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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 7. ledna 2015 

 
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), xxxxxxxxxxxxxxxx (bod č.5), Bc. Jindřich 

Kořínek (bod č. 7, 8)  

 

 

K bodu č. 1 

Schválení kácení stromů rostoucích mimo les – stromy v lokalitě Valdštejn 

Přesunujeme bod na další RM – bude probíhat ještě místní šetření Správy CHKO Český ráj. 

 

K bodu č. 2 

Uzavření smlouvy bez výběrového řízení na výjimku dle Směrnice o zásadách a postupech 

zadávání zakázek Města Turnov 

Vydáním prováděcí Vyhlášky č.237/2014 dne 04.11.2014 bylo upřesněno k zákonu č.318/2012 Sb. 

jaké typy měřičů spotřeby tepla v bytech s dálkovým vytápěním se musí instalovat od 01.01.2015 

ve všech nájemních bytech. Z důvodu předejití možnosti výskytu vzniku plísní v bytech pro 

seniory, které jsou v majetku města Turnov, při jejich nepřiměřené snaze šetřit a netopit (DPS, 

Penziony) zde doposud radiátory nebyly osazeny indikátory tepla. 

V ostatních bytových domech města, které jsou vytápěny dálkovým topením, jsou radiátory 

vybaveny měřícím zařízením, které instalovala firma ʺ ista Česká republika s.r.o. Praha ʺ, 

která také zajišťuje provádění každoročních odečtů v těchto bytech a jejich rozúčtování 

topných nákladů na jednotlivé nájemníky. Celkové náklady na instalaci těchto indikátorů včetně 

sběrnic dat, které umožňují odečet stavů i bez nutnosti vstupu do bytů (nepřítomnost nájemce z 

důvodu nemoci, pobytu v nemocnici apod.), možnosti odečtu plně automaticky na dálku (radiový 

sběr dat) je cca 159.594 Kč vč. DPH. 
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Usnesení RM č. 1/2015 

RM schvaluje výjimku ze směrnice o zásadách a postupech zadávání zakázek Města Turnova 

z důvodu kompatibility a systémového řešení měření tepla v bytových domech města. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 2/2015 

RM schvaluje uzavření smlouvy se společností „ista Česká republika s.r.o., Praha na dodávku a 

montáž 343 ks indikátorů (rozdělovačů topných nákladů) včetně pasportizace velikosti jednotlivých 

bytů a stanovení koeficientu poloh místnosti, naprogramování indikátorů a provedení kontrolního 

radiového odečtu a dodávku a montáž 5 ks sběrnic dat (memonic 3 radio net) za celkovou cenu 159 

594,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu města Turnov Ing. Tomáše Hockeho podpisem těchto smluv. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 3 

Pronájem části pozemku p.č.1818/54  v k. ú. Turnov 

 

Usnesení RM č. 3/2015 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.1818/54 v k.ú. Turnov o výměře cca 280 m2 na zařízení 

staveniště za cenu 40,- Kč/m2/rok pro sdružení "Společnost SYNER + BAK" Liberec na dobu 

výstavby sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada, t.j. do 15.5.2016. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 4 

Pronájem nebytových prostor v čp.2136 Žižkova, Turnov (bývalé kino) 

O koupi objektu čp. 2136 v Žižkově ulici projevil zájem pan Peter Knobloch, který zastupuje 

společnost 3D tiskárna. Její činnost spočívá v provozování 3D tiskáren a rychlé výrobě drobných 

prototypů. Tato společnost má zájem do doby prodeje objektu čp. 2136 o pronájem - o umístění 

nového stroje, který se jim ve stávajícího nájmu do prostor nevejde. Mají zájem si pronajmout část 

prostor vestibulu, baru a část sociálního zařízení, tj. plocha cca 160 m2, za kterou nabízejí nájemné 

ve výši 100.000 Kč/rok (625,- Kč/m2/rok). Tato částka odpovídá sazbě za pronájem prostor na 

skladování - v halách na Vesecku je stanovena sazba v částce 328,- až 550,- Kč/m2/rok. 

Jako bonus nabízejí opravu - zakonzervování problému zatékání střechy. Oprava představuje částku 

cca 25 tis. Kč. Náklady na vodné a stočné a elektrickou energii bude nájemcem uhrazena dle 

spotřeby. Temperace objektu (v loňském roce cca 27 tis. Kč za celý objekt) bude kompenzována 

vloženými náklady za opravu střechy. 

