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ZÁPIS  
z 11. jednání Rady města Turnov 

ze dne 27. 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, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník  

úřadu: 

 

PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula        

 

PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula 

 

 

Mgr. Eva Honzáková      

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Technické služby Turnov, s. r. o. - Výběr dodavatele veřejné 

zakázky na univerzální nosič komunální techniky, zadání 

veřejné zakázky na zametací stroj 

Mgr. Jana Svobodová  13:00 – 13:20     

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti "Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu 

pro RD na st. pč. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec" – 

projednávání bodu se přesunulo na další RM 

Mgr. Dagmar Šrytrová  13:20 – 14:20     

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právo stavby "Vodovodní, kanalizační a 

plynovodní přípojky, Obytný soubor domů Na Výšince" 

       

4. Žádost o prodej pozemku pč. 792 a částí p. č. 789/2 a 790, v 

k. ú. Bukovina u Turnova 

       

5. Darovací smlouva na pozemek p. č.3497/15, k. ú. Turnov        

6. Změna nájemného v bytech v majetku města Turnov        

7. Zvýšení nájmu v zrekonstruovaných bytech v majetku města 

Turnov 

       

8. Pronájem části pozemku p. č. 477/ k. ú. Turnov - letní 

předzahrádka 

       

9. Pronájem kiosku na Hlavatici        

10. Výsledek veřejné zakázky "Expozice Globálního geoparku 

UNESCO Český Ráj – Turnov" 

       

11. Výběr zhotovitele "Zpracování projektové dokumentace - 

Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října" 

       

12. Výběrové řízení "Zpracování projektové dokumentace na 

stavební úpravy odborných učeben ZŠ Turnov" 

Mgr. Petra Houšková       

13. Dodatek č. 2 - Pojištění majetku Města Turnova Mgr. Dagmar Šrytrová       
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Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

14. Výsledky konkurzu na místo ředitele/ředitelky Základní 

školy Turnov, Zborovská 519, p. o., jmenování 

ředitele/ředitelky 

Mgr. Martina Marková       14:30 – 14:50       

15. Žádost o výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole 

Turnov, 28. října 757, p. o. pro školní rok 2021/2022 

       

16. Čerpaní rezervního fondu organizace Základní škola Turnov 

- Mašov, p. o. 

            

17. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov 

       

18. Individuální dotace - Memoriál Ludvíka Daňka        

Ostatní 

19. Žádost o spolupráci - Turnovský Food Festival 2022 Mgr. Jana Svobodová  14:50 – 15:00     

20. 

 

21. 

Vyhlášení záměru pronájmu na část objektu bývalých 

kočároven u vstupní brány hradu Valdštejn 

Nařízení města Turnova, kterým se vyhlašuje záměr zadat 

zpracování lesních hospodářských osnov Turnov-SEVER – 

přidaný bod 

       

 

 

 

 

1. Technické služby Turnov, s. r. o. - Výběr dodavatele veřejné zakázky na univerzální nosič komunální 

techniky, zadání veřejné zakázky na zametací stroj 
 

Rozprava: 

Společnost provedla výběrové řízení na nákup užitkového automobilu. Zadání bylo vyhlášeno na E-ZAK, osloveno 

bylo 5 uchazečů. Po posouzení došlých nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy Unicont 

Group Praha IČ: 41193113 v nabídkové ceně Kč 2.935.000 bez DPH.  Nákup bude financován z prostředků 

společnosti. Společnost plánuje nákup chodníkového zametacího vozu s výměnnou nástavbou na zimní údržbu – 

sypač a radlice. Předpokládané náklady jsou Kč 3.000.000 bez DPH, financování bude z prostředků společnosti. 

Plánovaný nákup je do konce roku 2021. 
 

 
 

 

Usnesení RM č. 373/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup užitkového automobilu od společnosti Unicont Group Praha IČ: 

41193113 v ceně Kč 2.935.000,- bez DPH. 
 

