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ZÁPIS  
z 12. jednání Rady města Turnov 

ze dne 9. června 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. – Hala TSC – smluvní 

vztahy, ceníky sportovišť na sezónu 2021/22; bufet Pohoda; 

úprava investičního plánu 

Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 8:45      

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti "Vedení veřejné telekomunikační sítě, 

Bezručova, sídliště J. Patočky a Studentská" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 8:45 – 10:00      

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti "Vedení veřejné komunikační sítě, Studentská a 

Kosmonautů" 

       

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti "Zřízení sjezdu do skladu hutního materiálu p. č. 

861/25 k. ú. Daliměřice, p. xxxxxx" 

       

5. Dodatek č. 1 - Regenerace panelového sídliště U nádraží, 

Turnov - VII. etapa 

       

6. Pacht pozemku p. č. 3266/1, k. ú. Turnov pro pana xxxxxx        

7. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Zpracování projektové 

dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, 

Solidarity, Na Osadě" 

       

8. Schválení dodatku č. 2 na akci "Dodávka nábytku do 

objektu Regionálního turistického informačního centra v 

Turnově", prodloužení termínu. 

       

9. Zvýšení nájemného za pozemky p. č. 480/3, 481/1, 481/2 

481/3 a 481/4, k. ú. Turnov - AGBA, v. o. s. 

       

10. Výpůjčka pozemku na předzahrádku u cukrárny ul. Nádražní 

a Studentská 

       

11. Výpůjčka pozemku pro předzahrádku u restaurace 

Sokolovna Mašov 
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12. Pronájem nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov        

13. Plánovací smlouva - JUTA        

Záležitosti odboru rozvoje města 

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

pro změnu územního plánu 

RNDr. Miroslav Varga  10:00 – 10:15 

Záležitosti odboru finančního 

15. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021 Ing. Tomáš Hocke  10:15 – 10:45      

16. Obecně závazná vyhláška - daň z nemovitosti        

Záležitosti odboru sociálních věcí 

17. Dětské centrum Turnov, p. o. - Výroční zpráva za rok 2020 Mgr. Hana Kocourová  10:45 – 11:30 

18. Zdravotně sociální služby Turnov, p. o. - Výroční zpráva pro 

rok 2020 

  

19. Pečovatelská služba organizace Zdravotně sociální služby 

Turnov, p. o. - plánované změny 

  

Záležitosti odboru správního 

20. Smluvní úhrady za nadstandardní služby při svatebních 

obřadech 

Mgr. Eva Honzáková  11:30 – 11:40 

Záležitosti odboru dopravního 

21. Nařízení města č. 3/2021, kterým se vymezují oblasti obce, 

ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky 

užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 

Mgr. Jana Svobodová  11:40 – 12:00 

Přestávka                                                                                                                                              12:00 – 12:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

22. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost Mgr. Martina Marková   12:30 – 13:30       

23. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 

aktivity 

       

24. Rozdělení dotací ze sportovního fondu        

25. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci        

26. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových 

organizací 

       

27. Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. – žádost o 

schválení přijetí daru 

       

28. Plat ředitele Základní školy Turnov, Zborovská 519, p. o.        

29. Mimořádná odměna ředitelce organizace Základní škola 

Turnov, Zborovská 519, p. o. 

       

30. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací             

31. Sport - kulaté stoly Mgr. Jana Svobodová       

Ostatní 

32. Jmenování vedoucího odboru správního + organizační 

změny MěÚ 

Mgr. Eva Honzáková  13:30 – 15:00 

33. Smlouva o zprostředkování benefitů Sodexo (stravenkové 

služby) - dodatek 

       

34. Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda-

Šetřilovsko a přijetí daru 

Ing. Tomáš Hocke       

35. 

 

36. 

 

37. 

Krajská nemocnice Liberec, a. s. – smlouva o příplatku 

mimo kapitál, dodatek č. 1 

Úprava platu ředitelky Mateřské školy a Základní školy 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace – přidaný bod 

Dům přírody Českého ráje - dotace na provoz – přidaný 

bod 
 

       

 

 

1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Hala TSC – smluvní vztahy, ceníky sportovišť na sezónu 2021/22; bufet 

Pohoda; úprava investičního plánu 
 

Rozprava: 

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

týkající se nastavení smluvních vztahů mezi Městem – TSC a MST. Tento koncept navazuje na Memorandum mezi 

Městem a TSC, schválené a podepsané v 4/2020. 

Další předkládanou problematikou je tradiční každoroční úprava cen na sportovištích MST pro nadcházející sezónu.  
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Dále podáváme v materiálu informaci o provozu bufetu v DD Pohoda spolu se žádostí o prodloužení lhůty jeho 

provozování a navrhujeme RM ve funkci VH úpravu investičního plánu společnosti. 
 

V 4/2020 bylo v orgánech města schváleno a následně podepsáno "MEMORANDUM o vzájemné spolupráci na 

Rekonstrukci a rozšíření haly TSC TURNOV v Turnově II" mezi městem Turnov a Tělovýchovně sportovním 

clubem Turnov, z. s. - usnesení ZM č. 68/2020. V rámci této smlouvy byl dohodnut postup spolupráce. Dle něho by 

mělo po schválení studie na rekonstrukci a rozšíření haly TSC a uzavření smlouvy na další stupeň projekční přípravy 

dojít k bezúplatnému převodu zmíněné haly z majetku TSC na Město. Tyto zmíněné skutečnosti nastaly, a tak 

předkládáme ke schválení nastavení zmíněné transakce, která je ještě komplikována předpokládanou rolí MST, jenž 

by měla realizovat předmětnou investici a následně převzít objekt do své správy a provozovat. S ohledem na 

poměrně vysoké předpokládané náklady této investice bude nutné získat na úhradu jejich významné části dotaci, 

přičemž je momentálně NSA vypsán program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, kde lze 

získat dotaci až 50 mil. Kč (max. 70 % nákladů) V následujícím materiálu je návrh postupu této transakce, který 

vznikl na základě konzultace s daňovým poradcem (Auditex s. r. o., Ing. Lumír Šubrt) a právní kanceláří (AK 

Doucha Šikola advokáti s. r. o., JUDr. Robert Šulc, PhD) a byl projednán s vedením TSC a MST, a který postihuje 

všechny potřebné souvislosti. Podrobný právní a daňový popis a výklad problematiky shrnutý z mailové komunikace 

s příslušnými odborníky je uveden v příloze č. 1. AK navrhuje 2 varianty celé transakce. 

1. varianta - převod haly z TSC na město; účastník dot. programu - MST jako uživatel s užívací smlouvou s městem 

na 10 let (problém s DPH na výstupu v případě bezúplatného užívání); po 10 letech (se souhlasem poskytovatele 

dotace i dříve) vklad příplatkem mimo ZK do MST; nevýhody s až 10ti letým užívacím právem ze strany MST; 

2. varianta - převod haly z TSC na město a ihned poté vklad haly s pozemkem příplatkem mimo ZK do 

MST, účastník dot. programu - MST jako vlastník; spolufinancování městem možné na základě čl. 10.4 programu; 

potenciálně problematické vrácení haly TSC v případě nerealizace akce po vložení haly s pozemkem do vlastního 

kapitálu MST – příplatkem mimo ZK (nutnost posoudit dopady vrácení zejména z daňově – účetního hlediska); 

odpadá problém s nemožností 10 let vložit do MST. 

S ohledem na podmínku TSC, vrátit do jejího majetku nemovitost v případě nerealizace dotace byla zvolena varianta 

1 (její nevýhody jsou řešitelné (nájemní smlouva na 10 let, případně souhlas NSA s převodem dříve). 
 

Přehledně harmonogram postupu jednotlivých kroků transakce 

1. Uzavření „zastřešující“ třístranné smlouvy Město, TSC, MST) 

1.1. Příprava a návrh do 9/21 

1.2. Schválení TSC 10/21 

1.3. Schválení městem do 12/21 

2. Smlouva o převodu (bezúplatném) mezi TSC a Městem do 12/21 

3. Smlouva o nájmu (úplatném) haly mezi Městem a MST nejdéle do 6/22 

4. Smlouva o správě haly uzavřená mezi MST a TSC nejdéle do 6/22 

5. Smlouva o převodu pozemku s halou z Města na MST nejdéle 10 let od realizace 

 

 
 

 



4  Zápis Rady města Turnov 9. 6. 2021 

Ceník - Sokolovna Mašov 

 
 

 
 

 

Usnesení RM č. 397/2021 

RM schvaluje  

předkládaný koncept transakce smluvních vztahů (varianta 1.) mezi Městem Turnov a TSC Turnov, z. s., následně 

pak Městskou sportovní Turnov, s. r. o a ukládá odboru správy majetku a místostarostce Mgr. Janě Svobodové spolu 

s Městskou sportovní Turnov, s. r. o. jeho postupnou realizaci dle harmonogramu, který je součástí konceptu. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 398/2021 

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

schvaluje úpravy cen za služby na sportovištích provozovaných Městskou sportovní Turnov, s. r. o. - zimní stadion 

dle předloženého materiálu s platností od 1. 6. 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 399/2021 

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

schvaluje úpravy cen za služby na sportovištích provozovaných Městskou sportovní Turnov, s. r. o. - sokolovna 

Mašov dle předloženého materiálu s platností od 1. 6. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 400/2021 

RM bere na vědomí  

informaci k provozu bufetu v DD Pohoda a schvaluje prodloužení provozování Městskou sportovní Turnov, s. r. o. 

do 31. 12. 2021. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 401/2021 

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

ukládá jednateli Ing. Jiřímu Veselkovi, MBA podat informaci k vyhodnocení provozu bufetu v DD Pohoda za rok 

2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 402/2021 

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

schvaluje úpravu investičního plánu společnosti na rok 2021 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu (projekt "Venkovní 

hřiště na Turnově II"). RM ukládá jednateli Ing. Jiřímu Veselkovi, MBA podat informaci o zadání a parametrech 

hřiště. 
 