Jedná se o pronájem na dobu určitou do 31. 3. 2015 - do doby, kdy bude připravena veřejná dražba 

dobrovolná celého objektu. 

 

Usnesení RM č. 4/2015 

RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce s Kulturním centrem Turnov na objekt čp. 

2136 v Žižkově ulici v Turnově týkající se snížení rozsahu užívané plochy o 160 m2. 

RM schvaluje  pronájem části  objektu čp.2136 v Žižkově ulici v Turnově výměře   160 m2  za cenu  

625 ,-Kč/m2/rok  pro pana  Petera Knoblocha, Jenišovice na  dobu  určitou  do 31.3.2015. Součástí 

dohody je i lokální oprava střechy objektu. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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K bodu č. 5 

Pronájem restaurace a roubenky na Šetřilovsku 

Město Turnov odstoupilo od kupní smlouvy s xxxxxxxxxxxx. V diskuzi bylo řešeno prodloužení 

nájmu objektu do konce dubna 2015. V této chvíli vázne na nájmu a energiích cca 100 tis. Kč. Do 

konce ledna se zavazují doplatit 70 tis. Kč, do konce února zbytek závazku. 

 

Usnesení RM č. 5/2015 

RM schvaluje pronájem restaurace a roubenky na Šetřilovsku - čp. 904 a čp. 389 ul. Alej legií, 

Turnov s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 30. dubna 2015 s podmínkou dodržování splátkového 

kalendáře a řádného placení měsíčního nájemného. Když nebude splátkový kalendář dodržován (do 

26. 1. 2015 doplatit 70 tis. Kč, do konce února 2015 zbytek závazku) bude nájem okamžitě 

ukončen. 

(Hlasování: 6/3/0) 

 

K bodu č. 6 

Pronájem nebytových prostor v čp. 1931 v ul. Jana Palacha 

Město Turnov pronajímá část nebytových prostor v objektu čp. 1931, Turnov zapsanému spolku 

SLUNCE VŠEM. Jedná se o prostory v přízemí budovy o výměře 113 m2. Spolek požádal o 

ukončení nájemní smlouvy, centrum denních služeb SLUNCE VŠEM se bude v průběhu 1. čtvrtletí 

stěhovat do nově postaveného objektu v ulici Za Sokolovnou. Výpovědní lhůta je tříměsíční, 

nájemní vztah bude ukončen k 31. 3. 2015. 

 

Usnesení RM č. 6/2015 

RM schvaluje vyhlášení pronájmu nebytových prostor o výměře 113 m2 v objektu čp. 1931 v ul. 

Jana Palacha  za cenu pronájmu 808,- Kč/m2/rok  pro využití na kanceláře, rehabilitační zařízení, 

masáže apod. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 7 

Příkazní smlouva "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" cenový dozor 

V této problematice jednala RM dne 26. 11. 2014. Rada města rozhodovala pouze o jedné nabídce 

xxxxxxxxxxxx (společnost Propos s.r.o. nabídku nepodala), který ve své nabídce uvedl, že 

předpokládaný počet hodin uvedených ve výzvě k podání nabídky (800hod) je nedostatečný pro 

požadovaný rozsah prací a dle jeho názoru je schopen tyto práce provádět v rozsahu 80 hod měsíčně 

tj. za dobu stavby 1520 hodin v hodinové sazbě 650 Kč bez DPH tj. celkem 988 000,-Kč bez DPH. 

Pro získání další nabídky a ověření počtu předpokládaných hodin pro výkon cenového dozoru jsme 

oslovili se stejným zadáním další možné zájemce - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

společnost Profes projekt Turnov s.r.o. Tito uchazeči měli ve své nabídce ocenit hodinovou sazbu a 

stanovit počet hodin potřebných k výkonu této činnosti. Ve stanoveném termínu byla doručena 

pouze jedna nabídka xxxxxxxxxxxxxxx s hodinovou sazbou 440,-Kč bez DPH v časovém rozsahu 

900hodin tj 396 000,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení RM č. 7/2015 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. ruší usnesení RM č. 637/2014 ze 

dne 26. 11. 2014. 

(Hlasování: 8/0/1)  

 

 

 



4 Zápis Rady Města Turnov 7.1.2015 

 

 

Usnesení RM č. 8/2015 

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 xxxxxxxxxxxxx 

za celkovou cenu ve výši 396 000,-Kč bez DPH a pověřuje jednatele společnosti podpisem příkazní 

smlouvy. 

