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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 11. února 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) 

 

 

K bodu č. 1 

Čerpání rozpočtu v kapitolách odboru správy majetku pro rok 2015, základní smlouva 

s Technickými službami Turnov, s.r.o., rozpočet Fondu pro obnovu a výstavbu bytového fondu 

Města Turnova 

Jedná se o schválení podrobného rozpisu akcí z řádků odboru správy majetku. 
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Usnesení RM č. 40/2015 
RM schvaluje návrh čerpání rozpočtu pro rok 2015 v kapitolách OSM dle návrhu. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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Hlavní položky základní smlouvy s Technickými službami Turnov, s. r. o.: 

Opravy komunikací   2,1 mil.Kč  

Úklid města   4,2 mil.Kč 

Veřejné osvětlení  1,5 mil.Kč 

Veřejné záchody  0,8 mil.Kč 

Hřbitovy   1,7 mil.Kč 

Zimní údržba    2,6 mil.Kč 

Celkem    13 mil.Kč 

 

 

Usnesení RM č. 41/2015 

RM schvaluje plán čerpání základní smlouvy s Technickými službami Turnov, s. r. o. pro rok 2015 

a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2/2015 smlouvy. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 42/2015 

RM schvaluje rozpočet Fondu pro obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova pro rok 2015 

dle návrhu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les 

Jedná se o stromy rostoucí mimo les, a to: 

p.p.č. 863/1 k.ú. Turnov, Žižkova ulice, akát trnitý, bříza bradavičnatá 

kácení z důvodu výstavby příjezdové komunikace k budovaným bytovým domům 

p.p.č. 2600/1 k.ú. Turnov, Sportovní ulice 

kácení z důvodu rekonstrukce ulice Sportovní na sídlišti u nádraží dle projektové dokumentace 

p.p.č. 1336/36 k.ú. Turnov, u zdravotnické školy 

údržba thújí na tomto pozemku z důvodu zastínění  domova mládeže 

p.p.č. 2749/1  k.ú. Turnov, u velkého mostu přes Jizeru 

z důvodu protipovodňových opatření rozšíření koryta  u mostu přes Jizeru 

p.p.č. 1318 k.ú. Mašov u Turnova, strom u rodinného domu, na pokácení břízy je podána 

opakovaně 

Jedná se pouze o schválení podání žádostí o kácení, rozhodnutí o kácení vydává v rámci státní 

správy odbor životního prostředí. 

 

Usnesení RM č. 43/2015 

RM schvaluje podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku p.č. 863/1 

k.ú. Turnov, bříza bradavičnatá - obvod 108 cm, akát trnitý - obvod 111 cm z důvodu výstavby 

komunikace pro bytové domy. 

(Hlasování: 8/0/1) 

 

Usnesení RM č. 44/2015 

RM schvaluje podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les v ulici Sportovní na 

pozemku p.č. 2600/1 k.ú. Turnov, bříza bělokorá - obvod 165 cm, javor klen - obvod 108 cm a další 

stromy menšího obvodu než 80 cm v rozsahu dle projektu pro regeneraci panelového sídliště. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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Usnesení RM č. 45/2015 

RM schvaluje podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les v ulici Květinová – 

bříza bělokorá z důvodu nebezpečného náklonu.  

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 46/2015 

RM schvaluje podání žádosti s prováděním zásahů do špalírů thújí rostoucích na pozemku p.č. 

1336/36 k.ú. Turnov. 

(Hlasování: 7/1/1) 

 

Usnesení RM č. 47/2015 

RM schvaluje podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku p.č. 

2749/1 k.ú. Turnov dle návrhu Povodí Labe z důvodu protipovodňových opatření: 

5x olše lepkavá - obvod kmene 101 cm, 180 cm, 111 cm, 107 cm, 72 cm 

2x jasan ztepilý - obvod kmene 107 cm, 112 cm 

1x vrba bílá - obvod kmene 171 cm. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 48/2015 

RM schvaluje podání žádosti o povolení kácení stromu rostoucího mimo les na pozemku p.č. 1318 

k.ú. Mašov u Turnova u domu čp. 114 Pelešany – bříza z důvodu ohrožení rodinného domu. 

