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ZÁPIS  
z 10. jednání Rady města Turnov 

ze dne 12. května 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. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada, investice 

2021, doporučení dozorčí rady 

Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 8:40    

2. Hodnocení jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o.        

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov p. č. 2577/ 1- 

smyčka KNN a sjezd na komunikaci" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 8:40 – 10:40      

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Mašov u Turnova, Nová Ves 

č. p. 35 - kNN" 

       

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, kynologické cvičiště 

- kNN" 

       

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"SM Turnov, Daliměřice p. č. 874/2 - kNN" 

       

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"REKO MS Turnov, Na Vyhlídce, plynovod a přípojky" 

       

8. Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného 

elektrického zařízení, ČEZ Distribuce, a. s., radary Malý 

Rohozec, Mašov, Ohrazenice 

       

9. Žádost o prodej pozemku p. č. 694/13, v k. ú. Mašov u 

Turnova 

       

10. Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 3266/1, k. ú. 

Turnov – staženo z jednání 

       

11. Smlouva o výpůjčce příspěvkové organizaci        

12. Smlouva o dílo "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice-

Károvsko, Turnov" 

       

13. Žádost o odpuštění služby spojené s nájmem - paní xxxxxxx        

14. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, Chodník Mašovská ulice        
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15. Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě pojištění majetku č. 

1690415415 

       

16. ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní, schválení 

dodatku č. 3 

       

17. Schválení dodatku č. 4 na akci "Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově" – část 1., prodloužení termínu 

       

18. Schválení dodatku č. 2 na akci "Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově" – část 2., prodloužení termínu 

       

19. Schválení dodatku č. 1 na akci "Dodávka nábytku do 

objektu Regionálního turistického informačního centra v 

Turnově", prodloužení termínu 

       

20. Výběr zhotovitele výběrového řízení "Veřejné osvětlení a 

komunikace v ulici Slunečná" 

       

21. Zadávací podmínky výběrového řízení "Rekonstrukce 

ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č. p. 

2032, ul. Žižkova, Turnov" 

       

22. Žižkova ul., zpracování PD        

Záležitosti odboru rozvoje města 

23. Územní studie Turnov – Durychov, Na Kamenci, podklad 

pro změnu územního plánu - staženo z jednání 

RNDr. Miroslav Varga  10:40 - 11:00 

24. Průběžná informace o přípravě Změny č. 5 Územního plánu 

Turnov 

  

Záležitosti odboru finančního 

25. Škodní a likvidační komise Ing. Tomáš Hocke  11:00 – 11:10      

Záležitosti odboru dopravního 

26. Příjem dotace na podporu dopravní výchovy pro 4. třídy ZŠ Mgr. Jana Svobodová  11:10 – 11:30 

27. Návrh na změny režimu parkování v Turnově        

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

28. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Mgr. Petra Houšková  12:00 – 12:40 

29. Členství ve Správní radě Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova - odvolání člena správní rady fondu a návrh 

na jmenování nového 

  

30. Zřizovací listina Zdravotně sociálních služeb Turnov - 

doplnění 

  

Záležitosti odboru životního prostředí 

31. Schválení výběru dodavatele pro akci "Město Turnov door 

to door systém sběru odpadu" 

Mgr. Jana Svobodová   12:40 – 13:00      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
32. Plat ředitelek mateřských škol Mgr. Martina Marková   13:00 – 13:30      

33. Vyřazování majetku příspěvkových organizací        

34. Dotace na podporu cestovního ruchu        

35. Čerpaní rezervního fondu organizace Základní škola Turnov 

- Mašov, p. o. – přeloženo na další jednání RM 

            

Záležitosti Městské policie 

36. Veřejnoprávní smlouvy s obcemi Mgr. Jana Svobodová 13:30 – 13:45      

Ostatní 

37. Plán zlepšování Zdravého města Turnov a MA21 na rok 

2021 

      13:45 – 15:00      

38. Využití objektu Skálova č. p. 84             

39. Prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor – 

přeloženo na další jednání RM 

Mgr. Jana Svobodová       

40. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - smlouva o příplatku 

mimo kapitál, dodatek č. 1 – přeloženo na další jednání 

RM 

Ing. Tomáš Hocke       

41. Bytový dům v ul. Slunečná - aktuální informace o řízení        

42. Vodohospodářské sdružení Turnov - konkrétní zadání 

analýz a dalšího postupu 

radní města - Jiří Mikula       
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1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada, investice 2021, doporučení dozorčí rady 
 

Rozprava: 

Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA Vám předkládáme materiál 

týkající se schválení závěrky 2020, souvisejících materiálů a Výroční zprávu 2020. 

 

Přehled hospodaření 2018-2020 
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Přehled investiční aktivity 

 
 

Přístavba a vestavba ZS – 2. etapa Přístavba (pokračování projektu) 

Projekt „Turnov areál Maškova zahrada. Přístavba a vestavba zimního stadionu: I. A II. etapa“ je ve fázi probíhající 

realizace I. etapy (Vestavby ZS), II. etapa – přístavba má pravomocné stavební povolení. 

Na její realizaci se počítalo s využitím dotačního programu NSA č 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 

2024, Výzva 13/2020, Sportovní infrastruktura nad 10 mil. Kč. Zde je momentálně alokováno 1,2 mld. Kč. Ke dni 

23. 4. 2021 bylo podáno 137 žádostí s celkovou požadovanou dotací v objemu 4 299 316 258 Kč, a proto byl v 

souladu s bodem 7. 2. výzvy stanoven termín předčasného ukončení příjmu žádostí s datem 28. 5. 2021, s tím, že 

pokud dojde k dohodě a schválení Ministerstvem financí ČR navýšení alokace prostředků v rámci programu, bude 

vyhlášena výzva nová, a snahou NSA bude umožnit bonifikaci žadatelům, kteří nyní skončili v zásobníku žádosti o 

dotaci. 

MST má připraveny prakticky všechny podklady pro podání žádosti, s výjimkou záruky spolufinancování. Protože 

by nám podání žádosti do uvedeného termínu mohlo přinést určitou bonifikaci, rádi bychom žádost v termínu do 28. 

5. 2021 podali. 

Základní parametry připravované žádosti jsou: 

Rozpočtovaná cena přístavby 12, mil. Kč bez DPH 

Předpokládané uznatelné náklady 100 % (v případě upřesnění specifikace prostor) 

Předpokládaná výše dotace 70% nákladů stavby tj. 8, 75 mil. Kč 

Očekávaná výše kofinancování 30% nákladů tj. 3,75 mil. Kč 

Harmonogram realizace: 

Podání žádosti 5/21 

Předpokládaný termín možného obdržení dotace 6/22 

Soutěž, příprava stavby 12/22 

Zahájení stavby (v souladu s Akčním plánem Koncepce TV a sportu) 1/23 

Dokončení realizace 12/23 
 

Protože je tento projekt součástí schválené Koncepce tělovýchovy a sportu města Turnov 2021 až 2024, jako akční 

plán na rok 2023 (Akční plán 3.1.1. Dostavba šaten ZS) a v návaznosti na výše uvedené informace si dovolujeme 

požádat RM o schválení podání této žádosti a doporučení pro ZM, schválit její finanční spoluúčast v roce 2023 v 

případě získání dotace. 
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Usnesení RM č. 291/2021 

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

schvaluje Výroční zprávu Městské sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2020. 
 

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

  

Usnesení RM č. 292/2021 

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

schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2020. 
 

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

  

Usnesení RM č. 293/2021 

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

schvaluje vypořádání ztráty společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2020 ve výši 3 701 002,29 Kč 

převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let. 
 

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

  

Usnesení RM č. 294/2021 

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

bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2020. 
 

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

  

Usnesení RM č. 295/2021 

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

schvaluje úpravu investičního plánu společnosti na rok 2021 dle přílohy č. 5 tohoto materiálu (rozšíření o "Ostatní 

investice" na které předložila MST financování). 
 