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

  

Usnesení RM č. 374/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup chodníkového zametacího vozu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 375/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

jmenuje hodnotící komisi pro hodnocení veřejné zakázky na nákup chodníkového zametacího vozu ve složení: p. 

Fukárek, p. Jiránek, p. Černý, p. Vele, Mgr. Svobodová. Náhradníci: Bc. Báča, p. Ciler, p. Hořák, ing. Hocke, Mgr. 

Špetlík. 
 

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

  

 

 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti "Prodloužení vodovodního a 

kanalizačního řadu pro RD na st. pč. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec" 
 

Rozprava: 

Bylo přesunuto na další jednání RM. Nutno ověřit svoz odpadů, zimní údržbu, trvalé bydlení, vlastnictví 

komunikace. 

 

 

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo stavby "Vodovodní, 

kanalizační a plynovodní přípojky, Obytný soubor domů Na Výšince" 
 

Rozprava: 

Fy LAMA RESIDENCE, s. r. o., zastoupená jednatelem Markem Lankem podala žádost o zřízení věcného břemene 

na stavbu "Vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky pro novostavbu Obytný soubor domů Na Výšince". Jedná 

se o stavbu vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky pro nový komplex domů Na Výšince. Vodovodní a 

kanalizační přípojky se napojí do řadu a stoky v místní komunikaci p. č. 1659/3 a plynovodní přípojka bude 

napojena na NTL plynovod v Rubínové ulici. Stavba všech přípojek povede přes pozemky 1659/3, 1660/6 a 1660/49 

k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové zaokrouhlené délce 26 bm.                                            

Do podmínek nutno zahrnout nutnost minimálního krytí v rámci výstavby budoucího parkoviště. 

 

 

Usnesení RM č. 376/2021 

RM schvaluje  

uzavření smluv 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. 1659/3, 1660/6 a 1660/49 k. ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky pro novostavbu Obytný 

soubor domů Na Výšince" ve prospěch LAMA RESIDENCE, s. r. o, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 za jednorázovou 

úhradu 13.000 Kč + DPH za přípojky dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020 (500 

Kč za započatý metr + DPH). 
 

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

  

 

 

4. Žádost o prodej pozemku p. č. 792 a částí p. č. 789/2 a 790, v k. ú. Bukovina u Turnova 
 

Rozprava: 

Předkládáme Radě města k projednání žádost o prodej pozemku p. č. 792 a částí pozemků p. č. 789/2 a 790, v k. ú. 

Bukovina u Turnova. Pozemky p. č. 792, 789/2 a 790, k. ú. Bukovina u Turnova jsou užívané jako přístupové cesty, 

nebo jsou historickými nyní nevyužívanými cestami. Odbory města i správa majetku mají za to, že není vhodné 

zbavovat se jakýchkoliv přístupových cest, či historických cest, které se v poslední době obnovují nebo se z nich 

vytváří remízky. 

 

 

Usnesení RM č. 377/2021 

RM neschvaluje  

prodej pozemku p. č. 792, ani částí pozemků p. č. 789/2 a 790, k. ú. Bukovina u Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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5. Darovací smlouva na pozemek p. č. 3497/15, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Radě města předkládáme k projednání a doporučení ZM převod pozemku p. č. 3497/15, k. ú. Turnov, který město 

Turnov získá darem od Libereckého kraje. Pozemek p. č. 3497/15, k. ú. Turnov, se nachází pod chodníkem v 

Sobotecké ulici, podél židovského hřbitova. Liberecký kraj převede tento pozemek do vlastnictví města Turnova 

formou daru. Účetní hodnota pozemku je 4.326 Kč, v této hodnotě bude po převodu pozemek zařazen do majetku 

města. 

 

 

Usnesení RM č. 378/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit převod pozemku p. č. 3497/15, k. ú. Turnov formou daru z majetku Libereckého kraje do vlastnictví 

města Turnov. 
 