(Hlasování: 7/0/2) 

 

K bodu č. 3 

Schválení nájemníka v domě čp. 2145 Máchova Turnov 

Město Turnov v roce 2005 dokončilo ve spolupráci s Bytovým družstvem Dubina II Na Dědince, 

Praha 8 sdruženými prostředky výstavbu 30 bj. v domě čp. 2144 - 2146 Máchova Turnov. Město 

Turnov je spoluvlastníkem těchto domů podílem 51% a při změně nájemníka v bytě je povinno dle 

podmínek dotace a z důvodu spoluvlastnictví projednat a případně schválit změnu nájemníka v 

bytě. 

Usnesení RM č. 49/2015 

RM schvaluje nájemníka bytu č. B 8 v domě čp. 2145 Máchova Turnov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 4 

Schválení nájemníka v domě čp. 2146 Máchova Turnov 

 

Usnesení RM č. 50/2015 

RM schvaluje nájemníka bytu č. C3 v domě čp. 2146 Máchova Turnov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování: 8/0/0) 
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K bodu č. 5 

Prodej pozemků parc.č. 98/51 a parc.č. 1048/23, k.ú. Ohrazenice u Turnova 

Město Turnov je vlastníkem pozemků parc.č. 98/51 orná půda o výměře 1749 m2 a parc.č.1048/23 

zahrada o výměře 141 m2, v katastrálním území Ohrazenice u Turnova. Jedná se o pozemky 

přiléhající k průtahu silnice R10 za viaduktem ve Fučíkově ul. Turnov. Město Turnov uvedené 

pozemky vykoupilo v r. 1998 v souvislosti s výkupem pozemků pro průtah I/35 za kupní cenu ve 

výši 310 Kč/m2. V té době se tyto pozemky jevily významné z  hlediska dalšího plánovaného 

rozvoje města. Nyní jsou předmětné pozemky platným územním plánem Ohrazenic zařazeny do 

sportovních a zemědělských ploch. Nutno vyhotovit cenový odhad. 

 

Usnesení RM č. 51/2015 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. 98/51 a 1048/23, k.ú. Ohrazenice u Turnova 

do vlastnictví Obce Ohrazenice. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 6 

Prodej pozemků pod garážemi U Raka 

Pozemky pod garážemi v areálu U Raka jsou z větší části ve vlastnictví majitelů garáží.  

Tento stav není pouze ve třech případech,  tj. u pozemků parc.č. 1519/41, 1519/42 a 1519/50, k.ú. 

Turnov. Na uvedených pozemcích byly stavby ve vlastnictví Automotoklubu Střelnice, které jsou 

nyní ve vlastnictví fyzických osob. Tito noví vlastníci mají eminentní zájem si pozemky pod 

garážemi majetkově vypořádat, proto se na nás opětovně obrátili  se žádostí o umožnění odkoupení 

pozemků pod garážemi do svého vlastnictví. 

RM diskutovala možné budoucí využití pozemků, finanční vyrovnání a bohužel nepřijala usnesení. 

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. 1519/41, 1519/42 a 1519/50, k.ú. Turnov do 

vlastnictví majitelům garáží, postavených na uvedených pozemcích za kupní cenu ve výši 1.000 

Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

(Hlasování: 3/4/2) – usnesení nebylo přijato 

 

K bodu č. 7 

Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 

Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen a služeb 

za 12 měsíců roku 2014 proti průměru 12-ti měsíců roku 2013 činila v České republice 0,4%. 

 

Usnesení RM č. 52/2015 
RM schvaluje nezvyšování nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace pro období od  

1.července 2015. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 8 

Ukončení nájmu dohodou - SLUNCE VŠEM 

Spolek SLUNCE VŠEM má od března 2012 pronajatou část prostor v objektu čp. 1931 v ul. Jana 

Palacha. V prosinci jsme obdrželi výpověď z nájmu  s ukončením k 31.3.2015 s tím, že se spolek 

bude  v průběhu I. čtvrtletí stěhovat do nově postaveného objektu v ulici Za Sokolovnou. 

Jelikož se stěhování Centra denních služeb SLUNCE VŠEM  podaří uskutečnit  již během měsíce 

února,  požádal spolek o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 28.února 2015. 
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Usnesení RM č. 53/2015 

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy se zapsaným spolkem SLUNCE VŠEM v objektu čp. 

