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Zápis z 12. jednání rady města Turnov 

ze dne 10.6.2015 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 

František Zikuda 

 

Nepřítomni: Karel Jiránek       

 

Omluveni: Karel Jiránek 

Hosté: Mgr. Filip Stárek, Bc. Zbyněk Báča 

 

1. TST - výsledky výběrového řízení 
 

Rozprava:       Hodnotící komise obdržela nabídky od 3 uchazečů. Po posouzení došlých nabídek 

vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku č.2 od firmy CSAO, spol. s r.o. Kroměříž v nabídkové ceně 1 004 

420,- Kč bez DPH. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na dodávku s tímto 

uchazečem. Následně dne 14.5.2015 bylo odesláno vítěznému uchazeči oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky, doručeno dne 15.6.2015. Vítězný uchazeč CSAO, spol. s r.o. Kroměříž doručil zadavateli dne 

26.5.2015 písemné vyjádření ze dne 21.5.2015 o odstoupení z výběrového 

řízení. Důvodem odstoupení je neschopnost splnit zakázku dle podmínek výběrového řízení, tj. dodávka 

užitkového vozidla do 60 ti dnů od podpisu smlouvy. Na základě této skutečnosti komise doporučuje 

zadavateli uzavřít smlouvu na dodávku vozidla s uchazečem v druhém pořadí, společností SIMED s.r.o. 

Dvůr Králové v nabídkové ceně 1 197 000,- Kč bez DPH. 

 
 

usnesení RM č. 286/2015 

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

ruší usnesení RM č. 265/2015: RM v působnosti valné hromady Technických služeb schvaluje 

nákup užitkového automobilu od společnosti CSAO, pol. s r.o. Kroměříž, v ceně 1 004 420,- Kč 

bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 287/2015 

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

schvaluje nákup užitkového automobilu od uchazeče druhého v pořadí, společností SIMED s.r.o. 

Dvůr Králové v nabídkové ceně 1 197 000,- Kč bez DPH. 
 

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

2. TJ Turnov 
 

Rozprava:       Obrátili se na nás zástupci TJ Turnov se žádostí o odkoupení zázemí atletického stadionu 

městem Turnov za cenu 10 mil. Kč v 5 ročních splátkách. Odhadovaná pořizovací cena této části objektu 

je 20 mil. Kč. TJ Turnov se tímto krokem snaží nalézt optimální řešení svého dalšího rozvoje a považuje 

tento krok za klíčový ve své strategii rozvoje i přežití. Případné peníze z prodeje části objektu haly chce 

využít na financování stavby posilovny a cvičebního sálu haly TJ Turnov, zázemí hřiště na Daliměřicích a 

výměnu střechy haly TJ Turnov. Objekt haly TJ včetně zázemí atletického stadionu byl vybudován 

s přispěním dotace z MŠMT a udržitelnost projektu je do konce roku 2016. 

Z diskuze vyplynulo: prověřit naplněnost tělocvičen, komerční využití a veřejná podpora, věcné břemeno 

přístupu k objektu MST, a.s. 

 
 

usnesení RM č. 288/2015 

RM projednala  

žádost TJ Turnov ohledně možnosti odkoupení zázemí atletického stadionu využívaného AC 

SYNER Turnov. RM konstatuje, že záměr není v souladu se schválenými investičními prioritami 

města pro roky 2014-2018 a na jeho realizaci nejsou v současné době potřebné finanční 

prostředky města. 
 

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

3. WC terminál, prodloužení smlouvy 
 

Rozprava:       Město Turnov má na základě usnesení ZM č. 126/2013 z 27.6.2013  a následně dodatků 

č.1 -3 má uzavřenou smlouvu s panem Janem Jandíkem ohledně možnosti využívání WC v restauraci 

Albion pro cestující veřejné dopravy. Odbor správy majetku připravoval na základě rozhodnutí ZM 

výstavbu mobilních WC v prostoru mezi terminálem veřejné dopravy a budovou ČD. Tyto práce byly 

pozastaveny po oznámení ČD, že v letošním roce začnou s rekonstrukcí budovy ČD, ve které mají být 

umístěny WC i pro cestující autobusovou dopravou. Časový odhad otevření veřejných WC v budově 

Českých drah je březen 2016. Do této doby by mělo Město Turnov zajistit možnost používání WC pro 

cestující veřejné dopravy v restauraci Albion. 