(Hlasování: 8/0/1) 

 

 

K bodu č. 8 

Příkazní smlouva "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" 

Na jednání RM dne 26.11. 2014 byla projednávána příkazní smlouva, která měla být uzavřena mezi 

Městem Turnov a společností Městská sportovní Turnov s. r. o. ohledně zajištění činností pro 

zabezpečení výstavby "Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov". Při 

projednávání této smlouvy s daňovým poradce Městské sportovní Turnov s.r.o. byla zjištěna 

skutečnost, že tato smlouva musí být řešena jako smlouva za úhradu. Z tohoto důvodu navrhujeme 

doplnění smlouvy (původní ještě nebyla podepsána) o úhradu za provedené práce ve výši 300 tis. 

Kč bez DPH s fakturací 1x za čtvrtletí. 

   

Usnesení RM č. 9/2015 

RM ruší usnesení RM 634/2014 ze dne 26. 11. 2014. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 10/2015 

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 (upravené znění). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 11/2015 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. ruší usnesení 636/2014 ze dne 

26. 11. 2014 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 12/2015 

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 (upravené znění). 

(Hlasování: 9/0/0) 
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K bodu č. 9 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu : "SM, Turnov, Kadeřavec - p.č. 411/1, xxxxx- 

kNN" - ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Usnesení RM č. 13/2015 

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 - služebnosti v 

souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. energetický zákon a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník v platném znění na pozemek parc. č. 1282/2, k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města 

Turnov v celkové délce cca 4 bm dotčených stavbou "SM, Turnov, Kadeřavec - p. č. 411/1, xxxxxx 

- kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400 Kč/bm + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 10 

Prodej objektu čp. 2136, ul. Žižkova, Turnov (bývalé kino) 

Stahujeme bod na další RM po prohlídce objektu, která proběhne 19.1.2015 (pozvánka pro všechny 

zastupitele).  

   

K bodu č. 11 

Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Turnov 

 

Usnesení RM č. 14/2015 

RM schvaluje Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 15/2015 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Turnov – rozšíření MKDS, 2. etapa“ do Programu 

prevence kriminality na rok 2015 vyhlášeného Ministerstvem vnitra, a v případě přidělení dotace 

vyčlení z rozpočtu města finanční prostředky ve výši min. 10% z celkových nákladů akce potřebné 

k realizaci projektu, a to i neuznatelných nákladů. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 16/2015 

RM schvaluje nové složení komise prevence kriminality ve složení: strážník MP Turnov – Bc. 

Vladimír Hladík, velitel MP Turnov – strážník Luboš Trucka, velitel obvodního oddělení Policie 

ČR – npor. Mgr. Milan Drahoňovský, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Turnov – Mgr. Hana 

Kocourová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu - PhDr. Mgr. René Brož, místostarostka 

města Turnova – Mgr. Petra Houšková, místostarostka – Mgr. Jana Svobodová, odbor správy 

majetku – Mgr. Martin Féna. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 12 

Doplnění automatické pokladny o bezhotovostní platby 

Zpřehlednil pokladní agendu v části úřadu. Žádné další pokladny v této budově nejsou vedeny.  

V současné době se v pokladním automatu platí tyto poplatky:  

- správní poplatky, místní poplatky a pokuty dopravního odboru  

- správní poplatky a pokuty živnostenského úřadu  

- správní poplatky odboru správního (občanské průkazy a pasy)  

- pokuty městské policie na místě nezaplacené  
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Do současné doby (od 22. 12. 2014) bylo do zařízení vloženo 10.182.199 Kč. Ročně lze odhadnout 

objem transakcí na 7 mil. Kč. Pokud bychom uvažovali o doplnění stroje o zařízení na 

bezhotovostní platby včetně bezkontaktních, musíme oslovit dodavatele tj. společnost CROSS Zlín 

a.s., který musí zařízení implementovat a musíme počítat s následujícími náklady:  

- cena za instalaci je 96.503 Kč jednorázově  

- údržba zařízení každý rok 6.940 Kč  

Poplatek Komerční bance z transakce je 1,45%. Ročně cca 100 tis. Kč. 

 

Usnesení RM č. 17/2015 

RM neschvaluje nákup zařízení pro bezhotovostní platby k pokladnímu automatu do čp. 72. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 13 

Dodatek veřejnoprávní smlouvy s obcí Příšovice - měření rychlosti pevným měřičem 

Město Turnov má s obcí Příšovice uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o plnění úkolů městské policie 

na území obce Příšovice. Rozsah činnosti MP je dosud omezen na měření rychlosti mobilním 

radarem a řešení běžných dopravních přestupků. Obec Příšovice má zájem doplnit zařízení na 

zpomalování dopravy (semafor) o pevné zařízení pro měření rychlosti, které bude, dle povolení 

Policie České republiky, měřit rychlost na výjezdu z obce směrem na Přepeře. Za tímto účelem žádá 

obec město Turnov o rozšíření veřejnoprávní smlouvy. 

