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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 18. prosince 2014 

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

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František 

Zikuda, PhDr. Hana Maierová 

  

Nepřítomni: Eva Kordová, Ing. Michal Kříž  

  

Omluveni: Eva Kordová, Ing. Michal Kříž 

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

 

Záležitosti finančního odboru 

K bodu č. 1 

Finanční záležitosti příspěvkových organizací 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV – podrobnosti viz usnesení 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily – podrobnosti viz usnesení 

Turnovské památky a cestovní ruch: 

Důvodem snížení příspěvku na provoz a v návaznosti na to nákladových účtů je snížení počtu 

pracovníků během roku a úspora finančních prostředků. Tyto prostředky budou vyplaceny v roce 

2015 po stabilizování počtu pracovníků příspěvkové organizace.  

 

Usnesení RM č. 698/2014 

RM schvaluje úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu příspěvkové organizaci MĚSTSKÁ 

KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV takto: navýšení účtu 511 – opravy a udržování – o 

22 tis. Kč (položení nové podlahy), navýšení účtu 503 – spotřeba vody – o 2 tis. Kč (navýšení ceny 

vody), navýšení účtu 513 – náklady na reprezentaci – o 1 tis. Kč (kulturní akce nad rámec 

rozpočtu), snížení účtu 602 – výnosy z prodeje služeb – o 13 tis. Kč (nižší výběr za upomínky), 

snížení účtu 603 – výnosy z pronájmu – o 3,3 tis. Kč (menší zájem o pronájmy), navýšení účtu 649 

– ostatní výnosy z činnosti o 41,3 tis. Kč. 

(Hlasování: 6/0/0) 
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Usnesení RM č. 699/2014 

RM schvaluje navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, 

okres Semily o 20 tis. Kč na zřízení internetového připojení po budově školy, a to takto: navýšení 

účtu 518 – služby o 20 tis. Kč a navýšení účtu 672 – provozní příspěvek o 20 tis. Kč. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 700/2014 

RM schvaluje úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu příspěvkové organizaci Turnovské 

památky a cestovní ruch takto: snížení účtu 521 – mzdové náklady – o 175 tis. Kč, snížení účtu 518 

– služby o 20 tis. Kč a snížení účtu 672 – provozní příspěvek o 195 tis. Kč. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu 

K bodu č. 2 

Žádost o schválení změny ceníku MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV 

Základním cílem změny ceníku je soulad s plánovaným novým knihovním řádem, který i v 

souvislosti s novým občanským zákoníkem vyžaduje aktualizaci. Nejvýraznější změnou je úprava 

sankčních poplatků. Dochází k mírnému zvýšení registračního poplatku pro dospělé o 20,- Kč, pro 

držitele ZT, ZTP a ZTP/P chceme z nuly opět zavést poloviční cenu registrace z důvodu zneužívání 

této výhody. Nově zahrnuje poplatek za půjčování e-čtečky – vypůjčení čtečky e-knih – vratná 

kauce 1000,- Kč, zavedení systému bezplatného půjčování e-knih. Naopak v ceníku zachováváme 

poplatek za meziknihovní výpůjční službu. 

 

Usnesení RM č. 701/2014 
RM schvaluje změnu ceníku MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV dle 

předloženého návrhu a bere na vědomí zavedení půjčování e-knih od podzimu 2015. RM ukládá 

řediteli knihovny na konci roku 2015 podat zprávu o využívání e-knih a e-čteček. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Záležitosti odboru správy majetku 

K bodu č. 3 

Výsledek výběrového řízení na akci "Rekonstrukce komunikace Na Sboře" 

Odbor správy majetku vypsal již počtvrté výběrové řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce 

komunikace Na Sboře, Turnov" s termínem realizace 04-05/2015. Výzva byla zaslána pěti 

uchazečům datovou schránkou a dále byla zveřejněna na stránkách města Turnov. Ve lhůtě dané 

výzvou zaslalo nabídku 6 zájemců. Rozpočtovaná cena projektem byla okolo 850 tis.Kč 

 