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

  

Usnesení RM č. 296/2021 

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

schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Turnov areál Maškova zahrada. Přístavba a vestavba zimního stadionu: 

II. etapa" k Národní sportovní agentuře z programu 162 52, Výzvy 13/2020 (Regionální sportovní infrastruktura 

2020-2024- investice nad 10 mil. Kč) v termínu do 28. 5. 2021, s předpokládanou realizací v roce 2023. 
 

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

  

Usnesení RM č. 297/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit podání žádosti na projekt "Turnov areál Maškova zahrada. Přístavba a vestavba zimního stadionu: II. 

etapa" podaný k Národní sportovní agentuře z programu 162 52, Výzvy 13/2020 (Regionální sportovní 

infrastruktura 2020-2024- investice nad 10 mil. Kč) v termínu do 28. 5. 2021 a zároveň schválit závazek 

spolufinancování projektu v rámci rozpočtu města ve výši 3,75 mil. Kč, s předpokládanou realizací v roce 2023. 
 

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

  

Usnesení RM č. 298/2021 

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

na základě doporučení dozorčí rady společnosti bere na vědomí informace z prezentace bývalého člena dozorčí rady 

Ing. Milana Hejduka projednané na dozorčí radě doplněné o komentář místostarostky Mgr. Jany Svobodové a 

konstatuje, že se s výroky uvedenými v prezentaci zásadně neztotožňuje a žádá dozorčí radu o průběžné sledování 

přípravy investiční akce Přístavba a rekonstrukce haly v Turnově 2. 
 

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

  

Usnesení RM č. 299/2021 

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

schvaluje vytvoření pracovní skupiny na pokračování návrhu koncepce SRA MZ ve složení: J. Svobodová, J. 

Kořínek, D. Schindler, J. Veselka, T. Špinka, P. Mikeš a ukládá jednateli společnosti informovat RM o výsledcích 

práce pracovní skupiny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. Hodnocení jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám výsledky hodnocení jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2020. 

 

Usnesení RM č. 300/2021 

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

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

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

  

 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM Turnov p. č. 2577/ 

1- smyčka KNN a sjezd na komunikaci" 
 

Rozprava: 

1/ Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu na akci "SM, Turnov, p. č. 2577/1-smyčka kNN". Projektovaná stavba se nachází 

v Brigádnické ulici a povede k budoucímu RD na pozemku p. č. 2577/1 a 2577/2 k. ú. Turnov. 
 

2/ Dále k této stavbě podali investoři xxxxxx a xxxxxxx žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Zřízení sjezdu 

na komunikaci p. č. 3905/39 pro pozemek p. č. 2577/1, oba k. ú. Turnov". Jedná se o vybudování nového sjezdu 

k budoucímu rodinnému domu na pozemku p. č. 2577/1 k. ú. Turnov v ulici Brigádnická blízko sportovní haly 

v min. šířce 4 bm.  

 

Usnesení RM č. 301/2021 

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 2599/17 k. ú.  Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce 1 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, p. č. 2577/1-smyčka kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. 

za jednorázovou úhradu v částce 1.000 Kč + DPH, (500 Kč/1bm, min. částka je 1.000 Kč + DPH). 
 

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

  

Usnesení RM č. 302/2021 

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. 3905/39 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnova dotčený stavbou "Zřízení sjezdu na komunikaci pro pozemek p. č.2577/1 k. ú. Turnov" ve prospěch 

xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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] 

  

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM Mašov u Turnova, 

Nová Ves č. p. 35 - kNN" 
 

Rozprava: 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci "SM, Mašov u Turnova, Nová Ves č. p. 35-kNN". Projektovaná stavba se nachází 

v lokalitě Kyselovsko u Benziny směr Jičín a vede od Benziny až ke statku do Valdštejnska.  

 

Usnesení RM č. 303/2021 

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 1340/2 k. ú.  Mašov u Turnova ve vlastnictví Města 

Turnov v celkové délce 29 bm dotčeného stavbou "SM, Mašov u Turnova, Nová Ves č. p. 35-kNN" ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 14.500 Kč + DPH, (500 Kč/1bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM Turnov, 

kynologické cvičiště - kNN" 
 

Rozprava: 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci "SM, Turnov, kynologické cvičiště-kNN". Projektovaná stavba se nachází od 

elektrárny podél náhonu, směr Dolánky.  

 

Usnesení RM č. 304/2021 

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 p. č. 2773/10 a 2800 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov v celkové délce 36 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, kynologické cvičiště-kNN" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 10.500 Kč + DPH, (500 Kč/1bm, 2.000 Kč/skříň, 2.000 Kč/protlak 

+ DPH). 
 

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

  

Usnesení RM č. 305/2021 

RM neschvaluje  

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 p. č. 2773/10 a 2800 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov v celkové délce 36 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, kynologické cvičiště-kNN" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 1.000 Kč + DPH, (jak požaduje ČEZ). 
 

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

  

 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "SM Turnov, Daliměřice p. č. 874/2 - kNN" 
 

Rozprava: 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci "SM, Turnov, Daliměřice p. č. 874/2-kNN". Projektovaná stavba se nachází vedle 

zahrádek za Antolinem.  

 

Usnesení RM č. 306/2021 

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 p. č. 3859/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce 220 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Daliměřice p. č. 874/2-kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, 

a. s. za jednorázovou úhradu v částce 110.000 Kč + DPH, (500 Kč/1bm + DPH). 
 

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

  

 

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "REKO MS Turnov, Na Vyhlídce, plynovod a 

přípojky" 
 

Rozprava: 

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

Vyhlídce, Turnov". Jedná se o výstavbu nového plynovodu a 18 přípojek v ul. Na Vyhlídce v lokalitě Hruštice-

Károvsko, která povede přes pozemky p. č. 987/1, 987/53 a 1038 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 

249 bm. 

 

Usnesení RM č. 307/2021 

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 pozemky parcel. č. 987/1, 987/53 a 1038 k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "NTL plynovod a přípojky v ul. Na Vyhlídce, Turnov" ve prospěch GasNet, s. r. o. 

jednorázovou úhradu 252.500 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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8. Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení, ČEZ Distribuce, a. s., radary 

Malý Rohozec, Mašov, Ohrazenice 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení 5 smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě jako přípravu pro budoucí umístění nových stacionárních 

měřičů rychlosti.  

 

Usnesení RM č. 308/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČO 24729035 na odběrné místo k. ú. Malý Rohozec, parc. č. 442 

(4121787830). 
 

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

  

Usnesení RM č. 309/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČO 24729035 na odběrné místo k. ú. Malý Rohozec, parc. č. 442 

(4121787824). 
 

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

  

Usnesení RM č. 310/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČO 24729035 na odběrné místo k. ú. Mašov u Turnov, parc. č. 1282/19 

(4121787815). 
 

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

  

Usnesení RM č. 311/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČO 24729035 na odběrné místo k. ú. Mašov u Turnov, parc. č. 1282/16. 
 

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

  

Usnesení RM č. 312/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČO 24729035 na odběrné místo k. ú. Ohrazenice, parc. č. 880/1 (4121787838). 

 

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

  

 

9. Žádost o prodej pozemku p. č. 694/13, v k. ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

Předkládáme Radě města k projednání žádost o prodej pozemku p. č. 694/13, k. ú. Mašov u Turnova. Jedná se o 

pozemek přiléhající na stávající cestu a bývalý lom v Mašově. Tento prostor je využíván dobrovolnými hasiči k 

jejich akcím. Pozemek je v současné době pronajímán právě žadateli. 

O pozemek již v minulosti jeho nájemci projevili zájem, nikdy jim však nebylo vyhověno, právě z důvodu využívání 

prostranství veřejností a hasiči. Odbor správy majetku po prostudování podkladů a vyjádření navrhuje RM neschválit 

prodej pozemku. 

 

Usnesení RM č. 313/2021 

RM neschvaluje  

prodej pozemku p. č. 694/13, k. ú. Mašov u Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 3266/1, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Bylo staženo z projednávání. 

