. Nabídku na případnou koupi objektu 

je nutné podat do 12. prosince 2014. 

 

Proč o této možnosti uvažujeme: 

- jedná se historický, památkově chráněný objekt postavený v roce 1907, který je 

architektonickou dominantou náměstí a bezesporu stojí bojovat o jeho další bezproblémovou 

existenci 

- město dlouhodobě usiluje o sestěhování úřadu do dvou objektů – původně uvažováno stará 
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radnice + objekt sirotčince čp. 466, Skálova ul, teď možno i model stará radnice + objekty 

spořitelny, důvodem je snadná dostupnost a orientace pro klienty úřadu, snížení provozních 

nákladů, lepší řízení úřadu, rozpočtové náklady odvozené z prováděcího projektu 

rekonstrukce sirotčince (č.p. 466) činí  - bourací práce 193 tis. Kč vč. DPH, stavební práce 56 

mil. Kč vč. DPH 

- objekt prošel v roce 1998, generální rekonstrukcí a svým dispozičním uspořádáním vyhovuje 

provozu úřadu, došlo by pouze k lokálním úpravám interiéru, po stránce infrastruktury je 

objekt v dobré kondici (odhadované náklady 1-2 mil. Kč, možno rozložit v čase) 

- Česká spořitelna hodlá svou pobočku přesunout do přízemí objektu (historická i nová 

budova) s dobou nájmu 7+3+3 léta (možnost ukončení či redukce prostorů po 5-ti letech)  

- dalším nájemníkem je Úřad práce ve 3.NP, který má smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 6 měsíců  

 

Zápory navrhovaného řešení 

- málo parkovacích míst (4 ve dvoře na vlastním pozemku, 2 ve dvoře na cizím pozemku) 

- energetická náročnost E (nejlepší je A – pasivní objekty, snažíme se obvykle dosáhnout u 

městských objektů třídy C), provozní náklady včetně daně z nemovitosti činí 2 043 000,-

Kč/rok 

- bezbariérovost objektu je řešena dvěma výtahy a mobilní plošinou, právě mobilní plošina je 

považována za komplikaci přístupu 

- objekt je památkově chráněn a je nutno s tímto ohledem přistupovat k opravám 

- závady – zemní vlhkost v celém objektu (suterén), poničené sádrokartonové podhledy 

v suterénu, lokální závady na fasádě a v interiéru 

 

Usnesení RM č. 654/2014 
RM doporučuje ZM podat nabídku na koupi nemovitosti pozemek parc.č. 479/1 – zastavěná plocha 

a nádvoří, jehož součástí je stavba Turnov, č.p.97 – objekt občanské vybavenosti, vše v katastrálním 

území Turnov. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4610 u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj.  

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 27 

Komise pro hodnocení jednatele společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. po čtyřech letech. 

Tato komise se sestavuje v okamžiku, kdy je jednatel ve své funkci 4 roky. Komise posoudí 

jednatelem předloženou zprávu, která obsahuje zhodnocení za uplynulé období a koncepci dalšího 

vývoje  na čtyři roky. Výsledkem je doporučení jednatele ve funkci, nebo jeho odvolání. Do konce 

roku 2014 má proběhnout hodnocení Bc. Jindřicha Kořínka, jednatele společnosti Městská 

sportovní Turnov, s. r. o.  

 

Usnesení RM č. 655/2014 

RM schvaluje složení hodnotící komise, na hodnocení Bc. Jindřicha Kořínka, jednatele společnosti 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. po čtyřech letech ve složení:  Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír 

Pekař, PhDr. René Brož, Tomáš Hudec, František Zikuda, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Petra 

Houšková. 

(Hlasování: 8/0/0) 
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K bodu č. 28  

Průchod Františkánskou zahradou 

Cena stavby byla dle předloženého projektu a zpracovaného výkazu výměr vysoutěžena na částku 

989 824,-Kč s DPH.  Nyní na konci stavby došlo ke konečnému vyčíslení měně prací a více prací. 

Méně práce jsou ve výši 127 486 Kč s DPH, více práce jsou ve výši 220 931,- Kč s DPH, což je 

nárůst ceny o 23%. Více práce vznikly převážně na opravě stávající zdi (muselo být dořešeno krytí 

zdi po odstranění popínavých rostlin, zdivo bylo více zvětralé a muselo dojít k větší opravě než byla 

předpokládána v projektu, došlo ke zvětšení šířky vstupních bran, musel být ochráněn dálkový 

optický kabel, do ulice 5. května byla dodatečně objednána kovářská dvířka na novou skříň 

elektro,…).   

 

Usnesení RM č. 656/2014 
RM schvaluje uzavření dodatku č.1  smlouvy o dílo na stavbu "Průchod Františkánskou zahradou". 

Cena za dílo bude navýšena o 77 228,22 Kč bez DPH (93 446 Kč s DPH). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 29 

Informace k projektu Svazu měst a obcí ČR na podporu meziobecní spolupráce 

 Cílem projektu je:  

• vytvořit podmínky pro dlouhodobou a systémovou podporu meziobecní spolupráce ČR (hlavní cíl 

projektu)  

• vytvořit odborné a organizační kapacity v území pro rozvoj MOS (území pokrývající správní 

obvody ORP)  

• nastavit mechanismy komunikace pro zajištění spolupráce obcí a koordinaci vybraných služeb v 

samostatné působnosti  

• zajistit výměnu zkušeností v rámci ČR i zahraničí, posílit přesvědčení starostů o výhodnosti 

spolupráce a zvýšit důvěru obcí v meziobecní spolupráci  

• připravit legislativní prostředí a podmínky pro institucionalizaci MOS v ČR  

 

Realizace projektu je plánovaná na období 1.5.2013 – 30.6.2015 a zaměřuje se na oblasti:  

• oblast základního školství a předškolního vzdělávání  

• oblast sociálních služeb  

• oblast odpadového hospodářství  

• 4. volitelné téma – doprava  

 

Usnesení RM č. 657/2014 

RM bere na vědomí informaci o průběhu projektu Svazu měst a obcí České republiky „Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce.  

RM souhlasí s nominací druhého motivujícího „starosty“ pana Michala Rezlera (starosta Malé 

Skály). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

V Turnově dne 2. prosince 2014 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

       starosta               místostarostka 

 


