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ZÁPIS 
z 21. jednání Rady města Turnov 

ze dne 3. listopadu 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, Mgr. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník  

úřadu: 

Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek             

 

Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výroční valná hromada Mgr. Jana Svobodová      8:00 – 9:20      

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Částečné krytí ztráty 

koupaliště a plnění plánu investic 2021 

       

3. Sportovní hala v Turnově 2 - smluvní vztahy s TSC Turnov, 

z. s. 

            

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

4. Hodnocení ředitelů škol a školského zařízení Mgr. Martina Marková 9:20 – 9:40      

5. Vyřazování majetku příspěvkových organizací        

6. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací        

7. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

Změna sledovaných ukazatelů 

       

Záležitosti odboru správy majetku 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -

služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu 

"Rekonstrukce vodovodní přípojky pro budovu teplárny 

Výšinka" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 9:40 – 11:15      

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu "Sjezd z p. č. 711/88 a 711/315 k. ú. 

Daliměřice, zahrádky, xxxxxxxxx" 

       

10. Pronájem pozemků p. č. 2600/15, 2600/16, 2600/17, 

2600/18, 2600/19 a 2600/20, vše k. ú. Turnov 

       

11. Směna pozemků Přepeřská        

12. Prodloužení podnájemní smlouvy - lávka přes náhon        

13. Soubor rodinných domů Mašov, plánovací smlouva        

14. Zpracování projektové dokumentace ulic Mírová, Čistá, 

Achátová, Solidarity, Na Osadě 

       

15. Výběr zhotovitele "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, 

nám. Českého ráje 5" 
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16. Výběr zhotovitele "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 

1897, Turnov" 

       

17. Výběr zhotovitele "Opravy místních komunikací a chodníků 

v Turnově" 

       

18. Výsledek výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 

2031, 2047 - zpracování projektové dokumentace" 

       

19. Vícepráce k projektu "Nové návštěvnické centrum a 

modernizace Regionálního turistického informačního centra 

v Turnově, část 2" 

       

20. Aktualizace směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

městem Turnov 

       

21. Přidělení bytů        

Záležitosti odboru rozvoje města 

22. Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 RNDr. Miroslav Varga  11:15 – 11:30  

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru finančního 
23. 

 

24. 

25. 

Záštita starosty - vyhlášení ankety "Nejlepší orientační 

sportovci roku 2021" 

Střednědobý výhled rozpočtu města 2023-2025 

Návrh rozpočtu města 2022 - první projednání 

Ing. Tomáš Hocke  12:00 – 12:50      

Záležitosti odboru sociálních věcí 

26. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

dodatek ke smlouvě 

Mgr. Hana Kocourová  12:50 – 13:00 

Záležitosti odboru životního prostředí 

27. Smlouva s Technickými službami Turnov, s. r. o. na 

vydávání a rozvoz nádob na tříděný odpad 

Mgr. Jana Svobodová      13:00 – 14:00      

28. Studie - aktualizace návrhu celkové revitalizace Rývových a 

Metelkových sadů 

       

29. Představení koncepční studie výsadby stromů na náměstí 

Českého ráje- staženo z jednání 

       

30. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

       

Ostatní 

31. Neinvestiční dotace na projekt "Zdravé město Turnov" z 

rozpočtu Libereckého kraje 

Mgr. Petra Houšková 14:00 – 15:00      

32. Soudní spor s nájemníkem xxxxxxxxx, Granátová č. p. 1897 

- aktuální informace 

            

33. Záměr nákupu nemovitostí v lokalitě Koňského trhu Ing. Tomáš Hocke       

34. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - dohoda čtyř akcionářů – 

staženo z jednání  

       

 

 

 

 

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

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 řádnou 

valnou hromadu výše uvedené společnosti.  