 

 

11. Smlouva o výpůjčce příspěvkové organizaci 
 

Rozprava: 

V roce 2020 byl realizován projekt z Integrovaného regionálního operačního programu na rozvoj infrastruktury 

v oblasti předškolního vzdělávání. K termínu 30. 9. 2020 byl fyzicky dokončen projekt "MŠ Turnov, Zborovská - 

vybudování oddělení pro děti mladší tří let".  

V rámci projektu na vybudování oddělení dětí mladší tří let v MŠ Zborovská byl kromě stavebních úprav na 

rekonstrukci bytu školníka na nové oddělení pořízen movitý majetek dle inventárního seznamu a Seznamu drobného 

hmotného majetku (nádobí, ložní prádlo, hračky, pomůcky a dal.), které jsou přílohou smlouvy o výpůjčce. Finanční 

vypořádání dotace bylo ukončeno a udržitelnost zahájena 1. 2. 2021 na dobu 5 let. Vedení mateřské školy se aktivně 

zapojilo do příprav a realizace projektu a zvládlo organizačně i omezení provozu při stavebních pracích. 

Příjemce dotace je povinen zachovat výstupy projektu po dobu 5 let, proto je nezbytné ke splnění podmínek dotace 

po dobu udržitelnosti zapojit provozovatele pořízeného majetku hmotného i nehmotného, aby jej s řádnou péčí 

udržoval. Po skončení doby udržitelnosti bude majetek převeden na příslušnou příspěvkovou organizaci. 

 

Usnesení RM č. 314/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku podle inventárního seznamu a seznamu drobného hmotného majetku, 

pořízeného v rámci projektu "MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší tří let", mezi subjekty 

Městem Turnov a Mateřskou školou Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

12. Smlouva o dílo "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, Turnov" 
 

Rozprava: 

Firma STREET s. r. o. byla již 16. 4. 2021 vyzvána prostřednictvím profilu zadavatele k součinnosti při podpisu 

smlouvy. Po telefonickém upozornění a osobním jednání poslala dne 3. 5. 2021 emailem oznámení o odstoupení od 

podpisu smlouvy. Ihned jsme tedy oslovili druhého v pořadí účastníka PRIMA KÁMEN Plus, s. r. o., IČ: 28481526, 

jehož cenová nabídka byla 2 164 890Kč s DPH. Firma PRIMA KÁMEN Plus, s. r. o., IČ: 28481526 s realizací 

zakázky souhlasila. Byla tedy vyzvána k součinnosti při podpisu Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení RM č. 315/2021 

RM bere na vědomí a souhlasí  

s uzavřením smlouvy na realizaci zakázky "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko" za cenu Kč 1 

789 165 bez DPH /Kč 2  164 890 s DPH s účastníkem PRIMA KÁMEN Plus, s. r. o., IČ: 28481526. 
 

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

  

 

13. Žádost o odpuštění služby spojené s nájmem - paní xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

Paní xxxxxxxxxxx provozuje pedikérské služby v č. p. 2032, ul. Žižkova, Turnov. Dle smlouvy využívá místnost 1x 

za 14 dní, přednostně pro klienty ZSST a hradí paušální částku za užívání prostor ve výši 350 Kč/měsíčně vč. DPH. 

Nyní paní Podzimková požádala o odpuštění této částky za období I. Q. 2021 z důvodu vládního uzavření služeb s 

ohledem na koronavirovou situaci. 

 

Usnesení RM č. 316/2021 

RM schvaluje  

odpuštění paušální částky na energie v č. p. 2032, ul. Žižkova, Turnov pro paní xxxxxxxx za období I. Q. 2021 ve 

výši 1.050 Kč vč. DPH. 
 

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

 

  

 



10  Zápis Rady města Turnov 12. 5. 2021 

14. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, Chodník Mašovská ulice 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku uzavřel 17. 12. 2020 smlouvu o dílo se společností PORR, a. s. Praha, IČO 43005560 na 

stavbu "Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov". Stavba byla zahájena dle smlouvy o dílo 

1. 4. 2021 realizací dešťové kanalizace. Kanalizace je z větší části dokončena, probíhá dokončování tohoto objektu, 

tak aby byl splněn časový harmonogram k datu 15. 5. 2021. Při plynule, probíhajících pracích na dešťové kanalizaci 

zahájil zhotovitel přípravu pro výstavbu chodníku - sejmutí vrchních vrstvy materiálu na pláň a provedení zkoušky 

pro zjištění únosnosti pláně.  

Dle normy zde má být hodnota 30MPa, ve skutečnosti nešla hodnota zhutnění vůbec změřit, protože se zařízení 

zamáčklo a nic nezměřilo. Proto zhotovitel pozval na stavbu geologa pro posouzení podloží nového chodníku. Na 

základě předaného posouzení projektant řešil možnosti "úpravy" podloží tak, aby vyhovovalo založení nového 

chodníku. Problémový úsek chodníku má délku cca 150bm. 

Z předložených variant byla vybrána: skladba chodníku zůstává, provede se stabilizace aktivní zóny pláně do 

hl.0,5m. Cena 443 tis. Kč vč. DPH s plnou zárukou od zhotovitele. 

Po konzultaci s vedením města bylo rozhodnuto o použití varianty "B". Pokud nenastanou jiné technické 

komplikace, nepožaduje zhotovitel na tyto vícepráce žádné prodloužení termínu dokončení díla. Odbor správy 

majetku předkládá Radě města na základě výše popsaného ke schválení uzavření dodatku č. 1 ve výši 442.987,05 Kč 

vč. DPH. Celková cena díla vč. dodatku č. 1 je 4.530.691,84 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení RM č. 317/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 na stavbu "Zvyšování bezpečnosti chodců - Mašovská ulice, Turnov" se společností PORR, a. 

s. Praha, IČO 43005560 ve výši 366.105 Kč bez DPH, 442.987,05 Kč vč. DPH. Celková cena díla vč. dodatku č. 1 je 

3.744.373,42 Kč bez DPH, 4.530.691,84 Kč vč. DPH. 
 

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

  

 

15. Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě pojištění majetku č. 1690415415 
 

Rozprava: 

Předkládáme RM ke schválení Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 1690415415 na pojištění majetku Města Turnova. 

Po zařazení budovy Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda do majetku města se navýšila 

pojistná hodnota majetku Města Turnova na 2 530 875 799 Kč, tedy o 46 660 816 Kč více. Původní cena majetku 

byla 2 484 214 983 Kč. Z tohoto důvodu pojišťovna navýšila roční pojistné o 2 948 Kč. Původní pojistné bylo 379 

112 Kč ročně, s dodatkem bude 382 060 Kč ročně. 

 

Usnesení RM č. 318/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě pojištění majetku Města Turnova. 
 

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

  

 

16. ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní, schválení dodatku č. 3 
 

Rozprava: 

Stavbu "ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní" prováděla firma TASTE ONE s. r. o. RM svým usnesením č. 

61/2021 schválila uzavření dodatku č. 2, ve kterém se řešily vícepráce a méněpráce, které nastaly během stavby. 

Podkladem byl změnový list č. 1. Nová cena díla byla tímto dodatkem stanovena na částku 1 838 419,09 Kč bez 

DPH.  

Při vyúčtování dotace se zjistila součtová chyba na straně víceprací i méněprací. Jednalo se o chybu v součtovém 

vzorečku u položkového rozpočtu, který zpracoval a předkládal zhotovitel, a kterou v časové tísni technický dozor 

nemohl zjistit ani předpokládat. Po opravě je správná částka u víceprací 359 572,31 Kč bez DPH (původně 

360 915,07 Kč) a u méněprací je správná částka 302 304,47 Kč bez DPH (původně 308 671,75 Kč). Správná nová 

cena díla tak bude 1 843 443,61 Kč (bude vyšší o 5 024,52 Kč). Dodatkem č. 3 bude tato chyba napravena. 
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Usnesení RM č. 319/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou TASTE ONE s. r. o., IČ 01957465, na akci "ZŠ 28. října – stavební 

úpravy pro imobilní". Nová cena díla po opravě bude 1 843 443,61 Kč bez DPH. 
 