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

  

 

 

6. Změna nájemného v bytech v majetku města Turnov 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku po projednání v Sociální a bytové komisi předkládá úpravu nájemného v bytech v majetku 

města Turnov, vyplývající z praxe s ohledem na nájemníky a administraci smluv. Nájemné by se upravilo na 

dvouletý cyklus zvyšování nájemného u bytů na adrese: Žižkova 2030, 2031, 2032, 2047, Granátová 1897 a 

Vrchhůry 990 o 3 Kč/m²/měsíc a u běžných bytů o 4 Kč/m²/měsíc. 

 

 

Usnesení RM č. 379/2021 

RM schvaluje  

s účinností od 1. 7. 2021, úpravu nájemného v bytech v majetku města Turnov (městské byty, byty na adrese 

Žižkova 2030, 2031, 2032, 2047, Granátová 1897 a Vrchhůra 990) takto: 

1/ u nových nájemních smluv v bytech na adrese Žižkova 2030, 2031, 2032, 2047, Granátová 1897 a v "bytech – 

pokojích" na adrese Vrchhůra 990 

-každé dva roky nájemního vztahu – navýšení nájemného o 3 Kč/m2/měs. 

2/ u nových nájemních smluv v běžných bytech 

-každé dva roky nájemního vztahu – navýšení nájemného o 4 Kč/m2/měs. 

3/ u stávajících nájemních smluv na dobu neurčitou se po splnění zákonných podmínek navýší nájemné o 20 %. 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 

  

 

 

7. Zvýšení nájmu v zrekonstruovaných bytech v majetku města Turnov 
 

Rozprava: 

Na základě častěji realizovaných kompletních rekonstrukcí bytů, především v DPS Granátová 1897, Žižkova 2030, 

2031, 2032, 2047 a Přepeřská 1449, 1450 a dalších v majetku města, předkládáme návrh na jednorázové navýšení 

nájmu u bytů po celkové rekonstrukci. 

V bytě po celkové rekonstrukci, která zásadně změní komfort bydlení, tj: nové jádro bytu, koupelna, kuchyň, 

elektroinstalace, nová okna, podlahy,… bude nájemné navýšeno o 30 Kč/m²/měs. Navýšení nájemného je 

jednorázové, ale výše nájmu se nadále bude řídit dle RM schválené výše nájemného. 

 

 

Usnesení RM č. 380/2021 

RM schvaluje  

navýšení nájmu u bytů po celkové rekonstrukci o 30 Kč/m2/měs. od 1. 6. 2021. RM nařizuje Sociální a bytové 

komisi zveřejnit pravidla pro přidělování bytů po celkové rekonstrukci. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
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8. Pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov - letní předzahrádka 
 

Rozprava: 

Rada města na svém jednání dne 29. 4. 2021 schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 477/1 o 

výměře 40 m2 v k. ú. Turnov za účelem zřízení letní předzahrádky a umístění venkovního sezení. 

V termínu byly doručeny dvě nabídky: 

1. MT Catering s. r. o., Ing. Tomáš Lebeda, zmocněný k jednání, Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10 s 

nabídkovou cenou 1.100 Kč/m2/rok + DPH. 

2. PANTHER 75 s. r. o., jednatel Petr Roubíček, Antonína Dvořáka 336, 511 01 Turnov s nabídkovou cenou 1.111 

Kč/m2/rok + DPH. 

Předkládáme radě města ke schválení smlouvu o pronájmu se společností PANTHER 75 s. r. o., Turnov, která 

nabídla vyšší cenu. 

 

 

Usnesení RM č. 381/2021 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov o výměře 40 m2 společnosti PANTHER 75 s. r. o., Turnov za 

účelem zřízení restaurační zahrádky. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022, výše 

nájemného činí 1.111 Kč/m2/rok + DPH. Společnost před uzavřením smlouvy předloží kladné stanovisko od orgánu 

státní pozemkové péče – odbor školství kultury a sportu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 

  

 

 

9. Pronájem kiosku na Hlavatici 
 

Rozprava: 

Rada města na svém jednání dne 29. 4. 2021 schválila vyhlášení záměru pronájmu kamenného stánku u rozhledny 

Hlavatice stojícím na pozemku st. p. č. 734 a část pozemku p. č. 693/2, vše v k. ú. Mašov u Turnova za účelem 

provozování prodeje balených potravin a suvenýrů. 