 
 

usnesení RM č. 289/2015 

RM schvaluje  

prodloužení smlouvy s panem Janem Jandíkem, IČO 45525757 zajišťující právo bezplatného 

přístupu veřejnosti k sociálnímu zázemí umístěného v domě č.p. 2124 (restaurace Albion) pro 

cestující veřejné dopravy - autobusového terminálu v Turnově do 31.12.2015 s úhradou za půl 

roku, t.j. 175.000,-Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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4. Elektronizace veřejných zakázek - EZAK - nákup systému 
 

Rozprava:       Po vnitřních diskuzích v rámci městského úřadu, hledání modelů z jiných obdobných 

měst, občasných dotazech zájemců o veřejnou zakázku v Turnově i v našich příspěvkových organizacích 

a obchodních společnostech byl předložen návrh na zakoupení softwaru na elektronizaci veřejných 

zakázek v rámci města a jeho organizací. 

 

Důvody pro zakoupení systému: 

- v rámci transparentního přístupu k veřejným zakázkám je systém využíván v městech velikosti 

Turnova 10 let 

- všechny veřejné zakázky včetně dokumentace o již proběhlých jsou na jednom místě, je to velmi 

přehledné 

- systém je pravidelně aktualizován a reaguje tak plynule na legislativní změny 

- úředník je tímto systémem „veden“ k dodržování všech legislativních mantinelů, termínů jak 

v rámci vyhlášení výběrového řízení, hodnocení, tak i ukončení celé zakázky 

- systém je uživatelsky příjemný 

- s vysokou pravděpodobností v rámci nového zákona o veřejných zakázkách to bude pro města 

povinné 

- následně systém sám generuje základní tiskopisy k administraci zakázky 

- systém neomezuje vstup do výběrového řízení firmám, které mohou podat i nabídku v papírové 

podobě (malé zakázky, řemeslníci), po oficiálním otevření do systému nabídky doskenujeme 

- volitelně můžeme v systému dle uvážení využít institut elektronické aukce 

- hodnocení může probíhat i v rámci emailové konference 

 
 

usnesení RM č. 290/2015 

RM projednala  

návrh na nákup systému elektronizace veřejných zakázek. 
 

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

usnesení RM č. 291/2015 

RM doporučuje  

ZM nákup systému EZAK pro elektronizaci veřejných zakázek města. 
 

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

5. Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení na 

realizaci stavby "Inženýrské sítě a komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, etapa IV, část  

A". V rámci této stavby dojde k zasíťování 8 pozemků, které bude Město Turnov nabízet k zástavbě 

rodinnými domy. Nabízené pozemky jsou v souladu s platným územním plánem geometricky zaměřeny - 

p.p.č. 1004/27 - 854 m2, p.p.č. 1004/28 - 874 m2, p.p.č. 1004/29 - 678 m2, p.p.č. 1007/65 - 834 m2, p.p.č. 

1007/66 - 833 m2, p.p.č. 1007/67 - 811 m2, p.p.č. 1007/68 - 811 m2 a p.p.č. 1007/69 - 647 m2, vše k.ú. 

Turnov. 

 

VARIANTA "B" - navrhujeme prodat pozemek s tím, že by kupující uhradil celou kupní cenu při 

podpisu smlouvy s podmínkou výstavby rodinného domu s kolaudačním souhlasem do 4 let od koupě 

pozemku,  jinak bychom požadovali smluvní pokutu ve výši 30% z celkové kupní ceny. Výhodu tohoto 

řešení spatřujeme ve faktu uhrazené celé kupní ceny, možnosti případné smluvní pokuty, bez ohledu zda 

bude či nebude na pozemku rozestavěná stavba. 
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usnesení RM č. 292/2015 

RM doporučuje  

ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 1004/29 o výměře 678m2, parc.č. 

1007/69 o výměře 647m2, parc.č. 1004/27 o výměře 854m2 a parc.č. 1004/28 o výměře 874m2, 

vše k.ú. Turnov v bytové zóně Hruštice-Károvsko dle předloženého návrhu varianty B s 

minimální kupní cenou 1350Kč/m2 vč. DPH. 
 