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

  

 

 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti "Vedení veřejné telekomunikační sítě, 

Bezručova, sídliště J. Patočky a Studentská" 
 

Rozprava: 

Společnost CETIN, a. s. předložila ke schválení stavbu Vedení veřejné telekomunikační sítě v pozemcích ve 

vlastnictví Města Turnov na parcel. č. 2667/6, 2642, 2641/6, 2640/3, 2638, 2637, 2636, 2600/22, 2600/171, 2600/1 

v katastrálním území Turnov. Na dotčený pozemek žádá CETIN, a. s. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti a následné Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

 

Usnesení RM č. 403/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění, na pozemku parcel. č. 2667/6, 2642, 2641/6, 2640/3, 2638, 2637, 2636, 2600/22, 2600/171, 2600/1 

v k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 579 bm dotčených stavbou Vedení veřejné 

telekomunikační sítě ve prospěch CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň za jednorázovou 

úhradu ve výši 289.500 Kč + DPH (500 Kč/bm). 
 

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

  

 

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti "Vedení veřejné komunikační sítě, 

Studentská a Kosmonautů" 
 

Rozprava: 

Společnost CETIN, a. s. předložila ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene–služebnosti 

telekomunikačních sítí na pozemky dotčené stavbou Vedení veřejné telekomunikační sítě ve vlastnictví města 

Turnov a to parcel. č. 2600/1, 2600/34, 1936/2, 1936/6, 2600/216 v katastrálním území Turnov. Na dotčený 

pozemek žádá CETIN, a. s. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu s ustanovením 

§1257 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
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Usnesení RM č. 404/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění, na pozemku parcel. č. 2600/1, 2600/34, 1936/2, 1936/6, 2600/216 v k. ú. Turnov ve vlastnictví 

Města Turnov v celkové délce cca 125 bm dotčených stavbou Vedení veřejné telekomunikační sítě ve prospěch 

CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň za jednorázovou úhradu ve výši 62.500 Kč + DPH 

(500 Kč/bm). 
 

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

 

  

 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti "Zřízení sjezdu do skladu hutního 

materiálu p. č. 861/25 k. ú. Daliměřice, p. xxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investor xxxxxxxx podal žádost o zřízení věcného břemene na "Zřízení sjezdu na komunikaci pro pozemek p. č. 

861/25, k. ú. Daliměřice". Jedná se o stávající sjezd ke skladu hutního materiálu na Daliměřicích v ulici 

Hruborohozecká v šíři 6 bm. Podmínky napojení už odbor dopravy vydal s tím, že majitel skladu pan xxxxxxx musí 

stávající sjezd opravit. Pro výše uvedenou stavbu žádá investor Město Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 

Usnesení RM č. 405/2021 

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. 862/12 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnova dotčený stavbou "Zřízení sjezdu na komunikaci pro pozemek p. č.861/25, k. ú. Daliměřice" ve prospěch 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 5.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad 

věcných břemen platného od 1. 7. 2020 (2.000 Kč za sjezd (případ) +1.000 Kč za každý bm navíc + DPH). 
 

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

  

 

 

5. Dodatek č. 1 - Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov - VII. etapa 
 

Rozprava: 

Stavbu "Regenerace panelového sídliště Turnov U nádraží – VII. etapa" provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo 

firma Mizera-Stavby a. s. Cena díla na základě uzavřené smlouvy o dílo 6.920 197,08 Kč včetně DPH s termínem 

dokončení 30. 6. 2021. Zhotovitel stavby firma Mizera - Stavby a.s. předložil zpracovaný cenový dodatek Dodatek 

č. 1 ke Smlouvě o dílo OSM/20/1500/PIM, který souvisí se zajištěním a prováděním stavby nad rámec rozpočtu a 

méněprací dle výkazu výměr dle souhrnného změnového listu č. 1.  Zároveň dle důvodové zprávy žádá o 

prodloužení termínu dokončení předání stavby do 15. 7. 2021 z důvodu špatných klimatických podmínek 

k provádění zemních prací a betonáže plata vodního prvku. 

 

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: 

    Vícepráce a méněpráce 

    ZL 1: Sanace pláně vodního prvku ke zvýšení únosnosti dle PD 

                                                                                                        + 52 609,89 Kč 

    ZL 2: Odečtené položky rozpočtu – NN provádějí TS Turnov  -  35 794,00 Kč 

    ZL 3: Příprava trasy VO pro montážní práce – VO provádějí TS Turnov 

                                                                                                      -     454,00 Kč 

    ZL 4: Vodoměrnou sestavu zajišťuje investor                          -  3 500,00 Kč 

                                     Celkem dodatek č. 1                     + 12 861,89 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                         

Dle souhrnného změnového listu č. 1: Dodatek bez DPH:    12 861,89 Kč bez DPH  

                                                          Celkem vč. DPH:   15 562,88 Kč   

Cena díla Smlouva o dílo:          6 920 197,08 Kč vč. DPH 

Nová cena díla vč. dod. č. 1:           6 935 759,96 Kč vč. DPH 
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Usnesení RM č. 406/2021 

RM schvaluje  

uzavření cenového dodatku č. 1 ve výši 15 562,88 Kč s DPH dle souhrnného změnového listu č. 1 ke Smlouvě o dílo 

stavby "Regenerace panelového sídliště Turnov U nádraží – VII. etapa" pro firmu Mizera-Stavby a. s. Celková 

smluvní cena je 6 935 759,96 Kč s DPH. Současně se tímto dodatkem č. 1 prodlužuje termín dokončení stavby do 

15. 7. 2021. 
 

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

 

  

 

6. Pacht pozemku p. č. 3266/1, k. ú. Turnov pro pana Janků 
 

Rozprava: 

Pan Pavel Janků, Vrchhůra měl s Městem Turnov uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 3266/1 v k. ú. 

Turnov. Smlouva byla uzavřena na 3 roky a již 2x byla prodloužena vždy na další 3 roky. Pan xxxxxxxxxxx požádal 

o pokračování výpůjčky pozemku na další 3 roky. Jedná se o pozemek o výměře 19 507 m2, který je využíván 

k zemědělským účelům, na části je vysázen ovocný sad a jako přístup na další pozemky. V dolní části pozemku má 

pan xxxxxxxxxxxx se souhlasem pana xxxxxx od roku 2011 umístěna včelstva. Jelikož i s ostatními zájemci o 

pozemky na sekání uzavíráme pachtovní smlouvy, navrhujeme uzavřít pachtovní smlouvu i s p. xxxxxxxx. Ten s 

uzavřením pachtovní smlouvy na dobu určitou - 5 let a výší nájemného 0,20 Kč/m2/rok souhlasí. 

 

 

Usnesení RM č. 407/2021 

RM schvaluje  

pacht pozemku p. č. 3266/1 v k. ú. Turnov pro p. xxxxxxxxxx, xxxxxxx. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou - 3 let od 15. 6. 2021, výše nájemného činí 0,20 Kč/m2/rok, tj. 3.901,40 Kč/rok. 
 

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

 

  

 

7. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, 

Čistá, Solidarity, Na Osadě" 
 

Rozprava: 

V červnu 2020 byla uzavřena na základě výběrového řízení smlouva o dílo na akci "Zpracování projektové 

dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě". Smlouva byla uzavřena se 

společností Profes projekt, s. r. o., Turnov.  

Dle smlouvy o dílo byly odevzdány 3 varianty řešení: 

- jednostranný chodník, obousměrná komunikace a parkovací pruh 

- status obytné zóny nebo zóny 30 bez výškového členění (obrub) s vymezením parkování  

- jednosměrná komunikace, chodník po obou stranách, vyčleněné parkování 

Odevzdané studie byly pracovně projednány s odborem dopravy a Policií ČR a na základě tohoto došlo k první 

prostorové úpravě. Z důvodu velmi dlouhé ulice (712 bm) a z toho plynoucí "nekomfortnosti pro obyvatele" byla 

zrušena varianta jednosměrné ulice. Zbylé dvě varianty byly vylepeny na panely a umístěny do ulic, aby se mohly 

obyvatelé k záměru vyjádřit.  

Termín pro připomínky a požadavky byl do 31. 1. 2021. K představeným variantám bylo zasláno celkem 44 

připomínek. 

Dne 26. 2. proběhla další pracovní schůzka po úpravě projektu na základě připomínek obyvatel a dále bylo řešeno a 

několikrát připomínkováno množství zeleně a parkovacích míst v ulicích. Dne 16. 6. bude studie projednána na 

dopravní komisi. Rádi bychom vzhledem k rozsahu projektu (jedná se o rekonstrukci 5 ulic a jenom v Mírové ulici 

je 60 domů) definitivní řešení ještě jednou po prázdninách představili obyvatelům dotčených ulic a teprve poté by 

byla zhotovitelem dopracována projektová dokumentace a zahájena inženýrská činnost. Z důvodu pandemie a s tím 

spojeného složitého projednávání takto rozsáhlého projektu nelze dodržet původní termín pro odevzdání stavebního 

povolení do 30. 6. 2021. 