 

Programem jednání valné hromady bude: 

- schválení Účetní závěrky a závěry auditu hospodářského roku 2020/21 

- schválení Výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2020/21 

- vypořádání zisku dle předloženého návrhu 

- předložení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 

- Odprodej  části objektu kotelny Přepeřská městu Turnov 

- různé 

- závěr 
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Návrh na vypořádání zisku ve výši 2.284.156,54 Kč za účetní období 2020/21 

 

Vypořádání zisku ve výši 2.284.156,54 Kč: 

a) Příděl do rezervního fondu = 5 % z čistého zisku ve výši 114.208 Kč 

b) Příděl do sociálního fondu = 3 % z mezd (4.783.268,-Kč) dle Kolektivní smlouvy, tedy ve výši 143.498 Kč 

c) Zbytek ve výši 2.026.450,54 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let 

 

Převod objektu kotelny bude předložen na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 697/2021 

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

schvaluje výroční zprávu 2020/21, včetně účetní závěrky, závěry auditu hospodářského roku 2020/21, vypořádání 

zisku dle předloženého návrhu. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 698/2021 

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

schvaluje výplatu podílu z nerozděleného zisku společnosti ve výši 3 mil. Kč hlavnímu společníku, tedy Městu 

Turnov. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 699/2021 

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

bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 700/2021 

RM ukládá  

odboru správy majetku ve spolupráci s Městskou teplárenskou Turnov, s. r. o. připravit kupní smlouvu na převod 

objektu kotelny z Městské teplárenské Turnov, s. r. o. na město Turnov a předložit materiál do zastupitelstva města. 
 

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

  

 

 

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Částečné krytí ztráty koupaliště a plnění plánu investic 2021 
 

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 a 

plnění schváleného plánu investic 2021. Tyto činnosti generují neplánovanou ztrátu, o jejíž částečnou kompenzaci 

pro MST si dovolujeme požádat. 

 

O situaci ohledně provozu koupaliště jsme již informovali RM na jednání v 9/21. Jak bylo uvedeno, provoz letního 

koupaliště se již druhým rokem potýkal s restrikcemi kvůli onemocnění Covid-19. V letošním roce kvůli tomu sice 

začal provoz již 7. června (v roce 2020 až 22. června), ale v kombinaci s hygienickým omezením, obavami lidí a 

špatným počasím v srpnu byla nejhorší návštěvnost koupaliště v jeho historii. Celková doba provozu koupaliště byla 

86 dní (průměrná sezónní délka otevření je od začátku provozu 79,5 dne - viz tabulka s počtem otevřených a 

zavřených dnů), nicméně z výše uvedených důvodů byla návštěvnost významně podprůměrná a tím docházelo k 

významným ekonomickým ztrátám proti plánu (značný podíl fixních nákladů). Srovnání počtu dní, kdy bylo 

koupaliště otevřeno a návštěvnost v jednotlivých letech, uvádíme v následujících tabulkách. K uvedeným statistikám 

je třeba si uvědomit, že v červnu jsme přivítali 7616 návštěvníků hlavně z řad škol a školských zařízení, která chodí 

na koupaliště zdarma. Přálo nám počasí a díky nastavenému testování ve školách, plnili všichni současně platné 

podmínky. Pro další sezónu již bude i toto koupání škol do určité míry zpoplatněno. 
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Usnesení RM č. 701/2021 

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

bere na vědomí informaci k vyčíslení ztráty provozu koupaliště ve výši 1,3 mil. Kč proti plánu a plnění plánu 

investic na rok 2021, které představuje při realizaci všech plánovaných investic navýšení investičních potřeb o 0,3 

mil. Kč. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 702/2021 

RM doporučuje  

schválit zastupitelstvu v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení provozní dotaci pro Městskou sportovní Turnov, 

s. r. o. o 500 tis. Kč z důvodu propadu tržeb na koupališti (špatné počasí a protiepidemická opatření vlády). 
 

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

  

 

 

3. Sportovní hala v Turnově 2 - smluvní vztahy s TSC Turnov, z. s. 
 

Rozprava: 

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

týkající se nastavení smluvních vztahů mezi Městem – Tělovýchovně sportovním klubem (dále TSC) a Městskou 

sportovní Turnov, s.r.o. (dále MST). Tento koncept navazuje na Memorandum mezi Městem a TSC, schválené a 

podepsané v 4/2020. Dále materiál navazuje na materiál pro jednání RM dne 9. 6. 2021.  