V termínu byly doručeny dvě nabídky: 

1. Jan Vávra, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s nabídkovou cenou 3.500 Kč, 

2. Ital Viaggi s. r. o., jednatel Štěpán Pípal, Jaromírova 531/9, 120 00 Praha 2 s nabídkovou cenou 2.200 Kč. 

Předkládáme radě města ke schválení smlouvu o pronájmu s p. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, který nabídl vyšší cenu. 

 

 

Usnesení RM č. 382/2021 

RM schvaluje  

pronájem kamenného stánku u rozhledny Hlavatice stojícím na pozemku st. p. č. 734 o výměře 17 m2 a část 

pozemku p. č. 693/2 o výměře cca 150 m2, vše v k. ú. Mašov u Turnova panu Janu Vávrovi, xxxxxxxxxx za účelem 

provozování prodeje balených potravin a suvenýrů. Smlouva o nájmu bude uzavřena od 1. 6. 2021 na dobu 

neurčitou, výše nájemného činí 3.500 Kč/rok. 
 

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

  

 

 

10. Výsledek veřejné zakázky "Expozice Globálního geoparku UNESCO Český Ráj – Turnov" 
 

Rozprava: 

Na radě města 29. 4. 2021 byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky "Expozice Globálního 

geoparku UNESCO Český Ráj – Turnov" v rámci česko-polského mikroprojektu. 

Zakázka byla zahájena 4. 5. 2021 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele v systému EZAK a zároveň byli výzvou 

osloveni čtyři potenciální dodavatelé (metodika pro zadávání veřejných zakázek dotačního programu ukládá 

zadavateli povinnost oslovit minimálně 3 potenciální dodavatele): 
 

Název IČO Adresa 

JIB s. r. o.  28969472  
U parku 2242 

25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

OK GARDEN s. r. o.  27571297  
Sládkovičova 1233/21 

14200 Praha 
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PLANTASTYL s. r. o.  03890759  
Tanvaldská 345 

46311 Liberec 30 

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.  15053865  
U Vodárny 137 

53701 Chrudim 
 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 18. 5. 2021 do 10 hodin. Do té doby byla přijata pouze jedna nabídka 

v listinné formě od společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., IČ 15053865 s nabídkovou cenou 877.300 Kč 

bez DPH, tj. 1.061.533 Kč vč. DPH. Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost 

nabídky - nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Přepokládaná cena je 880 tis Kč bez DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 383/2021 

RM schvaluje  

vybraného dodavatele Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., IČ 15053865 s nabídkovou cenou 877.300 Kč bez DPH, 

tj. 1.061.533 Kč vč. DPH na realizaci veřejné zakázky "Expozice Globálního geoparku UNESCO Český Ráj – 

Turnov" a pouze v případě získání dotace na česko-polský mikroprojekt "Popularizace geologických fenoménů 

Euroregionu Nisa" schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

  

 

 

11. Výběr zhotovitele "Zpracování projektové dokumentace - Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. 

října" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace – Nový pavilon 

polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října", který provedla hodnotící komise dne 17. 5. 2021, se schvaluje výběr 

nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem REMIUMA s. r. o., IČ: 24261670 za cenu 

Kč 374 000 bez DPH /Kč 452 540 s DPH.  
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč/ cena vč. 