Nově navrhujeme termín odevzdání stavebního povolení do 30. 6. 2022. 
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Usnesení RM č. 408/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo akce "Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, 

Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě" s firmou Profes projekt, s. r. o., Turnov, IČO 46506942 do 30. 6. 2022. 
 

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

  

 

 

8. Schválení dodatku č. 2 na akci "Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově", prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

RM na svém zasedání dne 12. 5. 2021 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Nábytek Styl spol. s r. o. 

Předmětem dodatku bylo prodloužení termínu dokončení díla, které bylo vyvolané prodloužením termínu stavební 

části. Dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že se nejedná o dodatek č. 1, ale o dodatek č. 2. Předmětem dodatku č. 1 

byla úprava smlouvy o dílo vyvolaná podmínkami dotačních orgánů při výběrovém řízení. 

 

 

Usnesení RM č. 409/2021 

RM ruší  

své usnesení č. 322/2021 ze dne 12. 5. 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 410/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 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] 

  

 

 

9. Zvýšení nájemného za pozemky p. č. 480/3, 481/1, 481/2 481/3 a 481/4, k. ú. Turnov - AGBA, v. o. s. 
 

Rozprava: 

Společnost AGBA, v. o. s., jako vlastník pozemků p. č. 480/3, 481/1, 481/2, 481/3 a 481/4, vše k. ú. Turnov nám již 

od roku 1999 tyto pozemky pronajímá. Město je využívá částečně na chodník a z větší části na parkování. Jedná se o 

16 parkovacích míst, které jsou rozděleny na dvě části a uzamčeny bránou. Tato parkovací místa jsou dále 

podnajímány. V současné době je podnajato 10 míst. Cena za podnájem parkovacího stání je dle schválené směrnice 

- tabulky orientačních cen stanovena na částku 1.000 Kč/měsíc + DPH. Město platí nájemné za výše uvedené 

pozemky ve výši 5.000 Kč/měsíc, tj. 60.000 Kč/rok. Nyní nás pan Pozdníček, jednatel společnosti, oslovil s tím, že 

žádá o navýšení nájemného na částku 10.000 Kč/měsíc + DPH, tj. 120.000 Kč. 
 

p. tajemnice připraví materiál do RM týkající se parkování v rámci Městského úřadu Turnov 

 

 

Usnesení RM č. 411/2021 

RM schvaluje  

dodatek č. 4 smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 2. 7. 1999 vč. dodatků č. 1, 2 a 3 na pronájem pozemků p. č. 

480/3, 481/1, 481/2, 481/3 a 481/4, vše k. ú. Turnov se společností AGBA, v. o. s., IČ: 00529036, který upravuje 

výši nájemného na částku 10.000 Kč/měsíc + DPH s platností od 1. 7. 2021. 
 

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

 

  

 

10. Výpůjčka pozemku na předzahrádku u cukrárny ul. Nádražní a Studentská 
 

Rozprava: 

Společnost VPJM, s. r. o. provozující cukrárnu v ul. Studentská, Turnov požádala o výpůjčku části pozemku p. č. 

2600/34, k. ú. Turnov pro zřízení letní předzahrádky. Dřívější cukrárna Mikula Turnov s. r. o. měla s městem 
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uzavřenou smlouvu o výpůjčce od roku 2014. Nyní žádá nový vlastník cukrárny o výpůjčku části pozemku p. č. 

2600/34, k. ú. Turnov o výměře 27 m2 podél objektu č. p. 1064 pro umístění předzahrádky na chodníku. Povrch je 

navržen z dřevěných prken. 

 

 

Usnesení RM č. 412/2021 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p. č. 2600/34, k. ú. Turnov o výměře 27 m2 pro VPJM, s. r. o., IČ: 06562558 na zřízení letní 

předzahrádky u cukrárny v ul. Studentská č. p. 1064, Turnov od 15. 6. 2021. 
 

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

 

  

 

11. Výpůjčka pozemku pro předzahrádku u restaurace Sokolovna Mašov 
 

Rozprava: 

Městská sportovní Turnov s. r. o. provozující Hospůdku Sokolovna Mašov požádala o výpůjčku části pozemku p. č. 

1313/1, k. ú. Mašov u Turnova pro zřízení letní předzahrádky. Dřívější nájemce měl s městem uzavřenou smlouvu o 

výpůjčce na část předzahrádky na zpevněné části pozemku. Nyní nás žádají o rozšíření výpůjčky i o část pozemku p. 

č. 1313/1, k. ú. Mašov u Turnova v zelené ploše. Jedná se o výměru 15 m2 v zelené ploše a 12 m2 na zpevněné ploše. 

 

 

Usnesení RM č. 413/2021 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p. č. 1313/1, k. ú. Mašov u Turnova o výměře 15 m2 (travnatá plocha) a 12 m2 (zpevněná 

plocha) pro Městskou sportovní Turnov s. r. o., IČ: 25941640 na zřízení letní předzahrádky u Hospůdky Sokolovna 

Mašov od 15. 6. 2021. 
 

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

  

 

12. Pronájem nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

Turnovské památky a cestovní ruch mají po dobu rekonstrukce informačního centra v č. p. 26, ul. 5. května pronajaté 

nebytové prostory v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov. Jedná se o místnosti v přízemí č. dv. 103, 104 a 105 a v I. patře 

místnost č. dv. 203. Rekonstrukce měla probíhat v termínu od 1. 11. 2020 do 31. 5. 2021, proto byla smlouva 

uzavřena do 30. 6. 2021. Jelikož se však rekonstrukce prodloužila, je nutné schválit i prodloužení smlouvy o nájmu 

nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov. Turnovské památky a cestovní ruch tedy žádají o prodloužení 

smlouvy do 30. 9. 2021, nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok + DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 414/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, kterým se prodlužuje nájem místností č. dv. 103, 

104, 105 a 203 v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov do 30. 9. 2021 pro Turnovské památky a cestovní ruch, za cenu 500 

Kč/m2/rok + DPH. 
 

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

  

 

 

13. Plánovací smlouva - JUTA 
 

Rozprava: 

Firma JUTA a. s. má vydané pravomocné územní rozhodnutí na stavbu nové výrobní a skladové haly o 

nepravidelném půdorysu o maximálních rozměrech 60 x 90 m. Stavba je umístěna na par. č. 1829/10, 1829/14, 

1832/1, 1832/2, 1832/4, 1832/5, 3898/1 v katastrálním území Turnov. Součástí stavby je i napojení haly na areálový 

vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, areálový STL plynovod, kabelové vedení VN 35 kV včetně vestavěné 

trafostanice 1600 kVa, 35/0,4 kV a venkovní úpravy. Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy do areálu 

JUTY a. s. odbor dopravní Městského úřadu Turnov požaduje úpravu pozemní komunikace p. p. č. 1841 v k. ú. 

Turnov od křižovatky s ul. Palackého po vjezd do areálu investora včetně, ve smyslu § 39 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Usnesení RM č. 415/2021 

RM souhlasí  

s uzavřením plánovací smlouvy s firmou JUTA a. s., a doporučuje zastupitelstvu města schválit plánovací smlouvu s 

firmou JUTA a. s., IČ 45534187, Doubská 417, 544 01 Dvůr nad Labem. 
 

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

 

  

 

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

Rozprava: 

Zastupitelstvo města Turnov schválilo Zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov usnesením č. 252/2020 ze dne 

24. 9. 2020. Součástí zadání je prověřit rozvojové lokality bydlení Durychov, Na Kamenci. Proces pořizování a 

projednávání Změny č. 4 probíhá běžným postupem. Součástí změny bude dokumentace SEA (Vyhodnocení vlivů 

Změny č. 4 ÚP Turnov na životní prostředí). 

 

 

Usnesení RM č. 416/2021 

RM projednala  

Územní studii Turnov–Durychov, Na Kamenci zpracované Ing. arch. Liborem Pánkem (2020). RM pověřuje odbor 

rozvoje města opětovným předložením materiálu po ukončení řízení ohledně povolení stavby bytového domu ve 

Slunečné ulici se zapracováním návrhů městského architekta v okolí sousoší Třech svatých ve dvou variantách 

včetně hmotových vizualizací. 
 

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

 

  

 

15. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021. 

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 36.594 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 38.375 tis. Kč. Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 3 se snižuje o 4.084 tis. Kč na 

částku ve výši 885 tis. Kč. Financování se zvyšuje o 1.761 tis. Kč. 

Materiál bude projednáván v ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 417/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021 dle návrhu. 
 

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

 

  

 

16. Obecně závazná vyhláška - daň z nemovitých věcí 
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám návrh změny obecně závazné vyhlášky k dani z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2022, nyní je 

platná Obecně závazná vyhláška města Turnov č. 5/2012 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. 

Daň z nemovitých věcí je plně v kompetenci ZM. Daň nebyla měněna od roku 2012. Výtěžnost se pohybuje okolo 

21,7 mil. Kč. 
 

Konkrétní návrh a komentář starosty: 

Vážení radní, 

předkládám materiál, jakým způsobem alespoň částečně zareagovat na propad daňových příjmů – ztrát způsobený 

ekonomickou krizí, pandemií a změnou daňového systému v samotném konci roku 2020. Ideálně hledáme cca 10-20 

mil. Kč, což se prostým řešením formou zvýšení daně z nemovitosti nedá sanovat. 
 