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

6. Prodej části pozemků parc.č. 3845 a 3846/1, k.ú. Turnov 
 

Rozprava:       Paní xxxxxxxxxxx se na nás obrátila se žádostí o odkoupení části pozemků parc.č. 3845 a 

3846/1, k.ú. Turnov o celkové výměře 16 m2, které má od města pronajaté. Jedná o malou část pozemků 

zaplocených k její zahradě parc.č. 2311/2, k.ú. Turnov u domu čp. 1048, Vesecko, Turnov. K této situaci 

došlo v době, když bylo v r. 2000 provedeno nové oplocení zahrady. Od té doby má na zabranou část 

pozemků uzavřenou s Městem Turnov nájemní smlouvu. Vzhledem k tomu, že si plochu své zahrady 

novým oplocením rozšířila o 16 m2 je ochotna zaplatit 800 - 1000 Kč/m2 a všechny náklady s prodejem 

spojené. V případě schválení prodeje musí být předmětné části pozemků geometricky zaměřeny. 

Požadované části zasahují do území, které je platným územním plánem určeno jako plochy pro rekreaci a 

zahrádkaření (RZ). V diskuzi radní vyzvali OSM a stavební úřad k ochraně majetku ve vlastnictví města. 

 
 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej části pozemků parc.č. 3846/1 a 3845  o výměře cca 16 m2, k.ú. Turnov  do 

vlastnictví majitelky sousedního pozemku parc.č. 2311/2, k.ú. Turnov za cenu obvyklou ve výši 

800 Kč/m2 a všech nákladů s prodejem spojených. 
 

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

7. Pronájem pozemku p.č.130/6 a kompostárny v k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava:       Město Turnov je vlastníkem pozemku p.č.130/6 v k.ú. Malý Rohozec, na kterém byla 

vybudována stavba kompostárny na bioodpad. V současné době probíhají jednání o povolení zkušebního 

provozu kompostárny. Předpoklad zahájení  zkušebního provozu je 22.6.2015. Provozovatelem  - 

nájemcem kompostárny budou Technické služby Turnov, s.r.o. Částka nájmu byla stanovena na základě 

vypracované znaleckého posudku, který vychází z pořizovací hodnoty nemovitostí (náklady na výstavbu 

kompostárny minus dotace), z doby jejich odepisování a z doby reálné životnosti jednotlivých částí - 

technologická část  10 let, stavební část 25 let. Nájemné je bude nájemcem hrazeno  v částce 300 000,- Kč 

+ DPH za objekt kompostárny bioodpadu a 50 000,- Kč za pronájem pozemku. Pronájem nemovitostí  

bude uzavřen od 11.6.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 
 

usnesení RM č. 293/2015 

RM schvaluje  

pronájem stavby kompostárny na bioodpad na pozemku p.č.130/6  a pronájem pozemku 

p.č.130/6 v k.ú. Malý Rohozec  Technickým  službám  Turnov, s.r.o. od 11.6.2015 na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno v částce 300 000,- Kč + DPH za 

objekt kompostárny a 50 000,- Kč za pronájem pozemku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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8. Pronájem pozemků  pod 3 garážemi U Raka 
 

Rozprava:       Pozemky pod garážemi v areálu U Raka jsou ve většině případů ve vlastnictví majitelů 

garáží. Pouze ve třech případech  - u pozemků p.č.1519/41, 1519/42 a 1519/50 v k.ú. Turnov je 

vlastníkem Město Turnov. Vlastníci garáží na těchto pozemcích několikrát žádali o jejich odkoupení. 

Materiál byl odborem správy majetku předložen 8.9.2014 a 11.2.2015 na jednání  RM a 23.4.2015 na 

jednání ZM. Usnesení ani v jednom případě nebylo přijato s tím, že navrhovaný prodej není pro město 

perspektivně výhodný a celou problematiku je nutno posoudit komplexně včetně odstavných ploch.  

OSM doporučuje v současné době vyřešit užívání pozemků pod garážemi formou pronájmu pozemku. 

Cena za pronájem pozemku pod garážemi je stanovena ve výši 100,- Kč/m2/rok. 

 
 

usnesení RM č. 294/2015 

RM schvaluje  

pronájem pozemku   p.č. 1519/41 o výměře 38 m2 pro pana Martina Halamu, pozemku 

p.č.1519/42 o výměře 20 m2 pro pana Zbyňka Blechu a pozemku p.č.1519/50 o výměře 22 m2 

pro pana Milana Pozdníčka, vše v k.ú. Turnov za cenu nájemného ve výši 100,- Kč/m2/rok. 
 

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

9. Pronájem části pozemku p.č.799 v k.ú. Bukovina u Turnova 
 

Rozprava:       Bod přesouváme na další RM po vyřešení stavebním úřadem. 

