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ZÁPIS  
ze 17. jednání Rady města Turnov 

ze dne 8. září 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, Karel Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, 

Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

            

 

 

 

 

Mgr. Eva Honzáková (od 12 hodin) 

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - valná hromada, 

schválení ceny tepla, členství v DR 

Mgr. Jana Svobodová 08:00-08:30 

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - ekonomika zimního 

stadionu, koupaliště 

 08:30-08:40      

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Informace o projektové přípravě ul. Mírová, Čistá, 

Achátová, Solidarity, Na Osadě 

Mgr. Dagmar Šrytrová     08:40-10:00      

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právu provést stavbu "Vodovodní přípojka pro 

objekt č. p. 788 Bezručova ul., Turnov, Kreysa" 

       

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Splašková kanalizace k odběrovému objektu, Pivovar 

Rohozec, a. s." 

       

6. Schválení Dodatku č. 1 na akci "Expozice Globálního 

geoparku UNESCO Český ráj – Turnov" 

Mgr. Jana Svobodová       

7. Směna pozemků - cesta  Kadeřavec, k. ú. Mašov u Turnova Mgr. Dagmar Šrytrová       

8. Schválení dodatku č. 7 na akci "Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově, – část 1", změna termínu, vícepráce, 

méněpráce 

       

9. Schválení dodatku č. 5 na akci "Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově, – část 2", změna termínu, vícepráce, 

méněpráce 

       

10. Schválení dodatku č. 4 na akci "Dodávka nábytku do 

objektu Regionálního turistického informačního centra v 

Turnově", změna termínu  
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11. VHS Turnov, Smlouva o právu umístit a provést stavbu, 

vodovod Bukovina 

       

12. Dražba pozemku Dolánky        

13. Návrh zásad pro výstavbu v Turnově Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru finančního 

14. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021 Ing. Tomáš Hocke  10:00-10:15     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

15. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA Mgr. Martina Marková  10:15-11:10     

16. Finanční záležitosti ředitelů škol - plat, odměna             

17. Žádost o čerpání rezervního fondu Mateřské školy a 

Základní školy Sluníčko Turnov, p. o. 

       

18. Žádost o schválení přijetí darů - roušky, testy, respirátory 

pro turnovské školy 

       

Ostatní 

19. 

20. 

Výročí města v roce 2022 

Prohlášení o partnerství v projektu s městem Otrokovice 

k participaci veřejnosti 

Mgr. Petra Houšková 11:10-11:30      

Přestávka                                                    11:30-12:00 

Ostatní 

21. Vypsání výtvarné soutěže - výtvarný objekt věnovaný 

osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka 

Ing. Tomáš Hocke 12:00-14:00      

22. Ocenění města za rok 2021        

23. Změna v komisi pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Mgr. Jana Svobodová       

 

 

 

 

1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - valná hromada, schválení ceny tepla, členství v DR 
 

Rozprava: 

Jednatel společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., IČ: 25259661, se sídlem Turnov, Kosmonautů 1559 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 10789, svolává v 

souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními obchodního zákoníku a zakladatelskou listinou společnosti 

mimořádnou valnou hromadu výše uvedené společnosti. 

Cena 489 Kč/GJ (bez DPH) byla držena cca 3 roky, cena 499 Kč/GJ poslední dva roky, navýšení ceny o 20 Kč bez 

DPH je navržena s ohledem na prudký růst ceny plynu v Evropě a se zohledněním prodeje objektu kotelny na 

Přepeřské městu za částku cca 1 mil. Kč. V případě, že se situace s cenou plynu vyvine pozitivně, není vyloučeno 

dodržení ceny 499 Kč/GJ. 