DPH v Kč 

 

1. REMIUMA s. r. o., Praha 24261670 374 000,-/ 452 540,- 

2. Digitronic CZ s. r. o., Pardubice 48168017 395 000,-/ 477 950,- 

3. ACTIV Projekce s. r. o. 27538320 428 400,-/ 518 364,- 

4. Ing. arch. Josef Hlavatý 70127301 476 500,-/ 576 565,- 

5. In.Point s. r. o., Praha  26203987 602 000,-/ 728 420,- 

 

 

Usnesení RM č. 384/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele REMIUMA s. r. o., IČ: 24261670 na 

realizaci zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října" za 

cenu Kč 374 000 bez DPH /Kč 452 540 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

 

12. Výběrové řízení "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných učeben ZŠ 

Turnov" 
 

Rozprava: 

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání 29. 4. 2021 pokračovat v záměru modernizace dalších odborných 

učeben a za tím účelem podat žádost o dotaci v rámci nového dotačního období 2021-2027 do Integrovaného 

regionálního operačního programu. Modernizace učeben bude zahrnovat kromě vybavení také stavební úpravy. Na 

základě prohlídky řešených učeben budou nezbytné provést v 11 učebnách s různým rozsahem prací. Náklady na 

projektové práce vychází odhadem kolem 500 tis Kč bez DPH, proto nelze ani podle dotačních podmínek zadat 

zakázku bez výběrového řízení jen poptávkou na trhu.  
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Usnesení RM č. 385/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Zpracování projektové dokumentace na stavební 

úpravy odborných učeben ZŠ Turnov" a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva 

Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Ladislav Osička, Jan Lochman. 
 

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

 

  

 

13. Dodatek č. 2 - Pojištění majetku Města Turnova 
 

Rozprava: 

Předkládáme RM ke schválení Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 1690415415 uzavřené s Generali Českou 

pojišťovnou a. s. na pojištění majetku Města Turnova. Po zařazení budovy Polyfunkčního komunitního centra v 

hodnotě 26 733 906 Kč do majetku města se navýšila pojistná hodnota majetku Města Turnova na 2 557 609 705 Kč, 

tedy o 26 733 906 Kč více. Původní cena majetku včetně dodatku č. 1 byla 2 530 875 799 Kč. Z tohoto důvodu 

pojišťovna navýšila roční pojistné o 1 596 Kč. Původní pojistné s dodatkem č. 1 bylo 382 060 Kč ročně, s dodatkem 

č. 2 bude 383 656 Kč ročně. 

 

 

Usnesení RM č. 386/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 k Pojistné smlouvě pojištění majetku Města Turnova. 
 

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

 

  

 

14. Výsledky konkurzu na místo ředitele/ředitelky Základní školy Turnov, Zborovská 519, p. o., jmenování 

ředitele/ředitelky 
 

Rozprava: 

Na základě usnesení RM č. 167/2021 ze dne 10. 3. 2021, bylo rozhodnuto o vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní 

místo ředitele/ředitelky Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace.  

Dne 19. 5. 2021 proběhl konkurz na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková 

organizace. Do konkurzního řízení se přihlásili celkem 2 uchazeči. Konkurzní komise vedla řízení s oběma uchazeči, 

posoudila jejich vhodnost pro výkon činnosti ředitele/ředitelky této základní školy na základě přihlášky jednotlivých 

uchazečů, 30 minutového řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele/ředitelky 

školy, pedagogickou koncepci uchazečů, jejich představ o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve 

výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. 

 

 

Usnesení RM č. 387/2021 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 

  

 

Usnesení RM č. 388/2021 

RM jmenuje  

do funkce ředitele/ředitelky organizace Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace pana Mgr. 

Vítězslava Šťastného, DiS. s účinností od 1. 8. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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15. Žádost o výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, 28. října 757, p. o. pro školní rok 

2021/2022 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, 28. října 757, 

příspěvková organizace. V mateřské škole jsou tři běžné třídy, paní ředitelka žádá o navýšení o 2 místa v jedné ze 

tříd, tj. zvýšení počtu dětí z 24 na 26 v jedné třídě. 

 

 

Usnesení RM č. 389/2021 

RM schvaluje  

pro školní rok 2021/2022 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola Turnov, 28. 