 

1. Třístranná "zastřešující" smlouva 

Obsahem této "zastřešující smlouvy" je i řešení situace, kdyby se akce nerealizovala (což by vedlo k neuzavření 

převodní smlouvy nebo aplikaci rozvazovací podmínky/odstoupení od smlouvy/dohody o zrušení převodních smluv. 

Přílohami této "zastřešující smlouvy" jsou jednotlivé realizační smlouvy. 

2. Darovací smlouva mezi TSC a Městem.  

3. Nájemní smlouva (úplatném nájmu) haly mezi Městem a MST uzavřená nejdéle do doby podání žádosti o dotaci. 

Ve smlouvě se musí posoudit výše nájmu ve vztahu k cenám služeb v hale a platbám Města na provoz a údržbu haly, 

výše bude stanovena na základě posudku a konzultaci s auditorskou firmou. 

4. Smlouva o správě haly uzavřená mezi MST a TSC uzavřená následně (paralelně) s nájemní smlouvou. Smlouva 

řeší správu a provoz do doby zahájení prací na rekonstrukci do kdy chce TSC zachovat stávající stav, a v souvislosti 

s tím i odpovídající finanční zajištění správy haly. Ještě se doladí Přílohy č. 1 a hlavně Přílohu č. 2 – Rozsah a 

stanovení ceny správy. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 703/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit předloženou Smlouvu o spolupráci a uzavření budoucích smluv na bezúplatný převod budovy sportovní 

haly Turnov č. p. 1865 stojící na pozemku p. č. 2544/8 v kat. území Turnov, obec Turnov, objekt občanské 

vybavenosti, evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální 



5  Zápis Rady města Turnov 3. 11. 2021 

pracoviště Semily na LV č.  4687 z Tělovýchově sportovního clubu Turnov, z. s. na město Turnov, a to za účelem 

technického zhodnocení (rekonstrukce, modernizace a rozšíření) budovy sportovní haly tak, jak vyplývá ze studie, 

schválené všemi stranami a zastupitelstvem města Turnov usnesením ZM číslo 52/2021 ze dne 25. 3. 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 704/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit předloženou Darovací smlouvu na budovu sportovní haly Turnov č. p. 1865 stojící na pozemku p. č. 

2544/8 v kat. území Turnov, obec Turnov, objekt občanské vybavenosti, evidované v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily na LV č.  4687 mezi Tělovýchově sportovním 

clubem, z. s. a městem Turnov. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 705/2021 

RM bere na vědomí  

koncept Nájemní smlouvy na sportovní halu v Turnově 2 mezi Městskou sportovní Turnov, s. r. o. a městem Turnov, 

souhlasí se zněním smlouvy a ukládá místostarostce Janě Svobodové předložit konečnou verzi této smlouvy s 

doplněním výše nájmu na základě znaleckého posudku a konzultace s auditorskou společností do konce roku 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 706/2021 

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

bere na vědomí předložený koncept Nájemní smlouvy na sportovní halu v Turnově 2 mezi Městskou sportovní 

Turnov, s. r. o. a městem Turnov, souhlasí se zněním smlouvy a ukládá místostarostce Janě Svobodové předložit 

konečnou verzi této smlouvy s doplněním výše nájmu na základě znaleckého posudku a konzultace s auditorskou 

společností do konce roku 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 707/2021 

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

bere na vědomí předloženou Smlouvu o správě sportovní haly v Turnově 2 mezi Městskou sportovní Turnov, s. r. o. 

a Tělovýchově sportovním clubem, z. s. Dále ukládá místostarostce Janě Svobodové předložit ke schválení obě 

přílohy ke smlouvě do 31. 12. 2021. 
 

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

 

  

 

4. Hodnocení ředitelů škol a školského zařízení 
 

Rozprava: 

V termínech 18. a 20. října 2021 proběhlo hodnocení ředitelů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a školského zařízení (SVČ). 

Uplynulý školní rok hodnotila spolu s ředitelem/ředitelkou školy komise ve složení dle směrnice č. 22.18 – Ing. 