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

  

 

17. Schválení dodatku č. 4 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově" – část 1., prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Livington Company s. r. o., která byla vybrána na základě 

výběrového řízení a schválena RM. Dne 6. 5. 2021 si tato firma poslala žádost o prodloužení termínu dokončení díla 

do 31. 7. 2021. Zdůvodňuje to množstvím změn a úprav a zhoršenou situací ve stavebnictví v důsledku pandemie 

koronaviru. 

 

Usnesení RM č. 320/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s. r. o., IČ 07157851, na akci Nové  

návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 1. Nový termín 

dokončení díla bude do 31. 7. 2021. 
 

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

  

 

18. Schválení dodatku č. 2 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově" – část 2., prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Livington Company s. r. o., která byla vybrána na základě 

výběrového řízení a schválena RM. Dne 6. 5. 2021 si podala žádost o prodloužení termínu dokončení. Zdůvodnění je 

stejné jako u žádosti o prodloužení na přízemí. V současné době se odsouhlasují následující vícepráce: vyrovnání 

stěn pod obklady a sádrokartonové podhledy k zakrytí rozvodů pod stropem na chodbě. 

 

Usnesení RM č. 321/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s. r. o., IČ 07157851, na akci Nové 

návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 2. Nový termín 

dokončení díla bude do 31. 7. 2021. 
 

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

  

 

19. Schválení dodatku č. 1 na akci "Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově", prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Nábytek Styl spol. s r. o. Termín dokončení díla je dle 

SoD do 15. 6. 2021 a finanční vypořádání je do 30. 7. 2021. Na základě žádosti firmy Livington Company s. r. o. o 

prodloužení termínu dokončení stavební části Nového návštěvnického centra o dva měsíce, je potřeba o stejný čas 

prodloužit i dodávku a montáž nábytku. 

 

Usnesení RM č. 322/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Nábytek Styl spol. s r. o., IČ 25965123, na akci Dodávka nábytku 

do objektu Regionálního turistického informačního centra v Turnově. Nový termín dokončení díla bude do 15. 8. 

2021, finanční vypořádání do 30. 9. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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20. Výběr zhotovitele výběrového řízení "Veřejné osvětlení a komunikace v ulici Slunečná" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Veřejné osvětlení a komunikace v ulici Slunečná", 

který provedla hodnotící komise dne 3. 5. 2021, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o 

dílo s vybraným dodavatelem STRABAG a. s., IČ: 60538744 za cenu 1 991 554,73 Kč s DPH.   

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci nejvýše přípustnou nabídkovou cenu ve výši Kč 1 650 000,- bez DPH. 

V případě, že účastník tuto nabídkovou cenu překročí, bude vyloučen. Účastník SaM silnice a mosty, IČ: 25018094 

nejvýše přípustnou nabídkovou cenu překročil a hodnotící komise doporučuje zadavateli tohoto účastníka vyloučit 

z výběrového řízení.  
 

Pořadí Účastník  IČ Adresa  
Nabídková cena bez 

DPH/s DPH 

1. 
SaM silnice a mosty 

a. s. 
25018094 

Máchova 1129, 

Česká Lípa 

2 692 018,-/ 3 257 342,- 

2. STRABAG a. s. 60538744 
Tř. gen. Svobody 77, 

Liberec 

1 645 913,-/1 991 554,73 

 

Usnesení RM č. 323/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka SaM silnice a mosty a. s., IČ: 25018094, který 

překročil maximálně přípustnou nabídkovou cenu. 
 

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

  

Usnesení RM č. 324/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STRABAG a. s., IČ: 60538744 na 

realizaci zakázky "Veřejné osvětlení a komunikace v ulici Slunečná" za cenu Kč 1 645 913,- bez DPH /Kč 1 991 

554,73 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

21. Zadávací podmínky výběrového řízení "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody 

č. p. 2032, ul. Žižkova, Turnov" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček 

teplé a studené vody č. p. 2032, ul. Žižkova, Turnov". Výběrové řízení řeší výměnu ležatých a stoupacích rozvodů 

vnitřního vodovodu pouze pro budovu č. p. 2032 (blok C) – Dům pro seniory.  

 

Usnesení RM č. 325/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a 

studené vody č. p. 2032, ul. Žižkova, Turnov" a schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jiří 

Vele, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

  

 

22. Žižkova ul., zpracování PD 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku uzavřel v říjnu 2019 smlouvu o dílo "Zpracování projektové dokumentace - rozšíření 

parkovacích míst v ulici Žižkova". Dílo bylo zadáno ve třech částech:  

a) Využití plochy ve vnitrobloku bytového domu č. p. 1014, 715, 714, 1013 a 1356 v ulici Žižkova na parkovací 

místa a využití ploch před bytovými domy č. p. 1014, 715 a 714 na podélná parkovací místa. 

b) Využití ploch při hlavní silnici ulice Žižkova před bytovými domy č. p. 714 a 1013 na podélná parkovací místa. 

Dále vytvoření parkovacího zálivu K+R před ZŠ Žižkova (krátkodobé zastavení). 

c) Vybudování jednosměrné vozovky za ZŠ Žižkova pro osobní automobily. 
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Zhotovitel vypracoval dle smlouvy o dílo studie jednotlivých částí, které byly diskutovány v květnu 2020 v komisi 

pro rozvoj a správu majetku a v červnu 2020 komisi dopravní. Studie byla upravena dle jednání komisí a v září 2020 

byla představena obyvatelům přilehlých bytových domů.  

V souvislosti se zahájenou výstavbou bytového domu v místě bývalého kina "Bio ráj" je třeba pokračovat i 

projektové přípravě dopravního řešení a parkování u stávajících bytových domů a ZŠ Žižkova. 

 

Usnesení RM č. 326/2021 

RM bere na vědomí  

stav díla "Zpracování projektové dokumentace - rozšíření parkovacích míst v ulici Žižkova, Turnov" a souhlasí s 

dalším navrženým postupem dle předloženého materiálu. 
 

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

  

 

23. Územní studie Turnov – Durychov, Na Kamenci, podklad pro změnu územního plánu 
 

Rozprava: 

Materiál byl stažen z jednání RM, je třeba ho nejdříve projednat v komisi rozvoje města. 

 

 

24. Průběžná informace o přípravě Změny č. 5 Územního plánu Turnov 
 

Rozprava: 

Město Turnov má platný Územní plán Turnov, který vydalo zastupitelstvo usnesením č. 299/2014 ze dne 26. 6. 

2014. Územní plán nabyl účinnosti 26. 7. 2014. Dále má město platnou Změnu č. 1 Územního plánu Turnov, 

vydanou usnesením zastupitelstva města č. 387/2017 ze dne 14. 12. 2017, účinnou od 30. 12. 2017 a Změnu č. 2 

vydanou usnesením zastupitelstva města č. 41/2020 ze dne 27. 2. 2020 účinnou od 24. 4. 2020. Odbor rozvoje města 

jako příslušný úřad územního plánování v současné době pořizuje Změny č. 3 a 4 Územního plánu Turnov.  

Dne 27. 4. 2021 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR), která byla 

vydána dne 30. 3. 2021. V této souvislosti upozorňujeme na následující: Dle § 54 odst. 6 je obec povinna bez 

zbytečného odkladu uvést územní plán do souladu se ZÚR. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního 

plánu, které jsou v rozporu se ZÚR. 

Aktualizace č. 1 ZÚR LK je k dispozici na webu KÚ LK OÚPSŘ pod odkazem https://oupsr.kraj-

lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-

zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana/6-vydana-aktualizace-c-1-zur-lk 

Úplné znění ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1 je k dispozici na webu KÚ LK OÚPSŘ pod odkazem 

https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/zasady-uzemniho-rozvoje-libereckeho-

kraje/uplne-zneni-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-ve-zneni-aktualizace-c-1 
 

Po schválení Aktualizace č. 1 ZÚR LK je nutné pro silnici I/35 (kapacitní silnice S5) v Územním plánu Turnov 

místo územní rezervy vymezit návrhový koridor dle studie proveditelnosti (Valbek 2017). 