Prima kámen, s.r.o., Dolní Bousov    791.551,51Kč vč. DPH 

HEZA, s.r.o., Jablonec n. Nisou    907.474,60 Kč vč. DPH 

EVOSA, s.r.o., Hodkovice n. Mohelkou   1.087.800,89 Kč vč. DPH 

Technické služby města Liberce, s.r.o.   947.640,43 Kč vč. DPH 

1.jizerskohorská st.sp., s.r.o., Hodkovice n. M.  774.377,- Kč vč. DPH 

M-silnice, a.s., Pardubice     709.829,50 Kč vč. DPH 

 

 

Usnesení RM č. 702/2014 
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze výběrového řízení na stavbu 

"Rekonstrukce komunikace Na Sboře" firmu M-SILNICE, a.s., Pardubice za cenu 709.829,50Kč 

vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 6/0/0) 
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Záležitosti finančního odboru 

K bodu č. 4 

Finanční záležitosti příspěvkových organizací 

Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, okres Semily – podrobnosti viz usnesení 

V dalších žádostech příspěvkových organizací prosíme doložit krátkou fotodokumentaci vystihující 

stav opravovaných věcí. 

 

Usnesení RM č. 703/2014 
RM schvaluje úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská 

škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily takto: zvýšení účtu 602 - výnosy z prodeje služeb - o 4 

tis. Kč (vyšší výběr úplaty za vzdělávání), zvýšení účtu 511 - opravy - o 11 tis. Kč (na opravu 

herních prvků a pískoviště). 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 704/2014 

RM schvaluje čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 

1140, okres Semily, do výše 7 tis. Kč na dofinancování opravy herních prvků a pískoviště na 

zahradě MŠ. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Záležitosti kanceláře tajemníka 

K bodu č. 5 

Mimořádná odměna jednatele MTT spol. s r.o. - Ing. Vladimíra Konopky 

Dle pravidel pro přidělování ročních odměn ředitelům a jednatelům organizací zřizovaných Městem 

Turnov a vedoucím odborů Městského úřadu Turnov proběhlo dne 2.12.2014 v 11:00 hod. 

hodnocení jednatele MTT Ing. Vladimíra Konopky. Komise ve složení: Ing. Jaromír Pekař – 

předseda, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Miroslav Šmiraus, Bc. Jana Chodaničová, RNDr. Otto 

Jarolímek. Své hodnocení na základě stanovených kritérií vyjádřila formou bodového hodnocení. 

Na základě bodového hodnocení: 74bodů. Počet platů vyplacených za hospodářský rok 2013/2014: 

4 platy. 

 

Usnesení RM č. 705/2014 
RM schvaluje výši mimořádné roční odměny dle předloženého návrhu jednateli Městská 

teplárenská Turnov, s. r. o., Ing. Vladimíru Konopkovi. Odměna bude vyplacena z prostředků 

organizace. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Ostatní 

K bodu č. 6 

Komise rady města  

Na návrh Tomáše Hockeho – předsedy komise pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky. 

 

Usnesení RM č. 706/2014 

RM jmenuje Ing. Stanislava Šéfra členem komise pro rozvoj města, správu majetku a stavební 

otázky 

(Hlasování: 6/0/0) 
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Na návrh Jany Svobodové – předsedkyně sportovní komise. 

 

Usnesení RM č. 707/2014 

RM odvolává ze sportovní komise na základě rezignace pana Mgr. Otakara Špetlíka a Ing. 

Miloslava Šorejse. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Dozorčí rada Městské sportovní Turnov, s.r.o. 

 

Usnesení RM č. 708/2014 

RM odvolává z dozorčí rady Městské sportovní Turnov, s. r. o. pana Mgr. Otakara Špetlíka. 

(Hlasování: 6/0/1) 

 

Usnesení RM č. 709/2014 

RM jmenuje za člena dozorčí rady Městské sportovní Turnov, s. r. o. pana Ing. Tomáše Špinku, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(Hlasování: 6/0/1) 

 

V Turnově dne 22. prosince 2014 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

       starosta                místostarostka 