 

10. Stánkový prodej zmrzliny v prostorách Valdštejnu 
 

Rozprava:       12. května 2015 došla na úřad žádost o posouzení podnikatelského záměru - prodej 

zmrzliny v lokalitě Valdštejn od pana xxxxxxxxxxxxxx.  Jedná se o sezónní prodej točené zmrzliny z 

pevného stánku do standartních kornoutků v období cca květen - říjen. Pan xxxxxxxxxxxx uvádí v žádosti 

dvě zamýšlená místa pro stánek - části  pozemku p.č.688/2 nebo pozemku p.č.689/1 v k.ú. Mašov u 

Turnova. Město Turnov v této lokalitě pronajímá objekt čp.24 - kiosek na Valdštejně panu 

xxxxxxxxxxxxxx k provozování občerstvení a prodeje doplňkového sortimentu. Pan xxxxxxxxxxxx platí 

za pronájem 201 000,- Kč za rok. OSM požádal o vyjádření k tomuto záměru Správu CHKO Český ráj. 

Paní  xxxxxxxxxxx nám sdělila, že nebudou souhlasit s umístěním zmrzlinového stánku v požadované 

lokalitě Valdštejnu. 

 
 

usnesení RM č. 295/2015 

RM neschvaluje  

umístění pevného stánku na prodej zmrzliny na  části  pozemku p.č.688/2 a  pozemku p.č.689/1 v 

k.ú. Mašov u Turnova. 
 

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

11. Zahrada MŠ 28. října Turnov v přírodním stylu – vypsání výběrového řízení 
 

Rozprava:       Mezi prioritami města Turnova 2014-2018 je i dovybavení zahrady MŠ 28. října. 

Vhodnou příležitostí pro získání prostředků bylo podání žádosti o dotaci do LXV. výzvy Operačního 

programu životní prostředí (dále jen OPŽP), na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při 

mateřských školách. Vedení města rozhodlo, a žádost o dotaci byla podána 23.3.2015. Podpořené projekty 

byly zveřejněny 26.5.2015 na internetových stránkách OPŽP, mezi nimiž byl i náš projekt.   

V jeho rámci je řešena revitalizace celé zahrady (má cca 2.200 m2). Školské zařízení vzdělává 74 dětí, což 

je maximálně možný stav kapacity MŠ. Cílem projektu je vytvořit zahradu v přírodním duchu, prostor 

s herními a vzdělávacími prvky, které by děti vedly k poznání přírodních záležitostí, vlastní aktivitě, 
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tvořivosti a zájmu o životní prostředí. Dotace činí max. 90% z uznatelných nákladů (v našem případě se 

zatím rovnají i celkovým nákladům projektu -  1.709.591 Kč), tzn. max. 1.538.631 Kč. Podíl města je 

min. 170.960 Kč.  

 

usnesení RM č. 296/2015 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Zahrada MŠ 28. října Turnov v přírodním stylu“ jako 

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš 

Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Martin Féna, Zdeňka Svobodová, Jindřich Zeman Dis. 
 

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

12. Parkování pro Polikliniku Nádražní 
 

Rozprava:       Bod byl přesunut na další RM. 

 

13. Projekt Rekonstrukce Nádražní ulice v úseku Hotel Beneš-Ohrazenice - aktuální 

informace o projekčních pracích 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku připravuje projektovou dokumentaci pro stavbu "Rekonstrukce 

Nádražní ulice, v úseku hotel Beneš - Ohrazenice". V současné době je kompletně dokončena studie 

řešení Nádražní ulice v daném úseku a pracuje se na projektové dokumentaci pro územní řízení. Při 

podrobném zpracování inženýrských sítí jsme narazili na složitý problém, který se týká řešení kanalizace 

a odvodnění Turnova II směrem na Ohrazenice. Tuto problematiku konzultujeme s vlastníkem a správcem 

kanalizační sítě v Turnově (VHS a SČVK). V prostoru viaduktu bude nutné, i vzhledem k časté 

poruchovosti potrubí, dojít ke komplexnímu vyřešení otázky splaškových a dešťových vod (výstavba 

odlehčovacích komor). V minulosti zatrubněný Odolenovický potok, který pod viaduktem rovněž 

prochází je dalším složitým bodem řešení. Problematika vyžaduje důkladnou projektovou přípravu, která 

musí být sladěna se všemi dotčenými stranami. Z těchto důvodů dojde pravděpodobně k prodloužení 

termínu pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR do 10/2015.  

 
 

usnesení RM č. 297/2015 

RM bere na vědomí  

stav projektové přípravy "Rekonstrukce Nádražní ulice, Turnov". 
 