 

 

Usnesení RM č. 580/2021 

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

schvaluje cenu tepelné energie za období 9/2020 – 8/2021 ve výši 499 Kč/GJ (bez DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 581/2021 

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

schvaluje plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie na období 9/2021 – 8/2022 ve výši 519 Kč/GJ (bez DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 582/2021 

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

jmenuje ke dni 9. 9. 2021 nového člena dozorčí rady společnosti pana Petra Zárubu. Valná hromada ukládá jednateli 

společnosti provést zápis do obchodního rejstříku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 583/2021 

RM ukládá  

odboru správy majetku zajistit vyjádření znalce z oboru o tržní hodnotě objektu kotelny na Přepeřské ulici v majetku 

společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. v termínu do konce října 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

 

 

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - ekonomika zimního stadionu, koupaliště 
 

Rozprava: 

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

týkající se vyhodnocení provozu koupaliště v Sportovně rekreační areál Maškova zahrada v letošní sezóně 2021. 

Dále body vztahující se k provozu zimního stadionu, a to základní principy problematiky sestavování rozpisu ledu na 

sezónu a jejich vazby na ekonomiku zimního stadionu, a každoroční informaci k rozvrhu veřejného bruslení. 

 

 

Usnesení RM č. 584/2021 

RM bere na vědomí  

informaci k provozu koupaliště a jeho ukončení v letošním roce, která představuje s ohledem na počasí a 

proticovidová opatření pro Městskou sportovní Turnov, s. r. o. značný propad tržeb proti plánu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 585/2021 

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

schvaluje následující principy pro plánování provozu zimního stadionu: 

1) Plánovat a udržet maximální ztrátu střediska zimního stadionu bez odpisů a režie společnosti (EBIDTA) do 1,6 

mil. Kč. 

2) Při plánování rozpisu ledu postupovat v uspokojování potřeb uživatelů dle priorit 1. Veřejné bruslení; 2. HC 

Turnov 1931; 3. Zájmový hokej dospělí; 4. Sponzoři; 5. Ostatní zájemci. 

3) Provoz zimního stadionu v letních měsících omezit na 1, maximálně 2 týdny v srpnu za předpokladu využití 

ledové plochy jako v běžném "zimním" období. Jiný případný rozsah bude konzultován a schválen vedením města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 586/2021 

RM bere na vědomí  

rozvrh hodin veřejného bruslení, který je jako v předcházejícím období minimálně 7,5 hod./týden. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

 

  

3. Informace o projektové přípravě ul. Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá radě města informaci ohledně postupu prací týkající se zpracovávání projektové 

dokumenty rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě. Všichni obyvatelé byli osloveni 

osobním dopisem, který jim byl doručen do schránek, u vjezdu do ulic jsou umístěny panely s částí projektové 

dokumentace. Projektová dokumentace je také k dispozici na  

https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/rekonstrukce-ulic-mirova-cista-achatova-

solidarity-na-osade.html. 

 

 

Usnesení RM č. 587/2021 

RM bere na vědomí  

stav projektové přípravy rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Vodovodní 

přípojka pro objekt č. p. 788 Bezručova ul., Turnov, Kreysa" 
 

Rozprava: 

Investor firma KREYSA-byty, s. r. o. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Vodovodní přípojky pro 

objekt č. p. 788 Bezručova ul., Turnov". Jedná se o vybudování nové přípojky ke stávající administrativní budově 

Šroubáren na p. č. 2685/20 k. ú. Turnov, která se bude rekonstruovat na bytový dům. Stavba povede přes pozemek p. 

č. 2686/1 a 2686/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 8,5 bm. 

 

 

Usnesení RM č. 588/2021 

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. 2686/1 a 2686/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnova v celkové délce 8,5 bm dotčený stavbou "Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 788 Bezručova ul., 

Turnov" ve prospěch KREYSA-byty, s. r. o, Výšinka 1654, 511 01 Turnov za jednorázovou úhradu 8.000 Kč + DPH 

dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (500 Kč za započatý metr, 3.500 

Kč/překop/případ + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

 

  

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Splašková kanalizace k odběrovému objektu, 

Pivovar Rohozec, a. s." 
 

Rozprava: 

Investor firma PIVOVAR ROHOZEC, a. s. připravuje na pozemcích města Turnova realizaci splaškové kanalizace 

k odběrovému objektu pivovaru na Malém Rohozci. Investor zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčen pozemek p. č. 

684/2 k. ú. Malý Rohozec, který je ve vlastnictví města Turnov v celkové délce trasy kanalizace 15 bm. 