Tomáš Hocke/Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Eva Honzáková, Eva Kordová a Mgr. Martina 

Marková. Hodnocení probíhala formou zhruba půlhodinového rozhovoru s každým ředitelem nad předloženými 

podklady, kterými byla výroční zpráva školy/zpráva o činnosti školy + vlastní hodnotící zpráva ředitele/ředitelky. 

Dále bylo řediteli/ředitelce sděleno stanovisko odboru školství, kultury a sportu k jejich práci a následně byly 

společně diskutovány cíle pro školní rok 2021/2022. Výstupem hodnotícího rozhovoru je hodnotící formulář 

shrnující průběh hodnocení, pro každou organizaci zvlášť, a ředitel s ním bude seznámen. Hodnotící komise se 

dohodla na návrzích výše odměn pro jednotlivé ředitele/ředitelky, a to na základě vlastních rozhovorů, předložených 

dokumentů a informací ředitele/ředitelky, jejich vlastní činnosti, s doplněním informací odboru školství, kultury a 

sportu. Návrhy na výši odměn jsou diferencovány dle výstupů z hodnocení.  

 

Radní Michal Loukota nebyl přítomen jednání. 
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Usnesení RM č. 708/2021 

RM schvaluje  

výši odměn ředitelům škol a školského zařízení v souladu se směrnicí č. 22.18 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

  

 

5. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1. 12. 2013, předkládáme 

žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. Majetek určený k vyřazení je zastaralý, nefunkční, oprava je 

nerentabilní. Odbor školství, kultury a sportu doporučuje vyhovět žádostem ředitelů příspěvkových organizací dle 

jejich předloženého návrhu. 

 

 

Usnesení RM č. 709/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 

zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč a vyřazením dlouhodobého 

hmotného majetku nad 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Zdravotně sociální služby Turnov, 

příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 710/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola 

Turnov - Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 711/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 

zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu 

ředitelky organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 712/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 713/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 

dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola Turnov, 

Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 714/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 

zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu 

ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 715/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 716/2021 

RM souhlasí  

s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 717/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 

zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu 

ředitelky organizace Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 718/2021 

RM souhlasí  

s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 719/2021 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného 

majetku do 7.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč a 

vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku od 7.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace. 
 

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

 

  

 

6. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání: 

1/ Žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace o čerpání finančních 

prostředků z rezervního fondu do výše 200 tis. Kč na vybudování kuchyňského koutku pro výuku žáků.  

Ředitel školy předkládá dvě cenové nabídky, přičemž preferuje tu levnější od dodavatele TRUHLÁŘSTVÍ 

MLEJNEK, Kacanovy 43, 511 01 Turnov. Předpokládaný termín realizace je únor/březen 2022. 
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Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 50 000 Kč 

Rezervní fond je k 30. 9. 2021 ve výši: 818 876,90 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 768 876,90 Kč 

 

2/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace o čerpání 

finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 28 556 Kč na pořízení plynového sporáku.  

Ředitelka organizace předkládá dvě cenové nabídky od dodavatele: Dagmar Melicharová, Bohdánkov 1, 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou, kde nejvýhodnější je nabídka menšího plynového sporáku v celkové hodnotě 28 556 Kč 

s DPH. 

 

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

Rezervní fond je k 30. 9. 2021 ve výši:156 271,83 Kč.  

Rezervní fond k čerpání ve výši:59 371,83 Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 720/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 200 tis. 

Kč a následný převod těchto finančních prostředků do fondu investic. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 721/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 200 tis. 

Kč na vybudování kuchyňského koutu pro výuku žáků. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 722/2021 

RM schvaluje  

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

výše 29 tis. Kč na pořízení plynového sporáku. 
 

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

  

 

 

7. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - Změna sledovaných ukazatelů 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace o zvýšení 

sledovaného ukazatele účtu 521 - Mzdové náklady o 4 197 tis. Kč na celkových 48 277 tis. Kč a s tím souvisejícího 

účtu 524 o 1 418 tis. Kč na celkových 16 309 tis. Kč.  