1931 v ul. Jana Palacha, Turnov dohodou ke dni 28. února 2015. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 9 

Ukončení nájmů dohodou v objektu čp.466 Skálova ulice 

O ukončení pronájmu nebytových prostor dohodou v objektu čp. 466 ve Skálově ulici požádali tito 

nájemci: 

- občanské sdružení D.R.A.K., Liberec na pronájem místnosti č. 412 ve 4. nadzemním podlaží o 

výměře 18,27 m2 z důvodu nevyhovujících bezbariérových podmínek pro poskytování 

registrovaných sociálních služeb pro imobilní osoby, které organizace poskytuje. Žádají o ukončení 

pronájmu k 28. 2. 2015. 

- xxxxxxxxxxxxxxx na pronájem místnosti č. 415 ve 4. nadzemním podlaží o výměře 16 m2, kterou 

užívá jako kancelář. Žádá o ukončení pronájmu k 31. 3. 2015. 

 

Usnesení RM č. 54/2015 

RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu čp. 466 ve Skálově ulici dohodou ke 

dni 28. 2. 2015 pro občanské sdružení D.R.A.K.  Liberec a ke dni 31. 3. 2015 pro 

xxxxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 10 

Výpůjčka pozemku p.č.2781/14 v k.ú. Turnov 

Město Turnov v r. 2014 vykoupilo mimo jiné i pozemek p.č. 2781/14 v k.ú. Turnov.  Jedná se o 

pozemek V Lukách  o výměře 7 842 m2, trvalý travní porost. 

O výpůjčku tohoto pozemku požádali dva žadatelé: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxx  na dobu určitou do 31. 12. 2015 za údržbu pozemku  s navrženým 

závazkem bezplatného vytýčení  včetně geometrického plánu - viz dopis v příloze. 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou do 31. 12. 2016 za účelem sekání trávy a úklidu. Pan 

Gruša má již ostatní pozemky města  V Lukách a další pozemky města v Dolánkách ve výpůjčce na 

sekání trávy od r. 2008 do 31. 12. 2016 a obhospodařuje  v této lokalitě  i ostatní soukromé 

pozemky.  

 

Usnesení RM č. 55/2015 

RM schvaluje vyhlášení výpůjčky pozemku 2781/14 v k.ú. Turnov pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx na 

dobu určitou do 31. 12. 2016. xxxxxxxxxxxx obhospodařuje v této lokalitě  i ostatní soukromé 

pozemky. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 11 

Zřízení věcného břemene-služebnosti  na stavbu SM, Turnov, Mašov-p.č.3557/5, xxxxxxxxxx-kNN 

( ČEZ Distribuce) 

V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na stavbu: 

kabelového vedení 1 kV ve městě Turnov, lokalita Mašov, k.ú. Turnov, okres Semily. Důvodem je 

napojení nového odběrného místa na distribuční síť nn. Touto stavbou bude dotčen pozemek 

parcel.č. 3557/8 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce 41 běžných metrů. Pro tento 

případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši cca 16.400,- Kč + DPH za umístění 

kabelového vedení ( 41 bm x 400,- Kč za každý započatý bm + DPH). 
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Usnesení RM č. 56/2015 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvy o právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se 

zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích, o změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel.č.3557/8 k.ú. Turnov 

ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 41 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Mašov-

p.č.3557/5, xxxxxxxxxxx – kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

400,- Kč/bm + DPH. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 12 

Dohoda o spolupráci mezi Městem Turnov a Pamico Czech 

Společnost Pamico Czech, s. r. o. poskytuje našemu úřadu především internetové připojení a 

hlasové služby. V další rovině pak úřad využívá zdarma metropolitní optickou síť, kterou Pamico 

vybudovalo, a kterou vlastní, pro propojení všech svých budov. Z pohledu města je pak tato síť, ve 

stejném režimu, využívána pro propojení městských organizací a slouží i pro kamerový systém 

Městské policie. Výhledově jsou v plánu spolupráce další projekty a rozšíření jako např. kamera u 

TSC, v parku nebo v areálu budoucí Maškovky, WiFi hotspot na náměstí pro veřejnost, či další 

rozšíření.  