 

 

Usnesení RM č. 589/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemek parcel. č. 684/2 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 15 bm dotčených 

stavbou splaškové kanalizace k objektu pivovaru, investor PIVOVAR ROHOZEC, a. s., Malý Rohozec 29, 511 01 

Turnov za jednorázovou úhradu 7.500 Kč + DPH (500 Kč x 15 bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

 

  

6. Schválení Dodatku č. 1 na akci Expozice Globálního geoparku UNESCO Český ráj – Turnov 
 

Rozprava: 

Na radě města 27. 5. 2021 byl schválen dodavatel Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. na realizaci akce "Expozice 

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

geologických fenoménů Euroregionu Nisa". Na akci získala společnost GEOPARK ČESKÝ RÁJ o. p. s. dotaci 

z Euroregionu Nisa. Vzhledem k tomu, že průběžně probíhá revitalizace městského parku podle architektonické 

studie od AND, spol. s r. o., architektonický ateliér, a expozice má být součástí celkové koncepce parku, bylo znovu 

diskutováno její umístění a uspořádání zpracované z roku 2020. Změnou dispozice prvků nedojde ke změně 

položkového rozpočtu a výkazu výměr projektu ani ke změně termínu dodání. Požadovaná změna byla projednána s 

poskytovatelem dotace, Euroregionem Nisa, který schválil požadavek na změnu projektové dokumentace. Zhotovitel 

se změnou rovněž souhlasí. 
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Usnesení RM č. 590/2021 

RM schvaluje  

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., IČ 15053865, na realizaci 

akce "Expozice Globálního geoparku UNESCO Český Ráj – Turnov" podle upravené projektové dokumentace z 

července 2021 v souladu s architektonickou studií Městský park Turnov - GEOPARK. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

 

  

7. Směna pozemků - cesta  Kadeřavec, k. ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města návrh směny pozemků pro komunikaci – k. ú. Mašov u Turnova, část Kadeřavec, obec 

Turnov. Město Turnov má dlouhodobě zájem řešit vlastnictví pozemků sloužících jako přístupové cesty, proto odbor 

správy majetku oslovil paní xxxxxxxxxx, která vlastní pozemek p. č. 441, k. ú. Mašov u Turnova, s nabídkou 

odkoupení části pozemku. Pozemek "rozděluje" cestu na pozemcích ve vlastnictví města p. p. č. 1289 a p. p. č. 1290, 

oba k. ú. Mašov u Turnova. Navrhovanou směnou by přešla část pozemku p. č. 441, ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx 

na město Turnov. 

 

 

Usnesení RM č. 591/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků p. č. 441 a p. č. 1289 v k. ú. Mašov u Turnova - část Kadeřavec. 
 

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

  

 

 

8. Schválení dodatku č. 7 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově, – část 1", změna termínu, vícepráce, méněpráce 
 

Rozprava: 

Rada města na svém zasedání dne 19. 8. schválila již třetí termín prodloužení této stavby. Zhotovitel sice požadoval 

prodloužení termínu do 15. 10. 2021, ale protože nedodal odsouhlasený změnový list a ani další požadované 

doklady, rada schválila prodloužení jenom do 15. 9. 2021. Nyní zhotovitel předkládá opět žádost o prodloužení do 

15. 10. 2021. Zdůvodňuje to pandemickou situací, zpoždění dodávek materiálu, prodloužením termínu dodávky 

zárubní a rozšiřováním projektových prací.  
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Usnesení RM č. 592/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s. r. o., IČ 07157851, na akci Nové 

návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 1. Nová cena 

díla bude 4 347 996,92 Kč bez DPH/5 261 076,27 Kč vč. DPH., nový termín dokončení bude 15. 10. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 

  

 

 

9. Schválení dodatku č. 5 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově, – část 2", změna termínu, vícepráce, méněpráce 
 

Rozprava: 

Rada města na svém zasedání dne 19. 8. schválila již třetí termín prodloužení této stavby. Zhotovitel sice požadoval 

prodloužení termínu do 15. 10. 2021, ale protože nedodal odsouhlasený změnový list a ani další požadované 

doklady, rada schválila prodloužení jenom do 15. 9. 2021. Nyní zhotovitel předkládá opět žádost o prodloužení do 

15. 10. 2021. Zdůvodňuje to pandemickou situací, zpoždění dodávek materiálu, prodloužením termínu dodávky 

zárubní a rozšiřováním projektových prací. 
 