Požadované navýšení je z důvodu obdržení dotací od MPSV na odměny pracovníků v sociálních službách 

v souvislosti s COVID-19. Navýšen bude proto i příjmový účet 672 - Příspěvky a dotace o 5 615 tis. Kč na 

celkových 85 343 tis. Kč.  

 

 

Usnesení RM č. 723/2021 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 521 - 

Mzdové náklady o 4 197 tis. Kč na celkových 48 277 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu 

"Rekonstrukce vodovodní přípojky pro budovu teplárny Výšinka" 
 

Rozprava: 

Investor Městská teplárenská Turnov, s. r. o. podala žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Rekonstrukce 

vodovodní přípojky pro budovu teplárny na Výšince, Turnov". Jedná se o vybudování přípojky ke stávajícímu 

objektu teplárny na st. p. č. 3352/12 k. ú. Turnov. 

 

 

Usnesení RM č. 724/2021 

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. 3352/1 a 3352/16 k. ú. Turnov ve vlastnictví 

Města Turnova v celkové délce 15,5 bm dotčený stavbou "Rekonstrukce vodovodní přípojky pro budovu teplárny na 

Výšince, Turnov" ve prospěch Městské teplárenské Turnov, s. r. o., Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov za 

jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. 
 

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

 

  

 

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu "Sjezd z p. č. 711/88 a 

711/315 k. ú. Daliměřice, zahrádky, xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investor xxxxxxxxx podal žádost o zřízení věcného břemene na "Zřízení sjezdů na komunikaci pro pozemky p. č. 

711/88 a 711/315 k. ú. Daliměřice". Jedná se o stavbu nových sjezdů v lokalitě zahrádek na Daliměřicích na 

pozemcích p. č. 711/88 a 711/315 k. ú. Daliměřice. 

 

 

Usnesení RM č. 725/2021 

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. 711/145 a 711/175 k. ú. Daliměřice ve 

vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Zřízení sjezdů na komunikaci pro pozemky p. č.711/88 a 711/315 k. ú. 

Daliměřice" ve prospěch xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, za jednorázovou úhradu 4.000 Kč + DPH dle 

Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020 (2.000 Kč za sjezd (případ) + DPH). 
 

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

 

  

 

10. Pronájem pozemků p. č. 2600/15, 2600/16, 2600/17, 2600/18, 2600/19 a 2600/20, vše k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Pozemky ve vnitrobloku ulice Nádražní a ulice Kosmonautů - p. č. 2600/15, 2600/16, 2600/17, 2600/18, 2600/19 a 

2600/20, vše k. ú. Turnov užívají vlastníci sousedících bytových domů bez smluvního vztahu. Nyní je odbor správy 

majetku oslovil s žádostí o uzavření smlouvy o nájmu těchto pozemků za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok - dle tabulky 

orientačních cen. 

 

Vlastníci jednotlivých bytových domů nám zaslali odpovědi, které jsme ve zkratce uvedené v tabulce: 

Pozemek Budoucí nájemníci souhlas/nesouhlas s nájmem 

p. č. 2600/15 obyvatelé č. p. 1323  s nájmem souhlasí 

p. č. 2600/16 obyvatelé č. p. 1324 s nájmem souhlasí 

p. č. 2600/17 obyvatelé č. p. 1325 s nájmem souhlasí 

p. č. 2600/18 obyvatelé č. p. 1326 s nájmem souhlasí 

p. č. 2600/19 obyvatelé č. p. 1327 s nájmem souhlasí 

p. č. 2600/20 obyvatelé č. p. 1328 s nájmem souhlasí 

 

Odbor správy majetku požádal o vyjádření k pronájmu jednotlivé odbory. Dle jejich vyjádření není problém s 

uzavřením smluv o nájmu pozemků. 
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Usnesení RM č. 726/2021 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/15, k. ú. Turnov se Společenství vlastníků domu Kosmonautů 1323, Turnov 

od 1. 1. 2022 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 727/2021 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/16, k. ú. Turnov se Společenství vlastníků Kosmonautů 1324, Turnov od 1. 1. 