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

14. + 15. Nový odpadový systém města - návrh pana Z. Báči a návrh odboru 

životního prostředí 
 

Rozprava:       Záměrem obou předložených materiálů je hledání nové filosofie v odpadovém systému 

města s reflexí k výsledkům pytlového separovaného odpadu po roce svážení a s ohledem na vzrůstající 

zájem o biopopelnice. Rovněž v materiálu byla zohledněna specifika nakládání s odpadem v rodinných 

domech a bytových domech. 

 

Usnesení komise pro životní prostředí ze dne 4. 2. 2015.  

Koncepce odpadového hospodářství: KŽP vzala na vědomí materiál zpracovaný Z. Báčou. Návrh 

doporučuje změnu pytlového sběru tak, aby byly pytle ukládány občany na sběrných dvorech (Sobotecká, 

Vesecko), došlo k navýšení základního poplatku za popelnice a současně aby byly poskytovány slevy těm 

občanům, kteří separují (ev. i kompostují). KŽP doporučuje tento materiál rozpracovat (propočty, detailní 

řešení) a připravit na jeho základě novou vyhlášku pro rok 2016. Zároveň doporučuje vyhodnotit i 

stávající separaci na sběrném dvoře. 
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Z diskuze vzešlo: 

Úprava pytlového sběru tříděných odpadů: 

- varianta A kompletní zrušení sběru 

- varianta B řešení samoobslužným svozem do dvou míst (sběrný dvůr v Sobotecké a na Vesecku, 

klece s omezeným přístupem) 

 

Problematika svozu bio-popelnic: 

- varianta A zahrnout svoz bio-popelnic do odpadového systému (tak jak je ve stávajícím systému a 

zvýšené náklady půjdou za městem) 

- varianta B svoz bio-popelnic vyjmout ze systému a smluvit odvoz individuálně s Technickými 

službami Turnov, s.r.o. za symbolický poplatek rámcově do 200kč/rok/odpadová nádoba. 

 
 

 

usnesení RM č. 298/2015 

RM projednala  

návrh na změnu odpadového systému Turnova a úpravu pytlového sběru tříděných odpadů a 

ukládá Mgr. Janě Svobodové předložit návrh na červencovou RM. 
 

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

16. Výroční zpráva ZSST 
 

Rozprava:       Rok 2014 byl pro Zdravotně sociální služby Turnov, p.o. z pohledu historického velice 

úspěšný. Oproti roku 2013 jsme konečně obdrželi státní dotace na základě nových kritérií Libereckého 

kraje, které jsou pro ZSST výrazně příznivější. Během roku jsme mohli doplnit a realizovat vše, co bylo v 

rámci odložené spotřeby minulého roku. V závěru roku jsme s pečovatelskou službou absolvovaly 

certifikaci Značky kvality. Tato certifikace pro naše služby a zaměstnance dopadla nejlépe, jak mohla a 

jako vůbec první zařízení v ČR jsme získaly plný počet pěti hvězdiček. Tímto naše organizace završila 

své předsevzetí o získání Značky kvality nejen v pobytových službách, ale i v pečovatelské službě, navíc 

v obou případech s maximálním možným oceněním. 

 
 

usnesení RM č. 299/2015 

RM bere na vědomí  

Výroční zprávu Zdravotně sociálních služeb Turnov, p.o. pro rok 2014. 
 

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

17. Výroční zpráva Dětského centra Turnov 
 

Rozprava:       Přeorganizováním a hlavně dovybavením rehabilitačních míst a pořízením nových 

rehabilitačních pomůcek jsme zefektivnili práci fyzioterapeutek. Větší pohodlí můžeme nově nabídnout i 

ambulantním pacientům rehabilitace tím, že jsme čekárnu vybavili novým nábytkem. Ze sponzorských 

darů jsme také dovybavili místnost snouzelenu –lávovými a solnými lampami a novými polohovacími 

vaky.  

I v letošním roce platí, že se snažíme i přes časové problémy způsobené velkým zájmem ambulantních 

pacientů a jejich požadavky na dobu ošetření, všem vyhovět a zkracovat čekací doby na minimum. 

 
 

usnesení RM č. 300/2015 

RM bere na vědomí  

Výroční zprávu Dětského centra Turnov, p.o. za rok 2014. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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18. Městská knihovna A. Marka  - žádost o ukončení pracovního poměru  a funkce 
 

Rozprava:       Pan ředitel Mgr. Hanuš Karpíšek požádal o ukončení pracovního poměru a funkce 

k 30.6.2015. Doporučuji jeho žádosti vyhovět.  