V Aktualizaci č. 1 ZÚR LK je vymezen koridor S5_D01C pro veřejně prospěšnou stavbu silnice I/35, úsek Turnov - 

Rovenskou pod Troskami - hranice LK/HK (Úlibice) v trase varianty E1 dle zjišťovacího řízení EIA. 

ORM jako pořizovatel územního plánu bude předkládat do květnového zasedání zastupitelstva města podnět na 

pořízení Změny č. 5 ÚP Turnov, která bude řešit především uvedení platného ÚP Turnov do souladu s vydanou 

Aktualizací č. 1 ZÚR LK. 
 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Usnesení RM č. 327/2021 

RM bere na vědomí  

informaci odboru rozvoje města o průběhu přípravných prací na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov. 
 

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

  

Usnesení RM č. 328/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit obsah Změny č. 5 a schválit pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov zkráceným postupem dle 

ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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25. Škodní a likvidační komise 
 

Rozprava: 

Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 20. 4. 2021 návrhy na vyřazení majetku. Dle směrnice 

o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, čl. VII. předkládáme výtah ze zápisu komise dne 20. 4. 2021. 

 

Usnesení RM č. 329/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek a technika) z důvodu nefunkčnosti, mechanického 

poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 dle přílohy č. 1. 
 

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

  

Usnesení RM č. 330/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (5x sada stolek/ 2 židle) a odprodej zájemcům z důvodu, že již 

nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 dle přílohy č. 1. 
 

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

  

Usnesení RM č. 331/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní a telekomunikační technika, kancelářská technika) z 

důvodu, že technika je v neprovozuschopném stavu nebo stavu, který již není vhodný pro potřeby úřadu na návrh 

škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 dle přílohy č. 2. 
 

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

  

Usnesení RM č. 332/2021 

RM schvaluje  

vyřazení samostatné hmotné movité věci (výpočetní a telekomunikační technika na účtu 022) z důvodu, že technika 

je neprovozuschopném stavu nebo stavu, který již není vhodný pro potřeby úřadu (morální zastarání) na návrh 

škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 dle přílohy č. 2. 
 

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

  

Usnesení RM č. 333/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (počítače, monitory) a odprodej zájemcům z důvodu, že již 

nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 dle přílohy č. 2. 
 

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

  

Usnesení RM č. 334/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (židle, svítilny) jednotky sboru dobrovolných hasičů Turnov, z 

důvodu její nefunkčnosti a neopravitelnosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 dle přílohy č. 3. 
 

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

  

Usnesení RM č. 335/2021 

RM schvaluje  

vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku (videopořad Turnov - zastaralý, nemá využití a studie 

"Zlepšení protipovodňové ochrany" - zastaralá, již nepoužitelná) z důvodu zastaralosti na návrh škodní a likvidační 

komise ze dne 20. 4. 2021 dle přílohy č. 4. 
 

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

  

Usnesení RM č. 336/2021 

RM schvaluje  

vyřazení samostatné hmotné movité věci (kontejnery 16 ks a sklolaminát zvon 1 ks) z důvodu nefunkčnosti a 

neopravitelnosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 dle přílohy č. 4. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 337/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého majetku (mobilní plechové garáže 2 ks) z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti 

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 dle přílohy č. 4. 
 

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

  

Usnesení RM č. 338/2021 

RM schvaluje  

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 nalezený peněžní obnos ve výši 6.278 Kč, 5 Euro a 28 centů 

a 27 ruských rublů vložit na příjmový účet města Turnov dle přílohy č. 5. 
 

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

  

Usnesení RM č. 339/2021 

RM schvaluje  

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 vyřazení nalezených předmětů – předmět pod položkou 

54/2017 (1 ks pivní plastové přepravky včetně 20 ks prázdných lahví) zpeněžit a obnos vložit na příjmový účet 

města Turnova, viz příloha č. 5. 
 

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

  

Usnesení RM č. 340/2021 

RM schvaluje  

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 20. 4. 2021 vyřazení nalezených předmětů – k předmětu pod položkou 

57/2017 (1 ks vzduchové pistole) předat městské policii žádost k likvidaci, předmět pod položkou 69/2017 (stan v 

pouzdře) předat odboru sociálních věcí, ostatní předměty dle přílohy č. 5 nechat zlikvidovat ve sběrném dvoře 

Turnovské odpadové služby, s. r. o. 
 

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

  

 

26. Příjem dotace na podporu dopravní výchovy pro 4. třídy ZŠ 
 

Rozprava: 

Město Turnov prostřednictvím Střediska volného času - Žlutá ponorka organizuje každoročně dopravní výchovu 

žáků 4. tříd za účelem získání tzv. průkazu cyklisty. Liberecký kraj každoročně vypisuje grant, který má pokrýt 

náklady spojené s touto činností. Na základě podané žádosti poskytne Liberecký kraj městu Turnov na tuto činnost 

dotaci ve výši 30 tis. Kč. Za tímto účelem je třeba uzavřít příslušnou smlouvu, kterou předkládáme ke schválení. 

 

Usnesení RM č. 341/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy s Libereckým krajem o přijetí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních 

hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1235/2021. 
 

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

  

 

27. Návrh na změny režimu parkování v Turnově 
 

Rozprava: 

Společně s vedoucím odboru dopravního Mgr. Pavlem Vaňátkem a velitelem městské police panem Lubošem 

Truckou Vám předkládáme materiál týkající se možných změn režimu parkování v Turnově. 

 

Usnesení RM č. 342/2021 

RM projednala  

předložený návrh možných změn režimu parkování v Turnově v rámci Nařízení města č. X/2021, kterým se 

vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za 

sjednanou cenu a ukládá místostarostce Mgr. Janě Svobodové na červnové zasedání RM připravit konečné znění 

nařízení s úpravami dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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28. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám tímto k projednání návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova. Město Turnov zřídilo s účinností od 1. 5. 2009 Fond na podporu sociální oblasti města Turnova (dále 

fond), usnesením ZM z 28. 4. 2009.  

V rozpočtu města Turnova pro rok 2021 je schválena částka 800.000 Kč, zůstatek z minulých let je 321.073 Kč, 

celkem je tedy pro rok 2021 k dispozici 1.121 073 Kč.  

Na sociální služby je vyčleněno z rozpočtu 480.000 Kč, se zapojením zůstatku z minulých let je to celková částka 

801.073 Kč a na sociální oblast 320.000 Kč.  

Na sociální oblast byly podány 3 žádosti a na sociální služby bylo podáno 11 žádostí poskytovatelů sociálních služeb 

na 13 druhů registrovaných sociálních služeb. 

Správní rada ohodnotila jednotlivé projekty a navrhuje následující rozdělení finančních prostředků těmto 

jednotlivým subjektům: 

  

1. Sociální oblast: 

Č. Žadatel Název projektu 
Termín 

realizace 
Účel dotace 

Požadovaná 

částka 

dotace 

Návrh SRF Body 

1. 
Sbor Jednoty bratrské 

v Turnově 

Deštník pro každou 

generaci 

01.01.2021 

– 

31.12.2021 

Mzdové a 

provozní náklady 
98.000 Kč 40.000 Kč 

 

9 

2. 
Centrum pro rodinu 

Náruč, z. ú. 

CENTRUM PRO 

RODINU NÁRUČ 

2021 

01.01.2021 

– 

31.12.2021 

Mzdové a 

provozní náklady 
508.000 Kč 270.000 Kč 

 

 

15 

3. 

Oblastní charita 

Červený Kostelec, 

stř. Domov sv. Josefa 

 

Zdravotní rehabilitační 

pobyty pro nemocné 

roztroušenou sklerózou 

01.01.2021 

– 

31.12.2021 

Mzdové a 

provozní náklady 
30.000 Kč  10.000 Kč 

 

9 

 Celkem:    636.000 Kč 320.000 Kč  

  

2. Sociální služby: 

Č. Žadatel 

Název projektu  

–  

sociální služba 

Období Účel dotace 

Požadovaná 

částka 

dotace 

Návrh SRF Body 

1. Centrum LIRA, z. ú. 

Poskytování 

preventivní sociální 

služby raná péče. 