2022 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 728/2021 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/17, k. ú. Turnov s paní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx od 1. 1. 2022 za 

cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 729/2021 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/18, k. ú. Turnov s panem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx od 1. 1. 

2022 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 730/2021 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/19, k. ú. Turnov s paní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx od 1. 1. 2022 

za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 731/2021 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/20, k. ú. Turnov se Společenství vlastníků Turnov - Kosmonautů 1328, 

Turnov od 1. 1. 2022 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 
 

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

 

  

 

11. Směna pozemků Přepeřská 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města návrh na směnu pozemku na sídlišti Přepeřská. Manželé xxxxxxxx opakovaně požádali o 

vyřešení spoluvlastnického vztahu k pozemku p. č. 2001/2, k. ú. Turnov. Jedná se o pozemek ve spoluvlastnictví 

města Turnov, spoluvlastnický podíl 13/15, manželů xxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl 1/15, a spoluvlastnický podíl 

paní xxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl 1/15. Pozemek je komunikací od ulice Přepeřská do sídliště, v současné době 

určené jen pro pěší a vozy IZS. Část pozemku je zaplocena oplocením areálu společnosti Univer. Město Turnov by 

převedlo na xxxxxxxxx část pozemku p. č. 2002/1, o výměře odpovídající výměře 2/15 z pozemku 2001/2, tj. cca 41 

m2, podle hranice pozemku p. č. 2002/1 a pozemku xxxxxxxx p. č. 2004, dl. 20,4 m, šířka 2 m.  V jižní části 

pozemku bude hrana pozemku kopírovat trasu chodníku.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 732/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města Turnov schválit směnu spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 2001/2 za část pozemku p. č. 

2002/1, k. ú. Turnov s xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. RM pověřuje odbor správy majetku řešit nájemní vztahy 

oplocených pozemků ve vlastnictví města (pozemky u UNIVERu a pozemek p. č. 1986/2, k. ú. Turnov). 
 

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

 

  

 

12. Prodloužení podnájemní smlouvy - lávka přes náhon 
 

Rozprava: 

Město Turnov má uzavřenou podnájemní smlouvu na části pozemků p. č. 2827/2 a 3902/3, k. ú. Turnov, kde je 

umístěna lávka pro pěší přes náhon malé vodní elektrárny. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou - 5 let a končí 31. 

12. 2021. Nájemné bylo stanoveno ve výši 18.000  Kč/rok. Nyní jsme oslovili společnost MVE Turnov s. r. o. jako 

nájemce výše uvedených pozemků s tím, že bychom rádi smlouvu prodloužili. Pan Škramovský, jednatel společnosti 

MVE Turnov s. r. o. nám poslal návrh podnájemní smlouvy na dobu 5ti let s nájemným 25.000 Kč/rok. 

 

 

Usnesení RM č. 733/2021 

RM schvaluje  

uzavření podnájemní smlouvy s MVE Turnov s. r. o. na část pozemků p. č. 2827/2 a 3902/3, vše k. ú. Turnov na 

lávku pro pěší na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 za cenu 25 tis. Kč/rok. 
 

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

 

  

 

13. Soubor rodinných domů Mašov, plánovací smlouva 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města materiál týkající se uzavření plánovací smlouvy na výstavbu nové 

komunikace a inženýrských sítí v rámci soukromého projektu výstavby 5 RD v Mašově. Investorem celého záměru 

je paní xxxxxxxxxx, projektovou dokumentaci zpracovává ateliér Space8 Praha. Projektová dokumentace celého 

záměru je před podáním na stavební úřad k územnímu řízení.  

V rámci výstavby tohoto záměru byla s investorem diskutována otázka možného propojení budoucí komunikace se 

stávající komunikací U školy v Mašově. Propojovací komunikace by se musela částečně nacházet na soukromém 

pozemku. S vlastníky pozemku, na kterém by část komunikace musela být zrealizována, odbor správy majetku 

jednal. Vlastníci pozemku se záměrem zprůjezdnění komunikace souhlasí s podmínkou, že tu část pozemku, kterou 

by jim nová komunikace zabrala a je v územním plánu veden jako stavební, požadují nahradit na druhé straně svého 

pozemku, kde by stávající plocha nezastavěného území smíšené byla částečně změněna na zastavitelnou plochu. 