Navrhuji navýšit daň z nemovitostí formou místního koeficientu pro všechny nemovité věci ve výši 2,4. Touto 

úpravou bychom mohli městský rozpočet posílit o částku cca 4,3 mil. Kč. Vychází z myšlenky, která zazněla 

v rámci pracovní porady zastupitelů. Tou bylo rovnoměrné zatížení všech vlastníků nemovitostí na území našeho 

města. Výši koeficientu jsem stanovil jako určitý politický kompromis mezi razantním navýšením na koeficient 3 
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(cca 10,5 mil. Kč - dvojnásobné navýšení daně z nemovitostí) a původně navrhovaným navýšením na zákonnou mez 

v sekci obytných objektů na 2 (tedy příjem rozpočtu města 2,3 mil. Kč). 

V reálu to bude znamenat navýšení daně z nemovitostí u bytu 65m2 z 364 Kč na 437 Kč/rok, u rodinného domu se 

zastavěnou plochou 100m2 ze 770 Kč na 924 Kč/rok. Připomínám, že zrušením superhrubé mzdy získal každý 

pracovně aktivní člověk (v ČR asi 4 mil. obyvatel) navíc cca 1000-2000Kč/měsíc. 
 

Proč to celá navrhujeme? 

Rozpočet města je postihnut následujícími restrikcemi: 

- Příspěvkové organizace a obchodní společnosti města mají provozní příspěvky sníženy o 5 % 

- Dotační fond města je ponížen o 20 % 

- Na běžnou opravu komunikací a chodníků máme historicky nejméně peněz 1,5 mil.Kč (běžné i kapitálové) 

- V tomto roce realizujeme pouze dobíhající stavební zakázky nebo zakázky s dotací státu, či zakázky, na 

které jsme dostali příspěvky od obyvatel 

- Je nutné získat finanční prostředky na kofinancování dotačních výzev v roce 2022-2024 např. na 

komunikace, chodníky, vybavení škol, výsadbu stromů, ochranu klimatu, sportoviště, kulturu a další. 
 

Vývoj rozpočtového určení daní: 

2018 – 198,6 mil. Kč, 2019 – 217,2 mil. Kč, 2020 – 205,1 mil. Kč 

Plán 2021 – 180 mil. Kč 

Plnění k 22. 5. 2021 je +2,6 mil. Kč – zatím nezapojujeme do rozpočtu města, přebytek se postupně zmenšuje o cca 

0,2 mil. Kč/měsíčně. 
 

Dlouhodobě nejsme schopni držet takto nastavené financování města. Občané se domáhají bez ohledu na propad 

daní oprav veřejného prostoru, úprav zeleně, prostě servisu, na který jsou zvyklí. Snažili jsme se je naučit, aby se 

zajímali o veřejný prostor a aby proaktivně nahlašovali závady a ničení městského majetku. To je společensky cenné 

a rád bych o to nepřišel. Zároveň nás čeká období, kdy budeme potřebovat peníze na kofinancování dotačních 

projektů. 
 

Kde jsme hledali úspory města? 

- Příspěvkové organizace a obchodní společnosti města mají provozní příspěvky sníženy o 5 % 

- Dotační fond města je ponížen o 20 % 

- Snížili jsme aktivní úvazky na městském úřadu o 3 místa (GIS, OSM, OS) a dále postupně pracujeme na 

zefektivnění činností celého úřadu (OS+OPŘ) 

- Snížili jsme smlouvu na údržbu města, městské zeleně 

- Snížili jsme investiční aktivitu města 

- Provádíme revizi zaplocených pozemků, nájmů, pachtů 

- Provádíme prodej nepotřebných pozemků města 
 

Na co budou finance z daně nemovitostí použity: 

- Z velké části budou převedeny na údržbu komunikací, chodníků a zeleně 

- Menší část bude využita na kofinancování dotačních akcí města 
 

V rámci tohoto minimálního navýšení bude potřeba podržet provozní příspěvky městských organizací a společností 

velmi blízko úrovně roku 2021. Dotační fond města Turnova rovněž. Pak nezbývá než doufat v oživení ekonomiky, 

která je napříč spektrem avizována ze všech médií i vládních představitelů a ministerstev. 
 

Materiál bude projednáván v ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 418/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dle 

návrhu s účinností od 1. 1. 2022. 
 

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

 

  

 

17. Dětské centrum Turnov, p. o. - Výroční zpráva za rok 2020 
 

Rozprava: 

Dovolujeme si vám předložit Výroční zprávu za rok 2020 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace. Výroční zprávu naleznete na https://dcturnov.webnode.cz/. 
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Usnesení RM č. 419/2021 

RM bere na vědomí  

Výroční zprávu za rok 2020 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

 

  

 

18. Zdravotně sociální služby Turnov, p. o. - Výroční zpráva pro rok 2020 
 

Rozprava: 

V příloze si vám dovolujeme předložit Výroční zprávu pro rok 2020 organizace Zdravotně sociální služby Turnov, 

příspěvková organizace. Výroční zprávu naleznete na http://www.zsst.cz/. 

 

 

Usnesení RM č. 420/2021 

RM bere na vědomí  

Výroční zprávu organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, pro rok 2020. 
 

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

 

  

 

19. Pečovatelská služba organizace Zdravotně sociální služby Turnov, p. o. - plánované změny 
 

Rozprava: 

Předkládáme k projednání návrh formálních změn v organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková 

organizace (dále ZSST) – pečovatelská služba v souvislosti s realizovanými aktivitami Libereckého kraje v letech 

2018 – 2020, které byly zaměřeny na změny v pečovatelských službách a jejich transformaci. 

K 30. 6. 2021 ukončuje své působení v pečovatelské službě jedna z vedoucích úseku, a to úseku Žižkova, která 

odchází do zaslouženého důchodu. Od 1. 7. 2021 převezme tento úsek pod své vedení dosavadní vedoucí úseku 

terénní pečovatelské služby (TPS) 28. října. Stávající vedoucí úseku Výšinka se stane zástupkyní vedoucí TPS. 

Pečovatelská služby bude zajišťována na všech úsecích jednotně, na základě uzavřených smluv mezi uživateli a 

pečovatelskou službou, jak v klasickém terénu (tj. v bytech a domácnostech občanů, a to jak ve městě Turnov, tak 

v okolních obcích), tak i v domácnostech občanů v objektech s byty zvláštního určení.  

Domovníci, patřící k domům s byty zvláštního určení, jsou v současné době zaměstnanci Zdravotně sociálních 

služeb Turnov, příspěvkové organizace (dále ZSST). Tyto pracovní pozice budou převedeny celým úvazkem pod 

město Turnov, aby domovníci mohli zcela poskytovat pomoc a podporu technického rázu obyvatelům městských 

bytů (bytů se zvláštním určením v ulicích Žižkova 2030-2032, 2047 a dále v bytech v ul. Granátová 1897). Pracovní 

pozice dvou domovníků budou převedeny pod město Turnov, optimálně od 1. 9. 2021. 
 

Cílem navrhovaných opatření: 

1) Dochází k vyjasnění kompetencí, a to jak při poskytování sociálních služeb, tak při přidělování městských bytů 

zvláštního určení. 

2) Dochází k identifikaci a pojmenování kompetencí jednotlivých pracovníků, kdo za co odpovídá. (Klíčové je, aby 

pracovníci vykonávali činnosti dle svých náplní práce.) 

3) ZSST upraví informace pro občany na svých webových stránkách, neboť občan – i když bydlí v bytech zvláštního 

určení – má možnost vybrat si kteroukoliv sociální službu dle svým potřeb. 

4) ZSST budou odkazovat na Žádosti s kritérii pro přidělení bytu zvláštního určení /nájemních bytů, které budou 

zveřejněny na webu města. (Žádost o byt bude pouze s hlavičkou města, nikoli poskytovatele sociálních služeb.) 

5) Žádost o sociální službu – je v kompetenci každého poskytovatele sociálních služeb. Poskytování sociálních 

služeb se děje na základě přidělené registrace dle z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. V bytech zvláštního určení má každý nájemník právo zvolit si sociální službu dle svého výběru. 

6) Budou zachována kontaktní místa/kanceláře ve vymezeném čase v objektech Granátová a Žižkova a dojde k 

zachování péče o uživatele, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. 
 

Související nutné změny: 

1) V souvislosti s oddělením poskytování pečovatelské služby a hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnova 

předkládáme radě města návrh formulářů – žádostí. Součástí žádostí jsou pravidla hospodaření s byty a kritéria pro 

přidělování těchto bytů, souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně poučení. 
 

Jedná se: 

a) Žádost o nájem bytu zvláštního určení Žižkova ul. (penzion) – č. p. 2030,2031,2032 a 2047 – příloha č. 1. 

b) Žádost o nájem bytu ve vlastnictví města Turnova Výšinka – Granátová ul. č. p. 1897 – příloha č. 2. 
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Závěrem: 

Pečovatelská služba organizace Zdravotně sociálních služeb Turnov jako celek se bude se prezentovat jako jeden 

tým s jedním vedoucím, tj. sociálním pracovníkem, který má potřebné kvalifikační předpoklady dle zákona o 

sociálních službách (a dále max. s jedním zástupcem vedoucího). Jeden tým s jednotným vedením má větší šanci v 

zastupitelnosti odborného personálu v době dovolených a nemocí a při jednotném vedení dokáže lépe organizovat 

práci a tím spořit náklady. Nebude docházet ke snížení péče o obyvatele obou domů. Vyjasněním kompetencí budou 

dána jasná pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnova, budou stanovená přesná kritéria pro 

přidělování bytů. 