 
 

 

Usnesení RM č. 593/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s. r. o., IČ 07157851, na akci Nové 

návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 2. Nová cena 

díla bude 1 224 956,57 Kč bez DPH/1 482 197,45 Kč s DPH, nový termín dokončení bude 15. 10. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 

  

 

 

10. Schválení dodatku č. 4 na akci "Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově", změna termínu 
 

Rozprava: 

Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Nábytek Styl spol. s r. o., termín dokončení díla byl již 

dvakrát posunut z důvodu posunutí termínu stavební části. Poslední termín dodávky nábytku je 15. 9. 2021 a 

finanční vypořádání do 30. 10. 2021. Stavba se neustále opožďuje a tak tento termín se jeví jako nereálný. 

 

 

Usnesení RM č. 594/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 4 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 30. 10. 

2021, finanční vypořádání do 14. 12. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 

 

  

 

11. VHS Turnov, Smlouva o právu umístit a provést stavbu, vodovod Bukovina 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu o právu umístit a provést stavbu na stavbu "Nový 

vodovodní řád a vodovodní přípojky, Bukovina, za kostelem". Stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví Města 

Turnov parc. č. 68/2, 75/3, 776, 93/3, 95/3 a 96/2, vše k. ú. Bukovina u Turnova. 
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Usnesení RM č. 595/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu "Nový vodovodní řad a vodovodní přípojky, Bukovina, za 

kostelem" s Vodohospodářským sdružením Turnov, IČO 49295934. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

 

12. Dražba pozemku Dolánky 
 

Rozprava: 

V červnu 2021 byla nařízena Exekutorským úřadem Praha 4 dražba majetku dlužníka - pozemku p. č. 764/31 (trvalý 

travní porost) o zapsané výměře 1518 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1880, u Katastrálního úřadu pro Liberecký 

kraj, Katastrální pracoviště Semily, pro obec Turnov a katastrální území Daliměřice. Pozemek se nachází v údolí 

řeky Jizery nedaleko rekreačního areálu Dolánky a stávajícího beach volejbalového hřiště. 

 

 

Usnesení RM č. 596/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit účast města Turnov na dražbě pozemku p. č. 764/31, k. ú. Daliměřice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

 

13. Návrh zásad pro výstavbu v Turnově 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám k diskuzi materiál Zásady pro výstavbu v Turnově. 

Jde o principiální - politickou změnu v nahlížení na soukromé investice v našem městě.  

Mnohá města zjistila, že rozsáhlé soukromé investice znamenají zásadně vyšší náklady na rozvoj a provozování 

městské infrastruktury, které jim zdaleka nepokryjí daňové příjmy. Města proto žádají investory, aby se v rámci 

odpovědnosti za budoucí podobu a rozvoj území, ve kterém realizují své podnikatelské aktivity, a za sociálně 

spravedlivé využívání území, podíleli na zvyšování kapacit veškeré veřejné infrastruktury. 

Z výše uvedených příčin je zájmem Města a jeho občanů dále nerozšiřovat výstavbu, jestliže nebudou současně 

řešeny nedostatky ve veřejné infrastruktuře. Nová výstavba bez rozšíření celého spektra veřejné infrastruktury by 

mohla narušit stabilitu sídla, protože znamená výraznou zátěž pro stávající infrastrukturu a vyvolává finanční 

náklady na budování infrastruktury nové. 

 

 

Usnesení RM č. 597/2021 

RM projednala  

návrh zásad pro výstavbu v Turnově a pověřuje odbor správy majetku rozpracováním a doplněním materiálu dle 

diskuze a opětovným předložením k projednání na RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

 

14. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021. 