 
 

usnesení RM č. 301/2015 

RM souhlasí  

s ukončením pracovního poměru pana Mgr. Hanuše Karpíška  dohodou k 30.6.2015 a pověřuje 

personalistku Ing. Janu Chlupovou zajištěním této agendy. 
 

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

usnesení RM č. 302/2015 

RM ruší  

usnesení č. 183/2015  a odvolává pana Mgr. Hanuše Karpíška z pozice ředitele MĚSTSKÉ 

KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV, se sídlem: Jeronýmova 517, Turnov, IČO: 

00498858 k 30.6.2015. 
 

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

19. Jmenování ředitele knihovny A. Marka, Turnov 
 

Rozprava:       Usnesením rady města č. 184/2015 ze dne 23.4.2015 bylo vyhlášeno  výběrové řízení na 

funkci ředitele/ředitelky Městské knihovny A. Marka, IČ: 0498858, s nástupem od 1.9.2015. Na výše 

uvedenou funkci se přihlásilo celkem 6 uchazečů. Jeden uchazeč byl vyhodnocen jako nevhodný 

(odevzdání nekompletní přihlášky, ne zcela vyhověl stanoveným požadavkům). Ke konkurznímu řízení 

bylo pozváno 5 uchazečů: Mgr. Jana Římanová, MgA. Lukáš Hajn, Bc. Michal Tomáš, Mgr. et Mgr. 

Jaroslav Kříž, Mgr. Martina Marková.   

 
 

usnesení RM č. 303/2015 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

ANTONÍMA MARKA, TURNOV, p.o. pana Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže s účinností od 1. 

srpna 2015. 
 

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

20. Žádosti o čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava:       Byly projednány následující žádosti: 

1) žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, okres Semily o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 55.542,- Kč na nákup: 

- úřední desky (3.394,- Kč), 

- vysavače malého (3.194,- Kč) 

- vysavače velkého s vyšším výkonem (6.000 Kč) 

- nábytek do kanceláře ředitelky – pracovní stůl, uzamykatelný kontejner a skříňka (15.000,- Kč) 

- dofinancování nižších příjmů z úplaty za vzdělávání pro školní rok 2015/2016, vzniklé vlivem většího 

počtu neplatících předškoláků, než bylo plánováno (navýšení sledovaného ukazatele účtu 602 – o 28.000 

Kč) 

 

2) žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily (příloha č. 2) o čerpání rezervního 

fondu organizace do výše 300 tisíc Kč na: 
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- vybavení výdejny v Alešově ulici (konvektomat, myčka na nádobí) 120 tis. Kč 

- vybudování nové učebny vaření (kuchyňská linka, spotřebiče, rozvody vody a elektriky) 180 tis. Kč 

 

3) žádost ředitele příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, Husova 77 

(příloha č. 3) o převod finančních prostředků z rezervního fondu organizace ve výši 30 tis. Kč do fondu 

odměn na vyplacení odměny řediteli. 

 

4) žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, 

Kosmonautů 1641 (příloha č. 4) o čerpání rezervního fondu organizace do výše 120 tis. Kč na: 

- nákup pračky Bosch, stávající je stará a rozbitá – ve výši 13.990,- Kč 

- nákup učebních a výtvarných pomůcek – 73.243,- Kč 

- nákup nádobí do školní jídelny – 32.767,- Kč 

 

5) žádost ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 

(příloha č. 5) o převod částky 127 tis. Kč z rezervního fondu organizace do fondu investičního na 

dofinancování opravy oken ve 3. podlaží školy. Důvodem požadované vyšší částky na opravu je výběr 

stavební firmy, která provede opravy za celkovou částku 427 tis. Kč (oproti plánované a radou města 

schválené výši 300 tis. Kč). 

 
 

usnesení RM č. 304/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily, čerpání rezervního 

fondu do výše 27.542,- Kč na financování nákupu úřední desky, malého vysavače, velkého 

vysavače, nábytku do ředitelny. 
 

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

usnesení RM č. 305/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily čerpání rezervního 

fondu organizace do výše 300.000 Kč na nákup vybavení výdejny v Alešově ulici a vybudování 

nové učebny vaření, dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 306/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, Husova 77, převod 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu odměn ve výši 30.000 Kč na vyplacení 

odměny řediteli organizace. 
 

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

usnesení RM č. 307/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, 

příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace do výše 120.000 Kč na nákup 

pračky, nákup učebních a výtvarných pomůcek a nákup nádobí do školní jídelny, dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 308/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, převod částky 

127.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního na dofinancování opravy oken ve 3. 

podlaží školy, dle návrhu.  