 

 

Usnesení RM č. 421/2021 

RM ukládá  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace provést inventarizaci majetku v Penzionu pro 

důchodce, Žižkova ulice č. p. 2030-2032, 2047. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 422/2021 

RM ukládá  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace převod pozic domovníků od 1. 9. 2021 na 

město Turnov a provedení s tím souvisejících změn organizačního řádu Městského úřadu v Turnově. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 423/2021 

RM souhlasí  

s bezplatným převodem technického vybavení dílen – DPS Výšinka a Penzionu pro důchodce, Žižkova z majetku 

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace do majetku města Turnova. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 424/2021 

RM schvaluje  

od 1. 7. 2021 formuláře žádostí do bytů zvláštního určení a DPS Výšinka – dle návrhu a ukládá organizaci Zdravotně 

sociální služby Turnov, příspěvková organizace a odboru správy majetku provést změny na webových stránkách. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 425/2021 

RM schvaluje  

změnu směrnice č. 59.07 - Kritéria pro přidělování bytů zvláštního určení a některých dalších bytů ve vlastnictví 

města Turnov a kritéria pro poskytování některých sociálních služeb. 
 

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

 

  

 

20. Smluvní úhrady za nadstandardní služby při svatebních obřadech 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení návrh vzorové smlouvy o zajištění nadstandardních služeb při svatebních obřadech. 
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Usnesení RM č. 426/2021 

RM schvaluje  

návrh předložené vzorové smlouvy o zajištění nadstandardních služeb při svatebním obřadu včetně výše smluvních 

částek za poskytnutí nadstandardních služeb, uzavírané mezi městem Turnov a zájemci o svatební obřady. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 427/2021 

RM pověřuje  

podpisem smluv o zajištění nadstandartních služeb při svatebním obřadu vedoucího správního odboru, případně jeho 

zástupce. 
 

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

  

 

 

21. Nařízení města č. 3/2021, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 

určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 
 

Rozprava: 

Rada města Turnov má zákonné oprávnění regulovat parkování na místních komunikacích na svém území.  

Na základě projednání možných změn na jednání rady města 12. 5. 2021 bylo doporučeno zapracovat do nařízení 

následující změny, které v případě schválení budou platit od 1. 7. 2021: 

1. Zařazení pozemku p. č. 370/1 v Krajířově ulici do systému placeného parkování. Jedná se o pozemek oddělený 

z pozemku, který byl schválen k prodeji v rámci rekonstrukce starého kina.  

2. Zrušení systému parkovacích karet. Nadále bude používáno pouze krátkodobé stání, které je nutno uhradit 

v parkovacím automatu nebo prostřednictvím SMS zprávy. Systém parkovacích karet byl platný od roku 2008. 

V současné době je v oběhu 19 parkovacích, karet, které mají různou dobu expirace. Z důvodu zamezení 

retroaktivity právních předpisů nedojde 1. 7. 2021 k ukončení parkování s parkovací kartou. Platné karty, které 

jsou nebo budou vydány do 1. 7. 2021 budou moci jejich majitelé používat do doby jejich platnosti. Karty jsou 

vydávány max. na 1 rok. V praxi to znamená, že dopravní značení související s možností použít pro stání 

parkovací kartu, bude odstraněno až po vypršení platnosti poslední parkovací karty. 

 

p. Jiří Mikula oznámil kategorický nesouhlas s opětovným zařazením pozemku p. č. 370/1 v Krajířově ulici do 

nařízení města 
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Usnesení RM č. 428/2021 

RM schvaluje  

nařízení města č. 3/2021, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/2] 

 

  

 

22. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
 

Rozprava: 

Pro rok 2021 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský život 

obyvatel města Turnov (dotační program Podpora obecně prospěšné činnosti) částka 136 000 Kč.  

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu doručeno celkem 11 žádostí o dotaci. 

Komise určená Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost posoudila všechny došlé žádosti a 

navrhla vyhovět všem žadatelům dle níže uvedené tabulky.  
 

 
název žadatele účel dotace 

požadovaná 

výše dotace 

výše dotace 2020 návrh výše 

dotace 2021 

1 Svaz postižený civilizačními 

chorobami v ČR, z. s. 

IČ 72744383 

činnost spolku 

 

10 000 

  

20 000 

čerpáno 15 705 

požadavek 20 000 

10 000 

2 Český svaz chovatelů, Základní 

organizace Turnov 1 

IČ 62014838 

činnost spolku/údržba 

výstavní haly 

30 000 

 

20 000 

požadavek 25 000 
20 000 

3 Český svaz včelařů, z. s., 

základní organizace Turnov 

IČ 62014765 

činnost spolku/ošetřování 

včelstev, veterinární 

léčiva 

10 000 

 

10 000 

požadavek 10 000 
10 000 

4 Český kynologický svaz 

ZKO 374, Turnov 

IČ 62014293 

činnost spolku/údržba 

cvičiště, výcvikové 

pomůcky, rekultivace 

areálu cvičiště 

8 000 

 

15 000 

požadavek 15 000 
8 000 

5 ČKS – ZKO Žďárek č. 1017 

IČ 04064810 

činnost spolku/oplocení 

prostor cvičiště 

20 000 5 000 

požadavek 40 000 
8 000 

6 Myslivecká společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

činnost spolku 15 000 

 

10 000 

požadavek 15 000 
8 000 

7 Klub přátel železnic Českého 

ráje z. s. 

IČ 49294211 

činnost spolku 30 000 

 

20 000 

požadavek 20 000 
20 000 

8 Tělovýchovná jednota Český 

ráj, spolek 

IČ 15043274 

činnost spolku/otevírání 

a zavírání Skaláku, letní 

sběr odpadků 

25 000 

 

20 000 

požadavek 20 000 
20 000 

9 SH ČMS Okresní sdružení 

hasičů Semily 

IČ 62012746 

činnost spolku/práce a 

soutěže hasičské mládeže 

v rámci okresu Semily 

10 000 

  

 8 000 

požadavek 10 000 
7 000 

10 Celia-život bez lepku o. p. s. 

IČ 27048861 

činnost spolku 20 000 5 000 

požadavek 20 000 
5 000 

11 ZAzemí z. s. 

IČ 03080993 

činnost spolku 26 000 10 000 

požadavek 20 600 
20 000 

CELKEM 204 000  136 000 
 

Materiál bude projednáván v ZM. 
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Usnesení RM č. 429/2021 

RM souhlasí  

s návrhem na rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov 

rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

  

 

 

23. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
 

Rozprava: 

Pro rok 2021 byla vyčleněna z rozpočtu města částka 104 000 Kč na podporu organizací a subjektů, které se 

zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež a mimoškolními aktivitami. 
 

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu přijato celkem 10 žádostí. Komise ve 

složení určeném dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní 

aktivity (dále jen Pravidla) posoudila 8 došlých žádostí a navrhla podpořit 6 z nich, přičemž 2 žádosti byly 

z posuzování vyřazeny z důvodu nesplnění podmínky sídla/bydliště žadatele na území města, která je u tohoto 

dotačního programu vyžadována Pravidly, 1 žádost navrhla komise přesunout do podpory z jiné oblasti vyhrazené 

v rozpočtu města Turnov (Turnovské léto) a 1 žádost o dotaci navrhuje nepodpořit pro nesoulad dodaného rozpočtu, 

doplněných informací žadatelem a informací veřejně uvedených žadatelem na svých webových stránkách. 
 

Přehledu došlých žádostí – návrh na rozdělení dotací: 

 

 

 

Poř. 

č. 

žadatel účel dotace 

předpoklád

ané příjmy  

(bez 

požadované 

dotace) 

předpokl

ádané 

výdaje 

požadova

ná výše 

dotace 

NÁVRH 

DOTACE  

1. Centrum pro 

rodinu Náruč, z. ú. 

IČ 70155097 

Prázdninová náruč 

Příměstské tábory 12. – 16.7./22 

dětí, 26. – 30.7./22 dětí (celkem 

44 dětí - 2x15 4-7 let, 2x7 

z pěstounských rodin), Skálova 

540, 2 organizátoři + 1 úklid 

Výtvarná dílna 19. – 23. 7. 

(předběžný termín), místo 

v řešení, cca 100 dětí, 1 

organizátor + 1 úklid 

75 000 

 

98 870 

 

23 470 

 
23 000 

(7 500  

50 Kč os/den/dítě 

+ 10 500  

150 Kč 

os/den/dítě 

pěstounské rodiny 

+ 5 000 dílny) 

2. Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov 

IČ 13582518 

Příměstský tábor mažoretek 

All Stars TJ Sokol Turnov 

2 turnusy: 12. – 16. 7./25 dětí, 

9. – 13. 8./25 dětí (celkem 50 

dětí), Skálova 540, 5 

organizátorů 

95 000 

 

110 000 

 

15 000 

 
12 500 

3. Tělovýchovně 

sportovní club 

Turnov  

z. s. 