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 34.980 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 34.980 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 29.762 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 5.218 tis. Kč. Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 4 se navyšuje o 16.900 tis. Kč na částku ve výši 

17.785 tis. Kč. Financování zůstává ve výši 5.645 tis. Kč. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021 je sestaven 

jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 
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Usnesení RM č. 598/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

 

  

15. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 275 414,50 Kč svazku obcí MIKROREGION JIZERA. 

Dotace má být určena na nákup komunální techniky pro MIKROREGION JIZERA jako finanční spoluúčast na 

projektu "Komunální technika pro MIKROREGION JIZERA", který je částečně financován Libereckým krajem – 

Program obnovy venkov. Techniku budou sdílet naši hasiči a ZSST. 

 

 

Usnesení RM č. 599/2021 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 275 

414,50 Kč pro svazek obcí MIKROREGION JIZERA, IČ 70226342 jako finanční spoluúčast města na pořízení 

společné komunální techniky mikroregionu v rámci projektu "Komunální technika pro MIKROREGION JIZERA" v 

roce 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

 

16. Finanční záležitosti ředitelů škol - plat, odměna 
 

Rozprava: 

V souvislosti s novelou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů, dochází u dotčených pedagogických pracovníků vykonávajících práci třídního 

učitele k navýšení třídnického příplatku.  

Navrhujeme využít pro efektivní nástup nového ředitele ZŠ Zborovská pozice tzv. uvádějícího ředitele. Návrhem na 

tuto pozici je ředitel ZŠ 28. října, přičemž vycházíme ze skutečnosti, že v současné době již od nástupu ředitele ZŠ 

Zborovská pomáhá metodicky vést nově jmenovaného ředitele. Předkládáme návrh na postupné a dočasné vyplacení 

odměny za tuto pozici. 

 

 

Usnesení RM č. 600/2021 

RM schvaluje  

úpravu platu ředitelky organizace Základní škola Turnov – Mašov dle návrhu s účinností od 1. 9. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 601/2021 

RM schvaluje  

vyplacení odměny řediteli organizace Základní škola Turnov, 28. října 18 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

 

17. Žádost o čerpání rezervního fondu Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov p. o. 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o. o čerpání 

rezervního fondu organizace v celkové výši 249 581 Kč.  

 

Ředitelka organizace žádá: 

1/ o čerpání rezervního fondu na předokenní stínící systém v celkové hodnotě 81 974 Kč.  

2/ o čerpání rezervního fondu na dovybavení školy, školní kuchyně a prádelny v celkové hodnotě 75 607 Kč.  
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3/ o čerpání rezervního fondu na pořízení plynové pečící pánve v celkové hodnotě 91 597 Kč.  

 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 96 900 Kč. 

Rezervní fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 405 449,83 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši:308 549,83 Kč. 

Investiční fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 15 177 Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 602/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání finančních prostředků 

z rezervního fondu do výše 82 tis. Kč na pořízení předokenního stínícího systému. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 603/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání finančních prostředků 

z rezervního fondu do výše 76 tis. Kč na pořízení dovybavení školy, školní kuchyně a prádelny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 604/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 

výše 92 tis. Kč a následný převod do fondu investic na pořízení plynové pánve. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 605/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do 

výše 92 tis. Kč na pořízení plynové pánve. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

 

18. Žádost o schválení přijetí darů - roušky, testy, respirátory pro turnovské školy 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost o schválení přijetí daru pro:  

 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

 

Spolu s OOP a testy ze SSHR byly zároveň níže uvedeným školám poskytnuty dary z Libereckého kraje (na základě 

darovací smlouvy). Jednalo se o věcný dar v podobě ochranných nanomasek, který byl určen k ochraně zaměstnanců 

a posledních ročníků základních škol na území Libereckého kraje.  
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V tomto případě se jedná o níže uvedené organizace: 

Organizace Množství ochranných nanomasek Celková hodnota nanomasek  

Základní škola Turnov,  

28. října 18, p. o. 
140 balíků 165 165 Kč 

Základní škola Turnov, 

Žižkova 518, p. o. 
151 balíků 178 142,25 Kč 

 

 