Dále RM nařizuje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého 

ráje 5 odvod zřizovateli z investičního fondu ve výši 127.000 Kč. 
 

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

 

21. Škodní a likvidační komise - vyřazení majetku 
 

Rozprava:       Bod byl přesunut na další jednání RM. Prosíme o doplnění roku zakoupení. Prosíme o 

účast p. Černého, p. Zárybnického, p. Mochala, p. Kořínka, p. Kopečné 

 

22. Městská policie Turnov - pozice strážníka psovoda 
 

Rozprava:       Bod byl stažen z programu jednání. 

 

23. Farmářské trhy 
 

Rozprava:       První trh je naplánovaný na sobotu 4. 7. 2015 dopoledne. Mnohé informace o sortimentu 

jsou obsaženy v tržním řádu. Tržní řád je závazný pro farmářské trhy konané v Turnově Znění tohoto 

tržního řádu je předběžně schválené Státní veterinární správou, MVDr. Šebkovou. Pořadatelé trhů – 

Pojizerské farmářské trhy – manželé Honzů prosí o možnost platit pouze symbolický poplatek za 

využívání náměstí – 100kč/trh . Důvodem je nutná velká investice ze strany provozovatele, aby byli 

schopni zajistit elektřinu na trhy. Jedná se o částku cca 30 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty náklady 

na telefony, pohonné hmoty, elektřinu, pomocníky na trzích, průběžné výlepy plakátů, provoz webu, atd. 

 
 

usnesení RM č. 309/2015 

RM schvaluje  

tržní řád závazný pro farmářské trhy konané v Turnově. 
 

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

usnesení RM č. 310/2015 

RM schvaluje  

smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Turnově s provozovatelem trhů panem 

Martinem Honzů – Pojizerské farmářské trhy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 
 

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

usnesení RM č. 311/2015 

RM souhlasí  

s použitím městského znaku pro potřeby propagace farmářských trhů v Turnově s tím, že znak 

města bude umístěn na plakátech a webových stránkách trhů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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24. Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova, č.p. 600 – 2. etapa, 1. nadzemní 

podlaží – vypsání výběrového řízení 
 

Rozprava:       Na základě korespondence mezi panem starostou a ministrem kultury Mgr. Danielem 

Hermanem, je možné získat dotaci až 90% z uznatelných nákladů z rezervy programu Ministerstva 

kultury - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žádost o 

dotaci je možné podat do konce srpna. Celkem je počítáno s 5 etapami výměny okenních výplní, přičemž 

„1. etapa – 1. podzemní podlaží“ je již hotová. Nyní se jedná o „2A. etapu – 1. nadzemní podlaží“. Okna 

v historické části objektu budou nahrazena novými dřevěnými špaletovými okny. Vnější i vnitřní křídla 

budou zasklena jednoduše. Velikost a vzhled oken zůstanou stejné jako u stávajících oken. Výměna oken 

se uvažuje včetně vnitřních dřevěných okenních parapetů. Oplechování všech podokenních říms zůstává. 

Výběrové řízení na dodavatele musí být dokončeno a smlouva s dodavatelem podepsána do konce srpna. 

Pokud bude dotace získána tak musí být provedeny a proplaceny všechny práce v letošním roce a do 

konce ledna 2016 proběhnout vyúčtování dotace! Pokud dotaci nezískáme, výměnu oken nebudeme 

provádět. Na kofinancování projektu je nutné použít rezervní fond ZŠ Skálova. Dle projektové 

dokumentace z prosince 2013 činí náklady cca 800 tis. Kč vč. DPH. 

 
 

usnesení RM č. 312/2015 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na akci „Výměna okenních výplní v ZŠ Skálova Turnov, č.p. 600 – 

2.A etapa, 1. nadzemní podlaží“ jako veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a jmenuje 

hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ing. Ladislav Osička, 

Mgr. Martin Féna, Mgr. Michal Loukota. 
 

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

 

25. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov- dodatečné stavební práce 
 

Rozprava:       V rámci realizace stavby "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" probíhají 

plánované práce, časový harmonogram prací kontrolovaný dle uzlových bodů je dodržován. Přesto se v 

průběhu výstavby řeší jednotlivé problémy se stavbou, které mají v několika případech za následek 

vícepráce. Zároveň je důsledně kontrolován výkaz výměr a jsou odečítány méněpráce. Pro smluvní 

zajištění víceprací a méněprací bylo vypsáno jednací řízení bez uveřejnění, které řeší všechny doposud 

známé vícepráce a méněpráce.  