 

Usnesení RM č. 57/2015 
RM bere na vědomí informaci o spolupráci se společností Pamico Czech, s. r. o. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 13 

Odbor životního prostředí - rozpis akcí na rok 2015 
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Usnesení RM č. 58/2015 

RM schvaluje rozpis akcí odboru životního prostředí, MÚ Turnov na rok 2015 dle předloženého 

návrhu, s úpravou přesunu z řádku nová výsadba zeleně 240 tis. Kč do kapitoly rezerva. O rozdělení 

bude rozhodnuto společně s žádostmi do Operačního programu životního prostředí. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Dodatek smlouvy s TST s. r. o. na rok 2015 

 

 

 

Usnesení RM č. 59/2015 

RM schvaluje dodatek na rok 2015 ke smlouvě o zabezpečení služeb, uzavřené mezi TST, s. r. o. a 

Městem Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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Zapojení do systému odpadů - ceník pro podnikatele na rok 2015 

Od roku 2007 uzavírá odbor životního prostředí smlouvy o využití systému zavedeného městem 

Turnov pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem. Systém je určen především pro 

drobné podnikatele, při jejichž činnosti vzniká menší množství odpadu, který je svým charakterem 

podobný směsnému komunálnímu odpadu. Většina smluv byla uzavřena po provedení kontroly 

nakládání s odpady u těchto drobných podnikatelů. V současnosti eviduje odbor životního prostředí 

celkem 39 smluv, z toho je 12 smluv se školskými zařízeními (v tomto případě jsou smlouvy o 

zapojení do systému bezplatné). 

Odbor životního prostředí navrhuje ponechat text přílohy č. 1 ke smlouvě pro rok 2015 shodný s 

předchozím rokem. Ceny pro rok 2015 zůstávají shodné s minulým rokem – ceník služeb TST, 

s.r.o. se nemění. Tyto ceny pokrývají plně náklady na svoz a další úkony spojené s nakládáním 

těmito odpady. 

 

Usnesení RM č. 60/2015 

RM schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě o využití systému zavedeného Městem Turnov pro nakládání 

s komunálním a separovaným odpadem pro rok 2015. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 14 

Zdravotně sociální služby Turnov, p. o. - navýšení mzdového limitu, změna sazebníku úhrad 

pečovatelské služby od 1.3.2015 

Na základě nařízení vlády č. 303/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

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

došlo k tabulkovému zařazení zaměstnanců. Tato situace si vyžádala dorovnání platu pečovatelek a 

provozního úseku o 4 %. Z výše uvedených důvodů žádáme RM o navýšení mzdového limitu o 

finanční částku 1 200 tis. Kč. 

V souvislosti s požadavkem části občanů Turnova o zajištění komplexní pečovatelské služby o 

víkendech (doposud byl zajišťován pouze rozvoz obědů), je třeba navýšit počet zaměstnanců. 

Z těchto důvodů žádají Zdravotně sociální služby Turnov RM o schválení navýšení limitu hrubých 

mezd o finanční částku 500 tis. Kč z důvodů rozšíření víkendové pečovatelské služby. Návrh 

navýšení limitu hrubých mezd pro pečovatelskou službu byl projednán a doporučen komisí ZSST 

dne 6. 1. 2015. 

Celkově Zdravotně sociální služby Turnov žádají o navýšení mzdového limitu o částku 1700 tis. 

Kč. Konečný mzdový limit na rok 2015 by představoval finanční výši 18 897 tis. Kč. 

 

Usnesení RM č. 61/2015 

RM souhlasí s navýšením mzdového limitu pro Zdravotně sociální služby Turnov, p. o.  o částku 

1,70 mil. Kč. Toto navýšení bude pokryto z rozpočtu příp. rezervního fondu Zdravotně sociální 

služby Turnov, p. o., z důvodu dorovnání platu dle tabulkového zařazení mezd a rozšíření 

pečovatelské služby. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 62/2015 

RM souhlasí s rozšířením pečovatelské služby i o víkendy a se změnou sazebníku úhrad 

pečovatelské služby ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a svátcích. 

(Hlasování: 9/0/0) 
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K bodu č. 15 

Smlouvy SGEI pro Zdravotně sociální služby Turnov, p. o., Dětské centrum Turnov, p. o. 

V roce 2013 RM schválila smlouvy o poskytování vyrovnávacích plateb tj. příspěvku na činnost pro 

organizace v sociální oblasti. Dle vyjádření právního oddělení LK se tyto smlouvy musejí 

schvalovat každoročně. Proto radě tyto smlouvy předkládáme ke schválení i pro rok 2015. 