 

Usnesení RM č. 18/2015 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Turnov a obcí 

Příšovice. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 14 

Smlouvy SGEI, pověření a smlouvy SGEI pro Turnovské památky a cestovní ruch 

V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, 

které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji 

či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, 

že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu 

vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb 

obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto 

služeb. 

Služby obecného hospodářského zájmu jsou podskupinou služeb obecného zájmu. Jejich označení 

vypovídá o faktu, že mají hospodářskou resp. ekonomickou povahu a že se na ně vztahují soutěžní 

pravidla a tedy i pravidla veřejné podpory. Do těchto služeb spadají služby např. zdravotní péče, 

sociální služby, přeprava cestujících, odpadové a vodní hospodářství atd. Do této kategorie nespadá 

oblast školství a dnes již ani služby knihoven. 

 

Usnesení RM č. 19/2015 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecním 

hospodářském zájmu pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

(Hlasování: 8/0/1) 
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Usnesení RM č. 20/2015 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecním 

hospodářském zájmu pro Městskou sportovní Turnov, s. r. o. 

(Hlasování: 8/0/1) 

 

Usnesení RM č. 21/2015 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotaci na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvkovou organizaci. 

(Hlasování: 8/0/1) 

 

K bodu č. 15 

Kritéria hodnocení vedoucích odborů, ředitelů příspěvkových organizací a jednatelů obchodních 

společností 

RM projednala stávající směrnici odměňování a výši platů. Vedení města předloží na únorovou RM 

novou směrnici odměňování, úpravy výše platů. 

 

K bodu č. 16 

Jednací řád komisí rady města - novelizace 2015 

 

Usnesení RM č. 22/2015 

RM schvaluje upravený jednací řád komisí rady města (novelizace leden 2015). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 17 

Projekt "Vzdělávání dotykem" 

Překládáme na další RM 29. ledna 2015. 

  

K bodu č. 18 

Turnovská média v roce 2015 

Zadat průzkum podpory médií v okolních městech. 

 

Usnesení RM č. 23/2015 

RM schvaluje rozpis částky určené na média v roce 2015 takto: Hlasy a ohlasy Turnovska:  200 tis. 

Kč, Turnovsko v akci: 250 tis. Kč, Turnovsko: 80 tis. Kč, TVT - Televize Turnov: 280 tis. Kč, 

Rádio RCL: 20 tis. Kč, rezerva: 20 tis. Kč - celkem tedy 850 tis. Kč, stejně jako v roce 2014. 

Smlouvy budou uzavřeny po schválení rozpočtu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 19 

Návrh rozpočtu na rok 2015 

 

Usnesení RM č. 24/2015 

RM bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2015 s připomínkami dle diskuze. 

(Hlasování: 8/0/0) 
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K bodu č. 20 

Oznámení členů dozorčí rady Městské sportovní Turnov, s r. o. 

Níže uvedení oznamují valné hromadě Městské sportovní Turnov, s. r. o., že by mohli být ve střetu 

zájmů dle ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích – zákaz konkurence. 

 

Ing. Milan Hejduk – Sokol Turnov (konkurence by mohla být spatřena v reklamě a pronájmu 

tělocvičny) 

Jiří Mikula – Tenisový klub Turnov (konkurence by mohla být spatřena v reklamě a pronájmu 

tenisových hřišť) 

Jana Svobodová – AC Syner Turnov (konkurence by mohla být spatřena v reklamě na sportovištích) 

 

Na tuto skutečnost oba výše uvedení upozorňují kvůli znění čestného prohlášení, kde je zmíněno 

ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích – zákaz konkurence. 

 

Usnesení RM č. 25/2015 

RM v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s r. o. bere na vědomí 

oznámení členů dozorčí rady společnosti Jiřího Mikuly (předsedy Tenisového klubu Turnov), Mgr. 

Jany Svobodové (prezidentky atletického klubu AC Syner Turnov), Ing. Milana Hejduka (starosty 

Sokola Turnov) ohledně jejich působení jako statutárních zástupců. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

V Turnově dne 9. ledna 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta                místostarostka 