Usnesení RM č. 606/2021 

RM schvaluje  

přijetí věcných darů - roušky, antigenní testy a respirátory poskytnuté Ministerstvem školství í, mládeže a 

tělovýchovy těmto organizacím: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 607/2021 

RM schvaluje  

přijetí ochranných nanomasek poskytnutých Libereckým krajem těmto organizacím: 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

 

19. Výročí města v roce 2022 
 

Rozprava: 

Dovoluji si Vás seznámit s návrhem průběhu oslav výročí města v roce 2022, kdy si připomeneme 750. let města 

Turnova.  
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Usnesení RM č. 608/2021 

RM bere na vědomí  

návrh průběhu oslav a akcí k výročí města 750 let. 
 

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

  

 

 

20. Prohlášení o partnerství v projektu s městem Otrokovice k participaci veřejnosti 
 

Rozprava: 

Dovoluji si Vám předložit nabídku na partnerství v projektu města Otrokovice, který je zaměřen na participaci 

veřejnosti do rozhodovacích procesů. Projekt je na dva roky, bez potřeby naší finanční spoluúčasti.  

Cíl projektu: Sdílení informací o způsobech spolupráce s občany, jejich zapojení do rozhodovacího procesu, 

efektivní komunikace veřejné správy s občany, zapojení občanů z různých cílových skupin, jako jsou senioři, děti, 

mladí dospělí, osoby se zdravotním postižením, široká veřejnost. 

 

 

Usnesení RM č. 609/2021 

RM souhlasí  

s partnerstvím města Turnov v projektu města Otrokovice s názvem "Zapojení veřejnosti do rozvoje obce". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

 

21. Vypsání výtvarné soutěže - výtvarný objekt věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám k diskuzi materiál popisující konkrétní podmínky pro vypsání výtvarné soutěže. Materiál navazuje 

na projednávání této tématiky 27. června 2019 v radě města a 15. srpna 2019 v zastupitelstvu města. Zároveň reaguje 

i na realizaci veřejného prostoru a přejmenování prostoru U Nádraží na Park T. G. Masaryka v tomto roce. 
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V rámci projednávání materiálu v roce 2019 bylo dohodnuto, že umístění výtvarného díla věnovaného odkazu T. G. 

Masaryka je v Turnově žádoucí, byla vybrána na základě ankety mezi zastupiteli lokalita U Nádraží. Dále panovala 

shoda na základě doporučení komisí RM a výborů ZM na soudobém pojetí výtvarného díla. V roce 2020 bylo 

projednávání přerušeno z důvodu probíhající pandemie COVID-19. Teď se k celé záležitosti vracíme s ohledem na 

blížící se výročí 750 let od založení našeho města a zároveň 100 let od návštěvy T. G. Masaryka v Turnově. 

Z hlediska finančního krytí navrhuji pro odměny soutěžícím alokovat v rozpočtové změně č. 4 částku 0,15 mil. Kč, 

do výhledu rozpočtu na rok 2022, pak částku 1 mil. Kč na realizaci objektu. 

 

 

Usnesení RM č. 610/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit vyhlášení výtvarné soutěže o návrh řešení Výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. Masaryka. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

 

22. Ocenění města za rok 2021 
 

Rozprava: 

Na základě pravidel pro ocenění Medaile starosty předkládám radě města na vědomí své rozhodnutí. V letošním roce 

jsem se rozhodl udělovat medaile starosty u příležitosti státního svátku 28. října 2021. Udělování medailí 28. října 

bude v rámci slavnostního večera města v Městském divadle v Turnově. 

 

 

Usnesení RM č. 611/2021 

RM bere na vědomí  

rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty 28. října 2021. 
 

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

  

 

 

23. Změna v komisi pro cestovní ruch a zahraniční vztahy 
 

Rozprava: 

Po zesnulé PhDr. Haně Maierové je třeba jmenovat nového předsedu komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy 

RM. 

 

 

Usnesení RM č. 612/2021 

RM jmenuje  

Mgr. Janu Svobodovu předsedkyní komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy RM od 9. 9. 2021. 
 

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

  

 

 

 

 

 

V Turnově dne 13. září 2021 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostka 
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