října 757, příspěvková organizace, na 26 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

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

  

 

 

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

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace o schválení 

nákupu 5 ks interaktivních dotykových tabulí, 5 ks pylonových pojezdů a příslušenství. Vzhledem k výši celkové 

nabídky žádá ředitelka organizace pro nákup interaktivních tabulí o povolení čerpání rezervního fondu do celkové 

výše 435 tis. Kč a převod této částky do fondu investic. Z fondu investic bude částka následně uvolněna pro nákup 5 

interaktivních tabulí, 5 ks pylonových pojezdů, dalšího příslušenství (montáž, reproduktory). 

 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 18 000 Kč 

Rezervní fond je k 31. 3. 2021 ve výši: 976 626,39 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 958 626,39 Kč 

 

Přehled vybavení, které je potřeba z rezervního fondu po modernizaci školy celkem dokoupit:           

Termoporty a gastronádoby                                           104 067 Kč s DPH  /86 006 bez DPH/ 

Vybavení kuchyně                                                           50 000 Kč s DPH 

Server na přihlašování obědů                                          46 000 Kč s DPH 

Torex -zprovoznění zabezpečení                                     12 000 Kč s DPH 

Archivní skříň                                                                  12 000 Kč s DPH 

Videokamery -vchod a třídy                                            25 000 Kč s DPH 

Interaktivní tabule 5 ks                                                  434 976,85  s DPH  /359.485 bez DPH/  

------------------------------------------------------------------------------------                                               

Celková částka                                                               684 043,85 Kč 

 

 

Usnesení RM č. 390/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 435 tis. Kč a 

následný převod této částky do fondu investic. 
 

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

  

Usnesení RM č. 391/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 435 tis. Kč na 

nákup potřebného dovybavení tříd - 5 ks interaktivních tabulí, 5 ks pylonových tabulí, reproduktory a příslušenství 

(montáž). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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17. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov. Dne 12. 5. 2021 byla možná úprava Pravidel diskutována na jednání Výboru pro sport a jsou 

navrhovány tyto úpravy Pravidel: 

Strana č. 4 stávajících Pravidel: 

Ekonomika provozu - v rámci dotace na ekonomiku provozu je dotace na administrativu spojenou s 

chodem spolku a sportovního zařízení stanoven takto: 

- Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. 450 tis. Kč 

- Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s. 180 tis. Kč (v pravidlech je nyní 175 tis. Kč) 

- Tělocvičná jednota Sokol Turnov - 150 tis. Kč (v pravidlech je nyní 120 tis. Kč) 

- FK Turnov, z. s. – 100 tis. Kč 

 

Strana č. 5 stávajících Pravidel: 

3) U skupiny 3, jako samostatný podprogram jsou dotace na využívání sportovišť v areálech Městské 

sportovní Turnov, s. r. o., příp. Města Turnov 

Pro splnění této podmínky platí, že sportovní činnost spolku je na těchto sportovištích (nemovitostech) závislá a jsou 

tedy považována za hlavní sportoviště spolku. Jedná se o tyto spolky: AC Turnov, z. s., FK Turnov z. s., HC Turnov 

1931, z. s., ŠK ZIKUDA Turnov, z. s. Využívání sportovišť spolkům může být hrazeno do výše 80 %, s touto 

výjimkou: HC Turnov 1931, z. s. – může být poskytnut příspěvek na nájem ledové plochy zimního stadionu v 

Turnově pro tréninky a zápasy členů do 19 let ve výši 80 % a 50 % nájmu ledové plochy zimního stadionu v 

Turnově pro tréninky a zápasy pro družstvo mužů A. 

Maximální možná výše dotace v této skupině jednomu žadateli z výše uvedených na využívání jednoho 

samostatného sportoviště je 550 tis. Kč, pokud žadatel využívá více ploch či sportovišť v rámci areálu je možné 

dotaci čerpat do maximální možné výše 850 tis. Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 392/2021 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov s navrhovanou změnou. 
 