Tento jejich požadavek bude na základě jejich žádosti zahrnut k projednání v další změně územního plánu. Z tohoto 

důvodu není možné nyní ani projekčně zrealizovat propojení budoucí a stávající komunikace.  

Investor pokračuje tedy v záměru povolení svého projektu. Na město Turnov se obrátil se žádostí ohledně možného 

napojení nové dešťové kanalizace do stávající dešťové kanalizace v Sobotecké ulici. Toto napojení je možné v rámci 

výstavby nové komunikace zrealizovat. Předkládaná plánovací smlouva obnáší výčet objektů, které budou v rámci 

výstavby zrealizovány a následně budou převedeny na jednotlivé správce. Dle předložené plánovací smlouvy by po 

kolaudaci byla na město Turnov převedena komunikace o výměře cca 558 m2, cca 156 m2 zatravňovací plochy pro 

odstavná stání a cca 246 m2 sadových úprav. Dále bude součástí veřejné osvětlení a dešťová kanalizace, včetně 

retenční nádrže. Město Turnov by uhradilo za převedené objekty částku 4.000 Kč + DPH.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 734/2021 

RM souhlasí  

s uzavřením plánovací smlouvy s paní xxxxxxxxxxx a doporučuje zastupitelstvu města schválit plánovací smlouvu s 

paní xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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14. Zpracování projektové dokumentace ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání materiál týkající se zpracování studie rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, 

Solidarity a Na Osadě. V koordinaci se zpracovávají projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace, vodovodu 

a plynu. Na základě výběrového řízení byla v červnu 2020 uzavřena smlouva o dílo a v červnu 2021 byl uzavřen 

dodatek č. 1 smlouvy 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 Mírová (712bm) a z toho plynoucí "nekomfortnosti pro obyvatele" 

byla zrušena varianta jednosměrné ulice. Přiklonili jsme se k řešení ulic v režimu obytné zóny – tedy obousměrná 

komunikace s pásy parkovacích stání doplněná veřejnou zelení a prvky regulující rychlost vozidel. 

Zbylé dvě varianty byly vylepeny na panely a umístěny do ulic, aby se mohli obyvatelé k záměru vyjádřit. 

Připomínky od obyvatel se týkaly primárně počtu parkovacích míst a zeleně. Mírně nadpoloviční část obyvatel 

preferuje řešení ulice formou obytné zóny, druhá menší polovina pak zónou 30 – obousměrná komunikace, 

jednostranný chodník a jednostranné parkovací pruh doplněný zelení. 

Všechny zaslané připomínky byly prověřeny. Co bylo možné, bylo zapracováno do studie a tato přepracovaná 

varianta byla obyvatelům předložena ještě jednou k prostudování a připomínkám. Ve stanovém termínu bylo zasláno 

25 dalších připomínek. Zaslané připomínky se opět týkaly primárně počtu a umístění parkovacích míst, zelených 

ostrůvků a dále umístění sloupů veřejného osvětlení v ulicích.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 735/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit předloženou studii řešení ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě a doporučuje 

zastupitelstvu města schválit zpracovanou studii rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě a 

zahájit zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. 
 

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

  

 

 

15. Výběr zhotovitele "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého 

ráje 5", který provedla hodnotící komise dne 27. 10. 2021, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ALBO okna – dveře s. r. o., IČ: 28569831 za cenu Kč 3 368 433,- bez DPH 

/Kč 4 075 804,- s DPH. Výměna oken bude probíhat ve 4 etapách v letech 2021-2024.  