-  

Raná péče. 

01.01.2021  

- 

31.12.2021 

Zajištění 

poskytování 

základních služeb 

preventivní 

sociální služby 

rané péče. 

Poskytnuté 

finanční 

prostředky budou 

použity na 

částečnou úhradu 

provozních 

výdajů přímo 

souvisejících 

s poskytováním 

služby 

47.000 Kč 20.000 Kč 13 

2. FOKUS Turnov, z. s. 

Podpora sociální 

služby Sociálně 

terapeutické dílny 

- 

Sociálně terapeutické 

dílny  

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Podpora aktivit 

směřujících ke 

zlepšení kvality 

života osob 

s dlouhodobě 

nepříznivým 

zdravotním 

stavem nebo 

300.000 Kč 
 

150.000 Kč      
15 
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znevýhodněných 

skupin občanů. 

Mzdové a 

provozní náklady 

 

 
FOKUS Turnov, z. s. 

Podpora sociální 

služby Podpora 

samostatného bydlení 

- 

Podpora samostatného 

bydlení 

 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Podpora aktivit 

směřujících ke 

zlepšení kvality 

života osob 

s dlouhodobě 

nepříznivým 

zdravotním 

stavem nebo 

znevýhodněných 

skupin občanů. 

Mzdové a 

provozní náklady 

400.000 Kč 200.000 Kč 15 

3. 
Hospic sv. Zdislavy, 

o. p. s. 

Doprovázení 

umírajících na 

Rodinných pokojích 

v Panochově 

nemocnici v Turnově. 

– 

Odborné sociální 

poradenství 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Mzdy pracovníků 

v odborném 

sociální 

poradenství 

20.000 Kč 8.000 Kč 11 

4. 
SLUNCE VŠEM, 

zapsaný spolek 

Centrum denních 

služeb SLUNCE 

VŠEM. 

- 

Centrum denních 

služeb. 

01.01.2021 

– 

 31.12.2021 

Dotace na 

základní činnost 

centra denních 

služeb – mzdové 

náklady 

150.000 Kč 74.000 Kč 13 

 
SLUNCE VŠEM, 

zapsaný spolek 

Odlehčovací služby 

SLUNCE VŠEM. 

– 

Odlehčovací služby. 

01.01.2021 

 –  

31.12.2021 

Dotace na 

základní činnost 

odlehčovací 

služby – mzdové 

náklady 

150.000 Kč 70.000 Kč 13 

5. 
Spokojený domov,  

o. p. s. 

Terénní osobní 

asistence občanům 

města Turnov. 

– 

Osobní asistence. 

01.01.2021  

–  

31.12.2021 

Zajištění osobní 

asistence 

občanům města 

Turnov – mzdové 

a provozní 

náklady 

103.000 Kč 45.000 Kč 13 

6. Déčko Liberec z. s. 

Občanská poradna 

Liberec. 

- 

Odborné sociální 

poradenství. 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Příspěvek na 

provoz občanské 

poradny v 

Turnově – 

odborné sociální 

poradenství – 

mzdové a 

provozní náklady, 

služby 

45.000 Kč 20.000 Kč 11 

7. Most k naději, z. s. 

Terénní programy pro 

lidi ohrožené drogou 

v Libereckém kraji. 

- 

Terénní programy. 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Mzdové a 

provozní náklady  
100.000 Kč 46.000 Kč 14 

8. 
Občanské sdružení 

D.R.A.K. z. s. 

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny 

s dětmi Turnov. 

- 

Sociálně aktivizační 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Mzdové náklady, 

služby 
228.225 Kč 110.000 Kč 15 
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služby pro rodiny 

s dětmi. 

 

9. Návrat, o. p. s. 

Azylový dům 

Speramus. 

- 

Azylové domy. 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Mzdové náklady 95.000 Kč 35.000 Kč 12 

10. 
Sdružení 

TULIPAN z. s. 

Chráněné bydlení 

TULIPAN. 

- 

Chráněné bydlení. 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Mzdové a 

provozní náklady  
50.000 Kč 20.000 Kč 12 

11. 
Bílý kruh bezpečí,  

z. s. 

Poskytování sociálních 

služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb. 

- 

Odborné sociální 

poradenství. 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Provoní náklady 10.000 Kč 3.000 Kč 10 

 Celkem:    
1,698.225 

Kč 
801.000 Kč  

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Usnesení RM č. 343/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova dle předloženého návrhu. 
 

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

  

 

29. Členství ve Správní radě Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova - odvolání člena správní rady 

fondu a návrh na jmenování nového 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám tímto k projednání návrh na odvolání z členství správní rady Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova a jmenování nového člena této správní rady. Na jednání správní rady fondu dne 7. 4. 2021 žádal Bc. 

Jaroslav Cimbál o odvolání z členství ve správní radě. Důvodem byl jeho odchod do důchodu. Správní rada fondu 

navrhla jmenovat členkou správní rady Ing. Janu Maříkovou – ředitelku Zdravotně sociálních služeb Turnov.  

 

Usnesení RM č. 344/2021 

RM projednala  

informaci o rezignaci Bc. Jaroslava Cimbála z členství ve správní radě Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova a návrh na jmenování do správní rady Ing. Janu Maříkovou a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. 
 

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

  

 

30. Zřizovací listina Zdravotně sociálních služeb Turnov - doplnění 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání změnu – doplnění zřizovací listiny organizace Zdravotně sociální služby Turnov, 

příspěvková organizace. 

Jedná se o doplnění k vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti o zdravotní služby.  Důvodem je otevření a 

zprovoznění nového pobytového zařízení – tzv. Alzheimer centra. Organizace má registrovány zdravotní služby, 

jsou uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zdravotní úkony jsou vykazovány zdravotním pojišťovnám a 

propláceny. Dále se jedná o změnu Soupisu majetku organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková 

organizace. V Soupisu majetku je přidána přístavba nového tzv. Alzheimer centra a pozemky, které příslušejí 

k přístavbě. Soupis je uveden dle účetní uzávěrky ke dni 30. 4. 2021. 
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Usnesení RM č. 345/2021 

RM bere na vědomí  

návrh na doplnění zřizovací listiny organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, a 

doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. 
 

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

  

 

31. Schválení výběru dodavatele pro akci "Město Turnov door to door systém sběru odpadu" 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení výběr zhotovitele veřejné zakázky "Město Turnov – door to door systém sběru a 

svozu odpadů". V termínu pro podání nabídek (6. 4. 2021) byly podány 2 nabídky na Část I zakázky (dodávka 

nádob) a 2 nabídky na Část II. zakázky (RFID čipy a vybavení na svozová vozidla). Následně byly hodnoceny 

nejlevnější nabídky pro každou část zakázky (Komunální technika s. r. o. – nádoby a R ALTRA s. r. o. pro čipy a 

vybavení svozové techniky). Komise dne 8. 4. 2021 rozhodla o výzvě k objasnění či doplnění nabídky pro obě 

společnosti. V určeném termínu doplnila nabídku pouze společnost Komunální technika s.r.o. a společnost R 

ALTRA s. r. o. vůbec nereagovala. Proto navrhla komise účastníka R ALTRA s. r. o. vyloučit. Komise navrhla 

vyzvat druhého účastníka pro Část II., kterou byla společnost Autodoprava Řehák s. r. o., k předložení originálů 

dokladů. Ve stanoveném termínu doplnila doklady společnost Autodoprava Řehák s. r. o. a současně opožděně 

doplnila doklady také společnost R ALTRA s. r. o. Doplnění společnosti R ALTRA s. r. o. bylo opožděné a mělo 

stále několik nedostatků v technické specifikaci. Vzhledem k tomu, že dle zákona je možné prominout zmeškání 

lhůty k objasnění, komise prominula zmeškání lhůty této společnosti, která podala nejlevnější nabídku. Komise opět 

vyzvala společnost R ALTRA s. r. o. k doplnění chybějících dokladů. Společnost R ALTRA doplnila technickou 

specifikaci dle zadaných podmínek. Na základě výše uvedených skutečností komise navrhuje radě města vybrat 

zhotovitele pro Část I zakázky společnost Komunální technika s. r. o., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

Boleslavská 1544, PSČ 250 01, IČ 26684055 a pro Část II zakázky společnost R ALTRA s. r. o., Čimická 819/86a, 

Bohnice, 182 00 Praha, IČ 25676326. 