 

 



12  Zápis Rady Města Turnov 10. 6. 2015 

 
 

 

Městská sportovní řeší mimo samotné stavby následující: 

- byly vyhlášeny výzvy na volné pracovní pozice včetně konkrétních podmínek, pohovorů apod. 

- dolaďují se formáty hokejových neregistrovaných lig - vzniknou 2 ligy každá o 6 týmech 

- termíny ledů se řeší i s ostatními subjekty - prezentace na poradě ředitelů škol, školek i starostů ORP 

Turnov 

- řeší se řada konkrétních technicko-provozních záležitostí na stavbě 

- byla navázána podrobnější spolupráce s grafikem na zpracování grafického manuálu 

- v řešení zůstává dotace MŠMT na rolbu, event. její pronájem 

 
 

usnesení RM č. 313/2015 

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

schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na stavbu "Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov" a pověřuje jednatele společnosti podpisem dodatku č. 2 smlouvy o 

dílo č.141201. Částka stavby bude navýšena o 1 514 272 Kč bez. DPH, celková cena stavby bude 

176 650 646 bez DPH. RM ukládá před podpisem dodatku č.2 smlouvy o dílo č.141201 jednateli 

Městské sportovní Turnov seznámit ZM s výsledkem JŘBÚ. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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26. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu 

"Turnov, Daliměřice, Hlubuček - vodovodní přípojka" 
 

Rozprava:       Stavebník xxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové 

vodovodní přípojky pro pozemek parcel.č.705/7 k.ú. Daliměřice. Přesný rozsah věcného břemene po 

realizaci stavby určí geometrický plán. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

vodovodního zařízení včetně jeho příslušenství. 

 
 

usnesení RM č. 314/2015 

RM schvaluje  

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

věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č.3868 v k.ú. Turnov a 

parcel.č.948 k.ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 6 bm dotčených 

stavbou plynovodní přípojky, stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

parcel.č.705/7 za jednorázovou úhradu 2.400,- Kč + DPH. 
 

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

  

27. Smlouva o právu provést stavbu, VHS Turnov, Dolánky pro akci "Výměna 

vodovodního řadu Dolánky - Vazovec - část II" 
 

Rozprava:       Vodohospodářské sdružení Turnov připravuje výměnu vodovodního řadu v Dolánkách - 

Vazovci, 2. část, jako pokračování již vyprojektované výměny vodovodního řadu v lokalitě Vazovec, 

jejímž řešením bylo „vymístění“ vodovodního řadu ze soukromých pozemků do pozemků obecních (cesta 

na Kobylku). Nyní začalo docházet k poruchám v pokračujícím úseku, s jehož výměnou se původně 

neuvažovalo. V rámci této akce bylo Vodohospodářským sdružením rozhodnuto o výměně pokračujícího 

úseku od parkoviště u č.p.  Dolánky 22 až na křižovatku u č.p. Dolánky 6. Nový vodovodní řad je celý 

navržen v trase starého řadu, který je veden v místní komunikaci v délce cca 200bm. Město Turnov bude 

požadovat po dokončení stavby provedení nového asfaltového povrchu komunikace v celé šířce 

komunikace a délce výkopu. 

 
 

usnesení RM č. 315/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu 

"Výměna vodovodního řadu Dolánky - Vazovec - část II" na pozemcích parc.č 812, 810, 809 a 

807/1, vše k.ú. Bukovina u Turnova pozemku parc.č. 463/1, k.ú. Malý Rohozec. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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28. Elektronické dražební jednání – pozemky v k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava:       Jedná se o elektronickou dražbu pozemků v k.ú. Malý Rohozec, p.č.439/2, 439/4, 460/2, 

682 (1/33), 497 (1/3) jako součást soudní exekuce. Jedná se o pozemky pod městskými komunikacemi. 

Elektronická dražba bude 18.6.2015 v 10 hodin. 

 
 

usnesení RM č. 316/2015 

RM pověřuje  

starostu města účastí na elektronické dražbě pozemků v k.ú. Malý Rohozec, p.č.439/2, 439/4, 

460/2, 682 (1/33), 497 (1/3). Výsledek dražby a případný nákup pozemků bude předložen na 

červnovém jednání ZM. 
 

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

 

V Turnově dne 17. června 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Jana Svobodová 

       starosta                místostarostka 