 

Usnesení RM č. 63/2015 

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

hospodářském zájmu pro Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvkovou organizaci pro rok 2015. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 64/2015 

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

pro Dětské centrum Turnov, příspěvkovou organizaci pro rok 2015. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 16 

Městská sportovní Turnov, s. r .o. - zpráva jednatele po 4 letech, návštěvní řád plavecké učebny pro 

děti 1-3 roky 

Doplněné hodnocení o výsledky hospodaření po jednotlivých střediscích i celkového hospodaření 

včetně krátkých komentářů, týkajících se největších změn apod. 

Navštěvování našeho bazénu dětmi ve věku od 1 do 3 tří let legislativa ani předpisy nebrání a 

pamatuje na to i Provozní řád. Je však nutné si připustit, že náš bazén není úplně standartní pro tyto 

účely a je spíše výukový/plavecký, není zde brouzdaliště, dětský bazének a hloubka je od 120 do 

160 cm. V současné době mají vstup do bazénu v tomto věku děti povoleny pouze v sobotních 

komerčních plaveckých kurzech a jsou vedeny odborným vedoucím, v menším počtu dětí a větším 

počtu lektorů.  

 

Usnesení RM č. 65/2015 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. bere na vědomí doplňující 

informaci ve zprávě o hodnocení jednatele za uplynulé období 2010 - 2014. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 66/2015 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. bere na vědomí předloženou 

informaci o změně Návštěvního řádu (pro děti 1-3 roky) a nesouhlasí s jeho úpravou z důvodu, že 

tento bazén není vhodný pro tuto cílovou skupinu.  

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 67/2015 

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

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PAMICO CZECH, s. r. o. za celkovou 

částku 1 Kč dle Smlouvy o spolupráci s městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s. r. o. 

Jedná se o zapojení optické sítě v areálu Maškovy zahrady. 

(Hlasování: 7/0/2) 
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K bodu č. 17 

Vyhlášení konkurzu a jmenování členů konkurzní komise pro MŠ J. Palacha 1931, Turnov 

Dne 17. 12. 2014 byla doručena na odbor školství, kultury a sportu rezignace k 31. 7. 2015 Svatavy 

Dékányové na funkci ředitelky Mateřské školy Turnov, J. Palacha 1931, okr. Semily. 

Na základě výše uvedené skutečnosti je nutné vyhlásit konkurzní řízení na funkci ředitele MŠ, J. 

Palacha 1931, Turnov a zároveň jmenovat členy konkurzní komise. 

 

Usnesení RM č. 68/2015 

RM souhlasí s vyhlášením konkurzu na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Turnov, J. Palacha 

1931, okres Semily. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 69/2015 

RM jmenuje konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy Turnov, J. 

Palacha 1931, okres Semily ve složení: 

Mgr. Petra Houšková - předsedkyně komise 

PhDr. René Brož 

Mgr. Iva Kvízová 

Mgr. Eva Martinková 

Mgr. Karel Bárta 

Marcela Dědečková 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 70/2015 

RM pověřuje paní Renatu Brychovou, pracovnici odboru školství, kultury a sportu, MÚ Turnov, 

funkcí tajemníka konkurzní komise. Tajemník není členem konkurzní komise. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 18 

Investiční priority města 2015 - 2019 

Na základě dlouhodobé koncepce plánování investičních akcí města předkládáme materiál 

soustřeďující informace týkající se investic, rekonstrukcí a oprav.  

Tento materiál bude podkladem pro anketu zastupitelů, kteří svým hlasováním sdělí priority, na 

které bude navazovat projekční příprava, vyhledávání finančních zdrojů a následně i realizace 

záměru.  

 

Usnesení RM č. 71/2015 

RM bere na vědomí materiál Investiční priority města v letech 2015 - 2019. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 19 

Aktualizace směrnice pro odměňování vedoucích odborů, ředitelů přísp.org a obchodních 

společností města 

Materiál byl diskutován a po úpravě bude opětovně předložen RM. 