 
 

Usnesení RM č. 346/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zhotovitele zakázky „Město Turnov – door to door systém sběru a svozu 

odpadů“ pro část I – Komunální technika, s.r.o., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Boleslavská 1544, PSČ 250 

01, IČ 26684055, cena části I zakázky je 5.587.305 Kč bez DPH (6.760.639,05 Kč včetně DPH) a pro část II – R 

ALTRA spol. s r. o., Čimická 819/86a, Bohnice, 182 00 Praha, IČ 25676326, cena části II zakázky je 445.302 Kč 

bez DPH (538.815 Kč včetně DPH). 
 

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

  

 

32. Plat ředitelek mateřských škol 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám návrh na úpravu platu ředitelek mateřských škol. 
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Usnesení RM č. 347/2021 

RM schvaluje  

úpravu platu ředitelky organizace Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace dle návrhu s 

účinností od 1. 6. 2021. 
 

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

  

Usnesení RM č. 348/2021 

RM schvaluje  

úpravu platu ředitelky organizace Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace dle návrhu s účinností od 

1. 6. 2021. 
 

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

  

 

33. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1. 12. 2013, předkládáme 

žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. 

 

Usnesení RM č. 349/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 

dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 

Alešova 1140, příspěvková organizace. 
 

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

  

Usnesení RM č. 350/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 

dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Dětské centrum 

Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

  

Usnesení RM č. 351/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 

dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola Turnov, 

Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

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

  

Usnesení RM č. 352/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč, vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč 

a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku od 3.999,- Kč a drobného dlouhodobého 

nehmotného majetku od 7.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, 

příspěvková organizace. 
 

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

  

Usnesení RM č. 353/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 354/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

  

Usnesení RM č. 355/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného 

majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková 

organizace. 
 

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

  

Usnesení RM č. 356/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč, vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč 

a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu 

ředitelky organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

  

Usnesení RM č. 357/2021 

RM souhlasí  

s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace. 
 

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

  

Usnesení RM č. 358/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 

dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Základní škola Turnov, 

Zborovská 519, příspěvková organizace. 
 

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

  

Usnesení RM č. 359/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 

dlouhodobého hmotného majetku od 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola Turnov, 

28. října 18, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

34. Dotace na podporu cestovního ruchu 
 

Rozprava: 

Pro rok 2021 byla vyčleněna ve fondu na podporu cestovního ruchu částka 160 000 Kč, zůstatek z minulého období 

je 85 004 Kč. Celkem je tedy pro rok 2021 ve fondu 245 004 Kč. 
 

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci z fondu na podporu cestovního ruchu byly doručeny v řádném 

termínu 3 žádosti. Rozdělení dotací na tuto oblast navrhuje tedy správní rada dle níže uvedené tabulky. 

 

žadatel projekt 

 předpokládané 

příjmy  

(bez požad. 

dotace) 

 předpokládané 

výdaje 

požad. výše 

dotace 

 

body návrh 

dotace  

1 

Geopark Český 

ráj o. p. s 

IČ 27511774 

Zvýšení visibility 

Globálního geoparku 

UNESCO Český ráj 

 

7 969,60 

 

 

 

39 848 

 

 

 

31 878,40 

 

 

50 27 878 



22  Zápis Rady města Turnov 12. 5. 2021 

- nákup exteriérového 

expozičního oboustranného 

stojanu 

 

2  

Kultura města 

Mladá Boleslav 

a. s. 

IČ 28166426 

Český ráj v plné kráse 

 

- fotografie k prezentaci 

Českého ráje (součást 

knihy) 

165 000 

 

 

 

 

200 000 

 

 

 

 

35 000 

 

 

30 35 000 

3 

Societas 

Amicuum 

Liberec (SAL), 

z. s. 

IČ 05693381 

VIA SACRA a další 

duchovní památky jako 

nová osa turistického ruchu 

Libereckého kraje IV 

(židovské památky LK: 

část Turnov a okolí) 

 

- nový leták + putovní 

výstava + rollup + 

semináře + fam trip 

61 000 

 

 

 

 

 

81 000 

 

 

20 000 

 

 

 

50 20 000 

 

CELKEM 

 

86 878,40 

  

82 878 

 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu 

města Turnov pro podporu cestovního ruchu, bude sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Turnov. Vzhledem k navrhované výši rozdělení finančních prostředků a zůstatku ve fondu na podporu 

cestovního ruchu navrhuje správní rada vyhlásit druhou výzvu dotačního programu Podpora rozvoje cestovního 

ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu v roce 2021.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Usnesení RM č. 360/2021 

RM doporučuje  

ZM rozhodnout o rozdělení dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z rozpočtu města pro rok 2021 dle 

předloženého návrhu. 
 

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

  

 

35. Čerpaní rezervního fondu organizace Základní škola Turnov - Mašov, p. o. 
 

Rozprava: 

Bod byl přeložen na další jednání RM. 

 

 

36. Veřejnoprávní smlouvy s obcemi 
 

Rozprava: 

Na základě usnesení dubnového zasedání RM Vám předkládám ke schválení veřejnoprávní smlouvy s obcemi na 

činnost Městské policie Turnov. Smlouvy jsou upraveny v obecné podobě, není zde specifikováno měřící zařízení, 

aby se smlouvy nemusely při pořízení jiného typu měřiče dodatkovat.  

Jedná se o smlouvy s obcemi, se kterými máme nyní platné veřejnoprávní smlouvy 

- Příšovice 

- Radostná pod Kozákovem  

- Mírová pod Kozákovem 

- Malá Skála 

- Přepeře 
 

Dále jsme na jednání RM v dubnu schválili záměr uzavřít smlouvu s obcí Všeň a pak ještě požádaly obce Modřišice 

a opět Svijany, to je na zvážení RM. Příjem každý 2018-2020 rok cca 1,1 mil. Kč/rok. 
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Usnesení RM č. 361/2021 

RM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu s Obcí Příšovice o dohlížení Městská policie Turnov na katastrálním území obce Příšovice na 

bezpečnost a plynulost provozu stanoveného zvláštními zákony upravujícími provoz na pozemních komunikacích, 

včetně měření rychlosti, které bude prováděno po dobu účinnosti smlouvy na místech schválených Policií ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 

  

Usnesení RM č. 362/2021 

RM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu s Obcí Radostná pod Kozákovem o dohlížení Městská policie Turnov na katastrálním území 

obce Radostné pod Kozákovem na bezpečnost a plynulost provozu stanoveného zvláštními zákony upravujícími 

provoz na pozemních komunikacích, včetně měření rychlosti, které bude prováděno po dobu účinnosti smlouvy na 

místech schválených Policií ČR. 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 

  

Usnesení RM č. 363/2021 

RM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu Obcí Mírová pod Kozákovem o dohlížení Městská policie Turnov na katastrálním území 

obce Mírové pod Kozákovem na bezpečnost a plynulost provozu stanoveného zvláštními zákony upravujícími 

provoz na pozemních komunikacích, včetně měření rychlosti, které bude prováděno po dobu účinnosti smlouvy na 

místech schválených Policií ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 

  

Usnesení RM č. 364/2021 

RM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu s obcí Malá Skála o dohlížení Městská policie Turnov na katastrálním území Obce Malá 

Skála na bezpečnost a plynulost provozu stanoveného zvláštními zákony upravujícími provoz na pozemních 

komunikacích, včetně měření rychlosti, které bude prováděno po dobu účinnosti smlouvy na místech schválených 

Policií ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 

  