IČ 15045544 

Sportovní letní příměstský 

tábor judo 2021 

19. – 23. 7./35 dětí, Turnov, 7 

organizátorů 

 

73 500 

 

88 500 

 

15 000 

 
8 750 

4. Muzeum Českého 

ráje v Turnově, 

přísp.org. 

IČ 00085804 

Řemeslné soboty na Dlaskově 

statku – Jak se šilo statku II. 

Doprovodný vzdělávací 

program k expozici 

„Kolovrátek, stav i jehla“ - 

seznámit s řemeslnými postupy 

a tradičními technikami 

zhotovení lidového oděvu, 

Dlaskův statek v Dolánkách, 8 

dílen v termínu 10. 7. – 28 .8. 

2021,1 500 dětí, 10 

organizátorů 

15 000 

 

38 000 

 

23 000 

 
23 000 
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5. Muzeum Českého 

ráje v Turnově, 

přísp.org. 

IČ 00085804 

Lezecké čtvrtky a Noc v 

muzeu 

Vzdělávací a aktivně poznávací 

(stanoviště) akce pro přiblížení 

lezeckého sportu v Čr, muzeum 

Turnov, všechny čtvrtky 

v termínu 8. 7. - 27. 8., 300 – 

400 dětí, 10 organizátorů 

48 000 

 

71 000 

 

23 000 

 

 

23 000 

6. Povyk, z. s. 

IČ 27024717 
Mašovský pizza cup 2021 

sportovní volnočasová soutěž 

pro děti, Turnov-Mašov, 4 

soutěžní kola (florbalový turnaj) 

9-12/2021, 12 dětí/1turnaj, 1 

organizátor 

 

 

 

3 600 

 

3 600 

 
1 800 

7. ILMA AGENCY  

s. r. o. 

IČ 63219654 

Letní pohybový tábor dětí a 

mládeže ILMA 

pobytový, 14. – 21. 8./75 dětí, 

Všelibice, Liberec, 15 

organizátorů  

204 500 

 

234 500 

 

30 000 

 

 

0 

 CELKEM 

 

   154 070 92 050 

8. OLIVIO s. r. o. 

IČ 03986781 
Venkovní šifrovací hra pro 

děti 

Vytvoření dvou venkovních 

šifrovacích her, centrum 

Turnov-Dlaskův statek, od 

zprovoznění 8-9/2021 

nepřetržitě, skupin 2-6 dětí – 

celkové bez omezení, 1-3 

organizátoři 

5 000 

 

26 000 

 

21 000 

 

 

Přesun do jiné 

oblasti 

9. xxxxxxxxx 

trvale bytem 

xxxxxxxxx 

 

 

Sportovní den mládeže 

s TAJV (Tenisová akademie 

Jan Váňa) v Turnově 

Sportovně-edukační program 

v oblasti mimoškolní sportovní 

výchovy, který zahrnuje 

seminář, besedu, turnaj a 

trénink všech sportovních 

disciplín v daném programu, 

sportovní hřiště Turnov, 

10/2021, 100-150 dětí, 3 

organizátoři 

10 000 

 
15.000 

 

 

5 000 

 

nesplňuje 

podmínku sídla 

(bydliště) na 

území města 

 

10. xxxxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxx,  

trvale xxxxxxxxxx 

Podpora mladých hudebních 

talentů 

Práce s mládeží v oblasti hudby 

– zapojení mládeže do tvorby 

videospotů, 7-12/2021, Praha, 

Turnov, 4-5 účastníků, 8 

organizátorů 

20 000 

 
40 000 

 

20 000 

 

 

nesplňuje 

podmínku sídla 

(bydliště) na 

území města 

 

 CELKEM   
 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace.  

Materiál bude projednáván v ZM. 

 

 

 

 

 

 



18  Zápis Rady města Turnov 9. 6. 2021 

Usnesení RM č. 430/2021 

RM souhlasí  

s návrhem na rozdělení dotací v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a 

mimoškolních aktivit a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle 

předloženého návrhu. 
 

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

 

 

 

24. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
 

Rozprava: 

Pro rok 2021 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 120 000 Kč, zůstatek sportovního fondu z roku 2020 je 

51 000 Kč, celkem je tedy ve sportovním fondu 171 000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze sportovního fondu bylo v řádném termínu doručeno celkem 

9 žádostí. Správní rada sportovního fondu posoudila na svém jednání dne 19. 5. 2021 předmětné žádosti a navrhla 

podpořit všechny projekty dle následně uvedeného přehledu. 
 

Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení dotací: 

žadatel účel dotace 

 

předpok

ládané 

příjmy  

(bez 

požadov

ané 

dotace) 

 

předpoklá

dané 

výdaje 

požadov

aná výše 

dotace 

NÁVRH 

DOTAC

E  

1 

AC Turnov, z. s. 

IČ 00527271 

Hruštice 2021 – běžecký závod 

turnovských atletů na 10 a 15 km 

(48. ročník, MS Luvíka Daňka, start 

závodu - Hruštice, cca 120 závodníků, 

trvání 5 hod., 30 organizátorů) 

7. 11. 2021  

32 000 50 000 18 000 18 000 

2 

ABT Česana Rohozec 

z. s. 

IČ 22751173 

Dětský pohár Rohozec 2021 

(9. ročník, areál Pivovaru Rohozec, 

cca 150 závodníků, trvání 8 hod., 10 

organizátorů) 

2. 10. 2021 (změna termínu dle epid. 

situace) 

8 000 13 000 5 000 5 000 

3 

ABT Česana Rohozec  

z. s. 

IČ 22751173 

Rohozecký triatlon 2021 

(10. ročník, start/cíl Valečov, Boseň-

poslední závod miniseriálu Triatlon 

cup Rohozec, cca 150 závodníků, trvání 

12 hod., 10 organizátorů) 

11. 9. 2021 

23 000 

 

 

28 000 

 

 

5 000 

 
5 000 

4 

ILMA AGENCY s. r. o. 

IČ 63219654 

 

Czech Dance Championship 2021 

(13. ročník, národní taneční soutěž – 

uzavírá celorepublikovou taneční 

soutěžní sezónu, KC Střelnice, cca 

1500 účastníků, trvání 50 hod., 20 

organizátorů) 

4.-6. 6.2021 (náhradní termín 27.-

29.8.2021) 

160 000 

 

 

210 000 

 

50 000 

 
8 000 

5 

Myslivecká společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

Střelecká soutěž „Cena města 

Turnov“ 

(15 let pořádání střeleckých soutěží, 

tradiční závod v brokové střelbě na 

asfaltové terče, střelnice Malý 

Rohozec, účast 35 - 45 střelců, trvání 7 

hod., 6 organizátorů) 

19. 9. 2021 

8 000 

 

12 000 

 

4 000 

 
4 000 
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6 

Myslivecká společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

Střelecká soutěž „Memoriál Milana 

Smolíka“ 

(15 let pořádání střeleckých soutěží, 

tradiční závod v brokové střelbě na 

asfaltové terče, střelnice Malý 

Rohozec, účast 35-45 střelců, trvání 7 

hod., 6 organizátorů) 

24. 7. 2021 

9 000 

 

13 000 

 

4 000 

 

 

4 000 

7 

Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov   

- oddíl stolního tenisu 

IČ 13582518 

Soustředění mládeže stolního tenisu  

(sokolovna Turnov a okolí, účast 20 

dětí, trvání 5 dnů, 3 organizátoři) 

23. – 27. 8. 2021 

 

18 000 

 

40 300 

 

22 300 

 

 

10 000 

8 

Tělovýchovná jednota 

Turnov, z. s. 

IČ 15045528 

Pěkné prázdniny s orientačním během 

v Českém ráji 

(30. ročník, tradiční mezinárodní akce 

v OB pro všechny věkové kategorie, 

Kacanovy, účast 1000 závodníků, 

trvání 60 hod., 80 organizátorů) 

20. – 22. 8. 2021 

240 000 

 
300 000 

 

60 000 

 

 

 

60 000 

9 

xxxxxxxxxx 

Turnov Streetball Challenge 2021 

(10. ročník, sportovně kulturní akce, 

venkovní sportoviště u haly TSC, účast 

150 sportovců, trvání 12 hod., 5-6 

organizátorů) 

26. 6. 2021 

9 000 

 

 

21 000 

 

12 000 

 
12 000 

CELKEM 180 300 126 000 

 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace.  

Materiál bude projednáván v ZM. 
 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

 

Usnesení RM č. 431/2021 

RM souhlasí  

s návrhem na rozdělení dotací ze sportovního fondu a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o 

rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

 

  

 

25. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci 
 

Rozprava: 

Pro rok 2021 byla v rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 80 000 Kč. V rámci vypsané 

výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu stanoveného účelu pro žadatele 

vyčleněno 40 000 Kč. 