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

  

 

 

18. Individuální dotace - Memoriál Ludvíka Daňka 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost spolku AC Turnov, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 320 tis. Kč. Dotace má 

být určena na podporu Memoriálu Ludvíka Daňka. V rozpočtu města pro rok 2021 byla pro tento účel alokována 

částka 320 tis. Kč.  

Spolek AC Turnov, z. s. podal žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na tento projekt, tj. na zajištění 21. 

ročníku mezinárodního atletického mítinku Memoriál Ludvíka Daňka, který se bude konat v úterý 14. 9. 2021. 

Předpokládané celkové náklady na zajištění projektu jsou spolkem odhadnuty na 1 200 tis. Kč (800 tis. Kč startovné 

zahraničních sportovců, 200 tis. startovné domácích závodníku a 200 tis. náklady spojené s organizací memoriálu – 

propagace, rozhodčí, pohoštění, doprovodné akce atd.). Na financování se budou podílet mimo města Turnov a 

spolku AC Turnov, z. s. také Liberecký kraj (500 tis. Kč), Český atletický svaz (170 tis. Kč), Český klub 

olympioniků (70 tis. Kč) a další zdroje financování budou zajišťovány od sponzorů. 

p. Svobodová opustila jednání 

 

 

Usnesení RM č. 393/2021 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 320 000 Kč 

pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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19. Žádost o spolupráci - Turnovský Food Festival 2022 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám žádost pana Ing. Petra Knápka o odsouhlasení změny termínu 1. ročníku Turnovského Food 

Festivalu z důvodu pokračující pandemické situace. Jedná se výpůjčku prostoru Parku U Letní kina na rok 2022. 

 

 

Usnesení RM č. 394/2021 

RM souhlasí  

na základě žádosti pořadatele s přesunutím 1. ročníku Turnovského food festivalu na rok 2022. Festival se bude 

konat v parku u letního kina, který bude bezplatně vypůjčen pro tyto účely s tím, že ve smlouvě o spolupráci bude 

jasně stanovena kauce na stav zelených ploch v parku po skončení akce. RM dále ukládá místostarostce Janě 

Svobodové předložit ke schválení v RM finální verzi smlouvy o spolupráci na 1. ročníku Turnovského Food 

Festivalu. 
 

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

  

 

 

20. Vyhlášení záměru pronájmu na část objektu bývalých kočároven u vstupní brány hradu Valdštejn 
 

Rozprava: 

Opětovně Vám předkládám ke schválení prodloužení pronájmu nebytových prostor na hradě Valdštejn, konkrétně 

bývalé kočárovny vedle vstupní brány. O prodloužení požádala RM současná nájemkyně paní Jana Martínková. Na 

minulém jednání rady jsme se domluvili na vypsání záměru podnájmu a následném schválení. Tento materiál tedy 

navazuje na materiál již předložený na zasedání RM dne 12. 5. 2021. Měsíční nájem v roce 2021: 4 841 Kč (bez 

DPH), částka vč. 21 % DPH je 5 858 Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 395/2021 

RM schvaluje  

záměr pronájmu na část objektu bývalých kočároven u vstupní brány hradu Valdštejn č. p. 18 pro paní Janu 

Martínkovou, IČ: 703 68 252 za měsíční nájem minimálně 4.841 Kč bez DPH, tj. 5.858 Kč s DPH s navýšením dle 

inflace. 
 

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

  

 

 

21. Nařízení města Turnova, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

Turnov-SEVER 
 

Rozprava: 

Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví 

fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán, zpracovávají lesní hospodářské 

osnovy. V severní části působnosti obce s rozšířenou působností Turnov končí desetiletá platnost lesních 

hospodářských osnov, proto je potřeba je nahradit novými. Zpracování lesních hospodářských osnov zadává orgán 

státní správy lesů obecního úřadu obce s rozšířenou působností na územní své působnosti. 

 

 

Usnesení RM č. 396/2021 

RM schvaluje  

Nařízení č. 4/2021, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov Turnov – SEVER. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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V Turnově dne 31. května 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………   ………………………………………  

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta             místostarostka 