Usnesení RM č. 365/2021 

RM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu s Obcí Přepeře o dohlížení Městská policie Turnov na katastrálním území obce Přepeře na 

bezpečnost a plynulost provozu stanoveného zvláštními zákony upravujícími provoz na pozemních komunikacích, 

včetně měření rychlosti, které bude prováděno po dobu účinnosti smlouvy na místech schválených Policií ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 

  

Usnesení RM č. 366/2021 

RM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu s Obcí Všeň o dohlížení Městská policie Turnov na katastrálním území obce Všeň na 

bezpečnost a plynulost provozu stanoveného zvláštními zákony upravujícími provoz na pozemních komunikacích, 

včetně měření rychlosti, které bude prováděno po dobu účinnosti smlouvy na místech schválených Policií ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 

  

Usnesení RM č. 367/2021 

RM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu s Obcí Modřišice o dohlížení Městská policie Turnov na katastrálním území obce Modřišice 

na bezpečnost a plynulost provozu stanoveného zvláštními zákony upravujícími provoz na pozemních 

komunikacích, včetně měření rychlosti, které bude prováděno po dobu účinnosti smlouvy na místech schválených 

Policií ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
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Usnesení RM č. 368/2021 

RM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu s Obcí Svijany o dohlížení Městská policie Turnov na katastrálním území obce Svijany na 

bezpečnost a plynulost provozu stanoveného zvláštními zákony upravujícími provoz na pozemních komunikacích, 

včetně měření rychlosti, které bude prováděno po dobu účinnosti smlouvy na místech schválených Policií ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 

  

 

37. Plán zlepšování Zdravého města Turnov a MA21 na rok 2021 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení Plán zlepšování Zdravého města a MA21 na rok 2020. Na základě plánu probíhají 

jednotlivé aktivity, spolupráce s dalším partnery, jsou realizovány akce a hrazeny výdaje. O finanční podporu 

budeme opět žádat v rámci vyhlášené dotační výzvy Liberecký kraj. 

 

Usnesení RM č. 369/2021 

RM schvaluje  

Plán zlepšování Zdravého města a MA21 na rok 2021. 
 

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

  

 

38. Využití objektu Skálova č. p. 84 
 

Rozprava: 

Vedení města pověřilo odbor správy majetku předložit na únorové radě města možností dalšího využití objektu č. p. 

84, ul. Skálova, Turnov. V prvním pololetí 2021 se z objektu vystěhuje Fokus (Fokusu zůstanou v pronájmu nadále 

dvě místnosti č. 204 a 205) a informační centrum. Dále jsou v objektu pronajímané prostory pro ŠK Zikuda, ČSSZ, 

další soukromé subjekty. Součástí domu jsou i 3 bytové jednotky. Diskutován byl prodej budovy a možnosti využití 

objektu pro soc. účely, kdy byl prezentován záměr Fokusu Turnov na vybudování chráněného bydlení, Podporu 

samostatného bydlení a sociálního podnikání.  

Na základě únorového usnesení RM jsou předloženy k projednání tyto varianty na využití objektu, včetně možností 

financování:  

1/ záměr Fokusu Turnov – chráněné bydlení a sociální podnikání 

2/ sociální bydlení a dostupné bydlení (pro osoby nízkopříjmové, matky samoživitelky, mladé rodiny, mladé dospělé 

např. po skončení pěstounské péče, po skončení pobytu v dětských domovech, po skončení léčby v léčebnách a 

nemocnicích, osoby (zejména rodiny s dětmi) dosud žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení) 

3/ klasické bydlení   

4/ vybudování stomatologického centra – projednáno v RM 14. 4. 2021. 

 

Usnesení RM č. 370/2021 

RM bere na vědomí  

předložené možnosti na využití objektu v č. p. 84 a doporučuje nadále jednat se zájemci o vybudování 

stomatologického centra. Do doby případné realizace tohoto záměru RM doporučuje vyhlášení pronájmu volných 

nebytových prostor. 
 

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

  

 

39. Prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
 

Rozprava: 

Bod se přesouvá na další jednání RM, po zpracování záměru na pronájem - Části objektu bývalých kočároven u 

vstupní brány hradu Valdštejn, nebytových prostor. 

 

 

40. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - smlouva o příplatku mimo kapitál, dodatek č. 1 
 

Rozprava: 

Bod se přesouvá na další jednání RM, po zpracování znění dodatku č. 1 smlouvy od KNL, a. s. 
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41. Bytový dům v ul. Slunečná - aktuální informace o řízení 
 

Rozprava: 

Navazuji na naši společnou diskuzi a váš zájem o bytový dům ve Slunečné ulici a dalších bytových domech a níže je 

zpráva o aktuální situaci. 

V této chvíli jsou na území města řešeny především veřejností tři bytové domy: 

- Bytový dům ve Slunečné ulici – přezkumné řízení zrušilo vydané stavební povolení, odvolání sousedů bylo 

zamítnuto 

- Bytový dům v Jeronýmově ulici – investor stáhl žádost o územní a stavební povolení 

- Bytový dům v ulici Jana Palacha – investor stáhl žádost o územní a stavební povolení a chystá se podat 

upravený záměr (9 b. j. + ordinace rehabilitace, stále 4 nadzemní podlaží a 13 parkovacích stání) 

RM se rovněž v diskuzi věnovala novému souboru rodinných domů v Mašově. 

Jako host byl na jednání přizvána paní xxxxxxxxxxxx, která seznámila radní s textem petice, kterou podepsalo 572 

občanů města a 34 občanů okolních obcí. Petice vyzývá radu města, aby aktivně vstoupila do opakovaného řízení a 

hájila zájmy města a občanů. 

 

Usnesení RM č. 371/2021 

RM projednala  

informace o výsledku přezkumných řízení o povolení stavby Novostavba bytového domu včetně oplocení, 

zpevněných ploch a přípojek na pozemku p. č. 3185/80 v k. ú. Turnov a pověřuje starostu města připojením do 

nového opakovaného řízení s požadavkem na doplnění řízení o nezávislé posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, 

případně další doporučení městského architekta.  

RM projednala za účasti paní xxxxxxxxxxx petici občanů a žádá v rámci opakovaného řízení v rámci stanoviska 

města, stavební úřad o prověření třech bodů uvedených v doručené Petici občanů z 10. 5. 2021. 
 

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

  

 

42. Vodohospodářské sdružení Turnov - konkrétní zadání analýz a dalšího postupu 
 

Rozprava: 

Aktuálně probíhají na půdě RS VHS Turnov další jednání o úpravě stanov VHS Turnov. Otázka "vypořádání 

majetku při vystoupení člena ze svazku" ukazuje, jak obtížné je najít napříč Radou sdružení VHS Turnov shodu. 

Požadované analýzy tak mají nejen poskytnout pohled "za dva kopce", tedy na případné vystoupení města Turnov 

z dobrovolného svazku obcí VHS Turnov, ale zároveň poskytnout k jednáním o článku stanov, který se má 

problematice vypořádání věnovat, argumenty a jiný úhel pohledu, než který nabízí vedení VHS Turnov. 

Primárním cílem analýz je lépe zmapovat „bílá místa“ v případě, že bychom v budoucnu ze svazku VHS Turnov 

skutečně vystupovali. Přinášíme tedy konkrétní zadání takových analýz, způsob jejich zadání a odhad jejich finanční 

náročnosti. 
 

1. analýza právních důsledků vystoupení města Turnov z VHS Turnov při nedohodě o způsobu majetkového 

vypořádání a dobrovolného nevydání předmětného VH majetku ze strany VHS Turnov městu Turnov  

2. provozně-technická (vodohospodářská) analýza  

3. daňově-účetní analýza vypořádání majetku při vystoupení člena ze svazku VHS Turnov  

4. posouzení finalizovaného návrhu nových stanov 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Usnesení RM č. 372/2021 

RM bere na vědomí  

vědomí konkrétní obsah těchto analýz, včetně předpokládaného časového, finančního harmonogramu a samotného 

způsobu zadání s dopracováním materiálu dle diskuze. 
 

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

  
 

V Turnově dne 19. května 2021 

 

 

 

  ……………………………………………  …………………………………………… 

       Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

                  starosta             místostarostka  
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