V rámci výzvy byly v termínu doručeny 2 žádosti o dotaci. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady 

města Turnov jako kompetentní orgán pro posuzování žádostí o dotaci určený Pravidly pro poskytování dotací na 

zahraniční spolupráci posoudí na svém jednání dne 8. 6. 2021 došlé žádosti o poskytnutí dotace. O návrhu komise na 

výši dotace pro jednotlivé žadatele proto bude Rada města vyrozuměna při projednávání tohoto materiálu. 
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žadatel projekt 

předpok

ládané 

příjmy  

(bez 

požadova

né 

dotace) 

předpoklád

ané výdaje 

požadova

ná výše 

dotace 

NÁVRH 

DOTACE  

1 

Spolek IMUZA 

IČ 06394884 

Colture-Company, umělecký most Cologne-

Turnov 

stručný popis: 

reprezentace města v Německu, umělecká 

představení (zkoušky souboru a živá divadelní 

představení) konaná v Německu a ČR, pořadatel 

– Festivaly v Duisburgu a Heidelbergu 

počet účastníku zapojených do projektu: 10 

termín realizace: 

podzim/2021 

250 000 

 

 

 

 

 

270 000 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

20 000 

2 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Turnov 

IČ 28166426 

Reciproční soustředění mládeže ve spolupráci 

s mládeží z Niesky  

 

stručný popis: 

pětidenní soustředění (sokolovna Turnov) oddílu 

stolního tenisu za účasti mládeže z partnerského 

města  

počet účastníku zapojených do projektu:  

16 dětí + 4 dospělí 

termín realizace: 

26. -30. 7. 2021 

16 000 

 

 

 

 

38 200 

 

 

 

 

22 200 

 

 

20 000 

CELKEM 42 200 40 000 
 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci dotačního programu Podpora zahraniční spolupráce, bude sepsána 

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. 

Materiál bude projednáván v ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 432/2021 

RM souhlasí  

s návrhem na rozdělení dotací v dotačním programu na podporu zahraniční spolupráce a zároveň doporučuje 

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

 

  

 

26. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádosti o čerpání rezervního fondu u následujících příspěvkových organizací:  

 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace  

Ředitel organizace žádá o čerpání rezervního fondu do výše 23 tis. Kč na nákup učebnic pro budoucí žáky prvních 

ročníků nadcházejícího školního roku 2021/2022. 

 

Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2021: 222 000 Kč 

Rezervní fond je k 31. 3. 2021 ve výši: 256 474,22 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 34 474,22 Kč 

 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Ředitel organizace žádá o čerpání rezervního fondu do výše 82 tis. Kč na financování obnovy 14 ks laviček na 

zahradě ZŠ Skálova a vestavné skříně u tělocvičny.  
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Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2021: 315 000 Kč 

Rezervní fond je k 31. 3. 2021 ve výši: 788 180,47 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 473 180,47 Kč 

 

 

Usnesení RM č. 433/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 23 tis. Kč 

na nákup učebnic pro budoucí žáky prvních tříd základní školy. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 434/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 82 tis. Kč 

na financování obnovy 14 ks laviček na zahradě ZŠ Skálova a vestavné skříně u tělocvičny. 
 

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

 

  

27. Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. – žádost o schválení přijetí daru 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace o přijetí věcného daru v podobě 155 balíků OOP (ochranných nanomasek z nano-textilie AntiMicrobe 

Web R) určených pro ochranu zaměstnanců a posledních ročníků základních, středních a vyšších odborných škol na 

území Libereckého kraje. Poskytnutí tohoto daru bylo schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 

84/21/ZK ze dne 23. 2. 2021 a jeho celková hodnota činí 182 861,25 Kč včetně DPH.  

 

 

Usnesení RM č. 435/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí věcného daru od Libereckého kraje - 

155 balíků ochranných nanomasek z nanotextilie AntiMicrobe Web R pro ochranu zaměstnanců v celkové hodnotě 

182 861,25 Kč. 
 

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

  

 

 

28. Plat ředitele Základní školy Turnov, Zborovská 519, p. o. 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení návrh pro stanovení výše platu nově jmenovaného ředitele organizace Základní 

škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Mgr. Vítězslava Šťastného, DiS. Návrh bude předložen 

přímo na jednání Rady města Turnov. Při jmenování bude využito zákonné možnosti sjednání zkušební doby ve 

lhůtě 6 měsíců. 

 

 

Usnesení RM č. 436/2021 

RM schvaluje  

plat Mgr. Vítězslavu Šťastnému, DiS., řediteli Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace s 

účinností od 1. 8. 2021 dle návrhu. 
 

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

 

  

 

29. Mimořádná odměna ředitelce organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, p. o. 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce organizace Základní škola Turnov, 

Zborovská 519, příspěvková organizace. Rada města na svém jednání dne 10. 3. 2021 vzala na vědomí informaci o 
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rezignaci Mgr. Jaroslavy Štoudkové na vedoucí pracovní místo ředitelky z důvodu odchodu do starobního důchodu. 

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost navrhujeme, aby ředitelce organizace byla vyplacena mimořádná 

odměna. RM preferuje vyplacení ze mzdových prostředků organizace. 

 

 

Usnesení RM č. 437/2021 

RM schvaluje  

poskytnutí odměny ředitelce organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace dle návrhu. 
 

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

 

  

 

30. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání upravené znění zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací zřízených 

městem Turnov: 

 

Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace: 

V souvislosti s rekonstrukcí budovy školy v Mašově, kde nově vznikne prostor pro školní jídelnu (výdejnu stravy) a 

zároveň pro zvýšenou kapacitu školy po dostavbě, kdy budou nově odebírány obědy ze ZŠ Skálova, je nutné tyto 

skutečnosti promítnout ve zřizovací listině organizace, 

 

Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace: 

Před zahájením rekonstrukce budovy Základní školy Mašov a dočasném přestěhování dětí a personálu do náhradních 

vzdělávacích prostor v objektu OHS Turnov v Alešově ulici, docházeli žáci a zaměstnanci základní školy na obědy 

do Mateřské školy Mašov, která se nachází v těsné blízkosti školy. Jelikož nově bude základní škole dovážet obědy 

Základní škola Skálova a v zrekonstruované budově Základní školy Mašov vznikne nová školní jídelna - výdejna 

stravy, je zapotřebí zřizovací listinu Mateřské školy Mašov upravit. 

 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace: 

S ohledem na skutečnost, že v Základní škole Skálova budou připravovány obědy pro žáky i zaměstnance Základní 

školy Mašov, je nutné i toto ošetřit ve zřizovací listině organizace.  

 

 

Usnesení RM č. 438/2021 

RM bere na vědomí  

upravené znění zřizovací listiny organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 439/2021 

RM bere na vědomí  

upravené znění zřizovací listiny organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 440/2021 

RM bere na vědomí  

upravené znění zřizovací listiny organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

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

 

  

 

31. Sport - kulaté stoly 
 

Rozprava: 

V souvislosti se schválenou Koncepci tělovýchovy a sportu ve městě Turnov pro období 2021 – 2024 město Turnov 

vytváří podmínky pro postupné zabezpečování úkolů v oblasti sportu. Za tímto účelem byla dříve zřízena Sportovní 
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komise Rady města Turnov jako poradní orgán Rady města Turnov, od roku 2021 její úkoly převzaly tzv. kulaté 

stoly - diskuzní platformy, na nichž se setkává vedení města, zástupci odboru školství, kultury a sportu Městského 

úřadu, zástupci sportovních spolků, širší sportovní veřejnosti a zástupci Výboru pro sport Zastupitelstva města 

Turnov. V roce 2021 se doposud uskutečnila 3 setkání (kulaté stoly) k tematice sportu v Turnově. Prezentace a 

zápisy z jednotlivých uskutečněných setkání jsou zveřejněny na webových stránkách města Turnov v sekci Sport a 

volný čas pod záložkou Kulaté stoly k tématice sport v Turnově.  

 

 

Usnesení RM č. 441/2021 

RM bere na vědomí  

informace k setkáním (kulaté stoly) na téma sport v Turnově. 
 

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

 

 

 

32. Jmenování vedoucího odboru správního + organizační změny MěÚ 
 

Rozprava: 

K 30. 6. 2021 odchází do důchodu dosavadní dlouholetý vedoucí odboru správního, pan Zdeněk Hovorka. Dne 11. 5. 

2021 bylo zveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na pozici vedoucího odboru správního.  Přihlásili se 2 uchazeči, 

kteří splňovali formální náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení. Byla stanovena komise pro výběr 

nejvhodnějšího kandidáta na tuto funkci. Komise doporučuje tajemnici městského úřadu, aby na základě § 102 odst. 

2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, navrhla RM jmenovat do funkce vedoucího odboru správního pana 

Petra Weisse, a to od 1. 7. 2021. Pan Petr Weiss v současné době působí ve funkci vedoucího odboru přestupkového 

řízení. Na základě výsledku výběrového řízení, proto navrhuji po pečlivém zvážení v rámci vedení města a po 

diskuzi se současnými vedoucími obou odborů, provést zároveň následující organizační změny ve struktuře 

městského úřadu, které budou na nově nastalou situaci reagovat: 

- současně se jmenováním pana Petra Weisse do funkce vedoucího odboru správního navrhuji zrušit odbor 

přestupkového řízení (který by se jinak zůstal bez vedoucího) a převést jeho činnosti v plném rozsahu 

na odbor správní, 

- stanovit nově počty zaměstnanců zařazených do městského úřadu v členění na jednotlivé odbory. 