 

 

 

 

 



12 Zápis Rady Města Turnov 11.2.2015 

 

 

K bodu č. 20 

Organizační změny a struktura Městského úřadu Turnov 

V současné době se jeví personální situace na úřadě uspokojivá, rezervy jsou popsány u 

jednotlivých odborů. Na některých odborech je situace nedobrá v tom, že z ekonomických důvodů 

není zástup jednotlivých agend. V roce 2012 měl úřad 122 zaměstnanců, nyní 112. Není zcela jasné, 

jak dlouho tento stav udržíme, neboť stát na město neustále přenáší další agendy a povinnosti.  

 

Usnesení RM č. 72/2015 
RM rozhodla o převodu zajišťování ekonomických agend a metodiky v oblasti školství a kontroly 

příspěvkových organizací z finančního odboru na odbor školství, kultury a sportu od 1.3.2015 

včetně 1 pracovního místa. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 73/2015 

RM ruší 1 pracovní místo referenta odboru rozvoje města k 1. 3. 2015. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 74/2015 

RM stanovuje na základě výše uvedených usnesení RM celkový počet zaměstnanců zařazených do 

MěÚ na 111 od 1. 3. 2015. Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření 

zařazených v městském úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, 

OSM 10, FO 10, ORM 8, OŽP 8,  OPŘ 3, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 5, ŽÚ 5. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení RM č. 75/2015 

RM bere na vědomí a souhlasí se současným vnitřním uspořádáním MěÚ dle jednotlivých odborů. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 21 

Výsledek výběrového řízení na pronájem vozidla s radarem 

V poptávkovém řízení byly v druhém kole řízení kontaktovány tyto firmy: RAMET KUNOVICE, 

INOTESKA Č. TŘEBOVÁ, CROSS ZLÍN, poptávka byla vyvěšena na webu města. Předpokládaná 

cena zakázky vycházející z předešlého nájemního vztahu byla 1,299 mil.Kč bez DPH za tři roky 

nájmu. 

Byla doručena nabídka pouze jedné firmy Inoteska – CT.  

RM v minulosti řešila model nákupu automobilu, nájmu, následně na základě výkladu zákona byl 

ze zakázky vyňat software umožňující měření bez přítomnosti policistů. 

 

Usnesení RM č. 76/2015 
RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na pronájem vozidla s radarem, které vyhrála firma 

Inoteska – CT za cenu 1.294,- mil. Kč bez DPH za tříleté období (2015 – 2018) a ukládá veliteli 

městské policie p. Truckovi zajištění kompletní realizace dané zakázky a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

(Hlasování: 8/0/1) 
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K bodu č. 22 

Snížení částky pronájmu objektu Šetřilovska 

xxxxxxxxxxxxxxx má uzavřenou smlouvu na pronájem nemovitostí na Šetřilovsku na dobu určitou 

do 30. 4. 2015. Podmínkou tohoto pronájmu je úhrada dlužných částek dle splátkového kalendáře.  

Částku 70 000,- Kč ve stanoveném termínu do 26. 1. 2015 xxxxxxxxxxxxxx uhradila. Nájemné a 

zálohu na energie  za leden v částce 22 500,- Kč uhradila 2. 2. 2015. Zbývající dlužnou částku ve 

výši 38 595,- Kč má uhradit v termínu do 28. 2. 2015. 

xxxxxxxxxxx požádala o snížení stávající částky nájemného ve výši 15 000,- Kč  za měsíc alespoň 

o polovinu. Stávající nájemné stanovené pro tento objekt ve výši 684,- Kč /m2/rok odpovídá ceně 

obvyklé za nájem v této lokalitě. 

RM diskutovala problematiku z různých úhlů pohledu, nepřijala však žádné usnesení. 

 

RM schvaluje snížení nájemné nemovitostí na Šetřilovsku pro xxxxxxxxxxxxxxxx od 1. 2. 2015  na 

částku 10 000,- Kč za měsíc, což představuje v přepočtu snížení na částku 456,- Kč /m2/rok. 

(Hlasování: 4/3/2) – usnesení nebylo přijato 

 

K bodu č. 23 

Společenské akce města v roce 2015 

Bylo přesunuto na další RM. 

 

K bodu č. 24 

Příspěvek pro Fokus Turnov, z. s. z 6. Městského plesu 

Bylo přesunuto na další RM. 

 

 

V Turnově dne 18. února 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

        starosta              místostarostka  