 

 

Usnesení RM č. 442/2021 

RM schvaluje  

s účinností od 1. 7. 2021 zrušení odboru přestupkového řízení a převedení jeho činností v plném rozsahu na odbor 

správní. V důsledku této organizační změny se dosavadní 4 pracovní místa na odboru přestupkového řízení s 

účinností od 1. 7. 2021 převádí na odbor správní. Funkce vedoucího odboru přestupkového řízení k datu 30. 6. 2021 

zaniká. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 443/2021 

RM jmenuje  

na návrh tajemníka do funkce vedoucího odboru správního pana Petra Weisse, dosavadního vedoucího odboru 

přestupkového řízení, a to na základě výsledku výběrového řízení. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 444/2021 

RM stanovuje  

na základě výše uvedeného usnesení RM celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Turnov na 112 

(od 1. 7. 2021). Celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu stanoví RM po jednotlivých 

odborech takto:  

kancelář tajemníka 4 

odbor vnitřních věcí 9  

stavební úřad 7 

odbor správy majetku 12 
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odbor finanční 8 

odbor rozvoje města 8 

odbor životního prostředí 8 

odbor správní 13 

odbor dopravní 20 

odbor sociálních věcí 12 

odbor školství kultury a sportu 6 

živnostenský úřad 5 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 445/2021 

RM ukládá  

tajemnici městského úřadu předložit na příští jednání rady města změnu organizačního řádu městského úřadu a 

změnu podpisového a kompetenčního řádu, které budou odrážet provedené změny v organizační struktuře 

Městského úřadu Turnov. 
 

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

  

 

 

33. Smlouva o zprostředkování benefitů Sodexo (stravenkové služby) - dodatek 
 

Rozprava: 

Rádi bychom uzavřeli dodatek ke smlouvě se společností Sodexo Pass Česká republika a. s. (dále jen "Sodexo"), 

který umožní nahradit stávající papírové stravenky elektronickou stravenkovou kartou, což zjednoduší administraci 

systému objednávání stravenek a jejich vydávání. V současné době odebíráme papírové poukazy Gastro Pass určené 

ke stravování a dále papírové poukazy Flexi Pass určené k čerpání sociálního fondu. Obě tyto služby by bylo nově 

možné čerpat na jedné kartě elektronicky. Proto předkládáme ke schválení návrh rámcové smlouvy – Smlouvy o 

zprostředkování Benefitů se společností Sodexo Pass Česká republika a. s., kterou bude původní smlouva a její 

dodatky nahrazena smlouvou novou. 

 

 

Usnesení RM č. 446/2021 

RM schvaluje  

uzavření rámcové smlouvy – Smlouvy o zprostředkování Benefitů - se společností Sodexo Pass Česká republika a. 

s., kterou bude nahrazena původní smlouva č. C09981257 ze dne 30. 12. 1998, včetně dodatků ze dne 27. 10. 1999, 

14. 3. 2008 a 6. 8. 2008, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 

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

 

  

 

34. Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda-Šetřilovsko a přijetí daru 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám materiál popisující návrh opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko, včetně 

navrženého financování darem. Město je vlastníkem historického užitkového vodovodu, který jímá vody 

z prameniště u Boží vody a nad Kopalovou vyhlídkou a převádí je do rybníčků u restaurace Šetřilovsko. Pan Petr 

Zikuda, vlastník areálu Šetřilovsko mně nabídl možnost realizace opravy tohoto užitkového vodovodu a to jeho 

kompletní výměnou, včetně financování formou daru městu Turnov ve výši 484 tis. Kč ze strany firmy ZIKUDA-

vodohospodářské stavby. 

Pan Petr Zikuda má dlouhodobý záměr výstavby nového areálu Šetřilovska, který by měl obsahovat výletní 

restauraci, 3 apartmánové domy a objekt nové roubenky. V této chvíli realizuje objekt roubenky a probíhají 

konzultace nad řešením areálu mezi architektonickým teamem pana Zikudy a zástupci města jak v samosprávné 

pozici, tak pozici státní správy. Předpoklad zahájení realizace je rok 2022. Součástí areálu by mohla být i úprava 

stávajících rybníčků, které by byly vhodně zapojeny do exteriérového uspořádání restaurace. Pro ověření této 

myšlenky by bylo vhodné opravit užitkový vodovod, prověřit možné kapacity přítoku vody a pokusit se zvýšit 

absolutní výšku na vtoku do rybníčků, aby mohlo dojít ke zvýšení hladiny v celé kaskádě rybníčků. Plán opravy byl 

projednán s odborem životního prostředí Městského úřadu Turnov a Správou CHKO Český ráj. 
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Realizaci opravy užitkového vodovodu by na základě výjimky ze směrnice pro zadávání zakázek udělené radou 

města provedla firma ZIKUDA – vodohospodářské stavby za cenu finančního daru, tedy 484 tis. Kč v průběhu 

podzimu 2021. 

Materiál bude projednáván v ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 447/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit akci Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko, včetně přijetí finančního daru ve 

výši 484 tis. Kč od firmy ZIKUDA – vodohospodářské stavby. 
 

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

  

 

 

35. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – smlouva o příplatku mimo kapitál, dodatek č. 1 
 

Rozprava: 

Předkládám dodatek č. 1 ke smlouvě o příplatku mimo vlastní kapitál Krajské nemocnice Liberec, a. s. (dále KNL), 

kterou jsme uzavřeli v roce 2018. Důvodem předložení dodatku je nedokončené projekční a realizační práce na akci 

Revitalizace ARO Turnov, které byly jednou z podmínek smlouvy. Práce měly být dokončeny do 31. 12. 2020. 

 

Dodatek smlouvy č. 1, zpracován KNL v základních tezích: 

- navrhuji posunout termín na 31. 12. 2024 

- konstatovat, že do 31. 12. 2020, byly provedeny přípravné a projektové práce - zpracovány variantní studie a další 

podklady, více se nemohlo vzhledem k pandemické situaci realizovat 

- z nástavby na objektu TB a TC bylo přistoupeno po prověření této varianty k výhodnější alternativně 

Materiál bude projednáván v ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 448/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti Krajská 

nemocnice Liberec, a. s. 
 

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

 

  

 

36. Úprava platu ředitelky Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení návrh úpravy platu ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 

Turnov, příspěvková organizace, Mgr. Dagmar Rakoušové. Jedná se o změnu výše zvláštního příplatku dle nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb. Návrh vychází z platné legislativy, která upravuje práci ve třídách zřízených pro speciální 

vzdělávání. 

 

 

Usnesení RM č. 449/2021 

RM schvaluje  

úpravu platu ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace dle 

návrhu s účinností od 1. 7. 2021 dle návrhu. 
 

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

 

  

 

37. Dům přírody Českého ráje - dotace na provoz 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám ke schválení úpravu již schválené finanční podpory ze strany Města Turnov vůči provozovateli 

Domu přírody Českého ráje v Dolánkách. V letošním roce měla být finanční podpora pro Dům přírody Českého ráje 

pro dva subjekty ve výši 200.000 Kč. Ovšem ani jeden ze subjektů ve smlouvě již Dům přírody neprovozuje. Od 1. 

5. 2021 převzala provoz Domu přírody Českého ráje v Dolánkách příspěvková organizace Středisko ekologické 



26  Zápis Rady města Turnov 9. 6. 2021 

výchovy Libereckého kraje – Střevlík, proto bychom měli změnit příjemce již deklarované dotace od Města Turnov. 

Změna je vyvolána odchodem společnosti Suchopýr ze zapsaného ústavu Ekocentrum Oldřichov v Hájích a 

následným řešením, které prezentuje Liberecký kraj. 

Od 1. 5. 2021 převzal zodpovědnost za provoz Domu Přírody Českého ráje v Dolánkách plně Středisko Ekologické 

Výchovy Libereckého Kraje, příspěvková organizace. Zároveň se připravuje plný odchod Suchopýru ze zapsaného 

ústavu Ekocentrum Oldřichov v Hájích, ten by měl proběhnout k poslednímu dni tohoto roku. 

Konkrétně to tedy znamená tyto skutečnosti: Kavárna pro veřejnost zůstane v provozu nadále, jak bylo zvykem (až 

bude možné plně otevřít ve vztahu k omezením, není aktuálně žádný stálý personál). Každopádně se s tímto počítá 

nejpozději od 1. 7. 2021. 

Sídlo Geoparku Český Ráj bude umístěno v Domu Přírody v Dolánkách a zároveň bude podepsána smlouva o 

spolupráci. Smlouva bude zastřešovat skutečnost, že nájem geoparkem nebude hrazen, ale bude započten s 

poskytnutou službou odborných přednášek. Tyto přednášky se zkušebně budou konat 2 x do měsíce do konce tohoto 

roku. Podle reálné návštěvnosti by se stanovila dlouhodobá frekvence přednášek. 

Prostory domu přírody budou postupně upraveny tak, aby plnili dobře funkci interpretačního centra pro potřeby 

Geoparku Český ráj. 

Liberecký kraj bude svými prostředky pomáhat propagací těchto akcí, případně s propojením středních škol s těmito 

aktivitami. 

Od začátku se počítá, že Střevlík zajistí v objektu školní programy a v sezóně zajistí stálého pracovníka pro výklad v 

kontextu s územím, Střevlík bude taky jako organizace zodpovídat za technický provoz budovy. 

AOPK ČR souhlasí s tímto nastavením a dále bude finančně i odborně podporovat činnost Domu Přírody v 

Dolánkách. 

Materiál bude projednáván v ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 450/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit změnu usnesení ZM č. 392/2016 takto: 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Středisko ekologické výchovy Libereckého 

kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice, na provozování Domu přírody Českého ráje v 

Dolánkách z rozpočtu města Turnova a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. Roční 

dotace od Města Turnov je ve výši 200.000 Kč, jedná se o roky 2021 – 2025. 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 14. června 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………………………………..  ………………………………………… 

   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

         starosta           místostarostka  