Pořadí hodnocených nabídek dle jediného kritéria -  nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč / s DPH 

1. 
ALBO okna – dveře s. r. o., Osek nad 

Bečvou 
 28569831 3 368 433,-/ 4 075 804,- 

2. 
OKNA LANGER s. r. o., Staré Oldřichovice  04555970 3 512 200,-/ 4 249 762,- 

3. 
APIDA s. r. o., Dušníky 26223341 4 471 230,41/ 5 410 188,80 

 

 

Usnesení RM č. 736/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele ALBO okna-dveře s. r. o., IČ: 28569831 

na realizaci zakázky "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Č. ráje 5" za cenu Kč 3 368 433,- bez DPH /Kč 

4 075 804,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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16. Výběr zhotovitele "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov", 

který provedla hodnotící komise dne 27. 10. 2021, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem Michal Zonyga, IČ: 72940247 za cenu Kč 1 534 192,82 bez DPH /Kč 1 764 321,74 

s DPH. Rekonstrukce bytů bude ukončena v únoru 2022.  

Pořadí hodnocených nabídek dle jediného kritéria -  nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH 

1. Michal Zonyga 72940247 
1 534 192,82/ 1 764 321,74 

2. OTISTAV s. r. o. 24832898 1 548 677,-/ 1 780 978,55 

 

 

Usnesení RM č. 737/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Michal Zonyga, IČ: 72940247 na realizaci 

zakázky "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov" za cenu Kč 1 534 192,82 bez DPH /Kč 1 764 

321,74 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

  

 

17. Výběr zhotovitele "Opravy místních komunikací a chodníků v Turnově" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Opravy místních komunikací a chodníků v Turnově", 

který provedla hodnotící komise dne 27. 10. 2021, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924 za cenu Kč 1 991 450,- bez DPH /Kč 2 409 655,- 

s DPH. Akce bude ukončena do 31. 12. 2021 (záleží samozřejmě na klimatických podmínkách).   

Pořadí hodnocených nabídek dle jediného kritéria -  nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč a s DPH 

1. 
EUROVIA CS, a. s. 45274924        1 991 450,-/ 2 409 655,- 

2. 
STRABAG a. s. 60838744        2 599 931,-/ 3 145 917,- 

 

 

Usnesení RM č. 738/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924 na 

realizaci zakázky "Opravy místních komunikací a chodníků v Turnově“ za cenu Kč 1 991 450,- bez DPH /Kč 2 409 

655,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

  

 

18. Výsledek výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2031, 2047 - zpracování projektové dokumentace" 
 

Rozprava: 

Zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek 25. 10. 2021 do 10:00 hodin jednu nabídku v elektronické 

podobě. Tato nabídka však byla účastníkem podána omylem na jinou zakázku. Komise doporučuje zadavateli 

zadávací řízení zrušit, protože v zadávacím řízení není žádný účastník. Zároveň předkládáme ke schválení zadávací 

podmínky pro vypsání nového výběrového řízení. 
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Usnesení RM č. 739/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení zadávací řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2032, 2047 – zpracování 

projektové dokumentace", protože v zadávacím řízení není žádný účastník. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 740/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047 – zpracování projektové 

dokumentace" a hodnotící komisi ve složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, 

Jiří Vele, Eva Kordová. 
 

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

 

  

 

19. Vícepráce k projektu "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově, část 2" 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města prověření možnosti uzavřít Dodatek č. 6 na akci "Nové návštěvnické centrum a 

modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově, část 2". 

 

Dodatek č. 1 je ve výši Kč 201 333,33 - jen vícepráce - tento dodatek jsme zahrnuli pod § 222 odst. 5) zákona o 

zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění: "za podstatnou změnu závazku se nepovažují dodatečné 

stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné" - tento dodatek je do 30 % původní ceny závazku. 

 

Dodatek č. 5 je ve výši Kč 183 625,41 - jen vícepráce - tento dodatek zahrneme pod § 18 odst. 3 zákona o zadávání 

veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. s tím, že "Jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy 

odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto 

zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty, a že předpokládaná hodnota 

jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády" - celková předpokládaná hodnota 

celé zakázky byla Kč 4 900 000 Kč (část 1. a část 2., byla zadána jako zjednodušené podlimitní řízení), tzn. do 980 

000 Kč (20 %). 

 

Dodatek č. 6 je ve výši Kč 63 399,50 vícepráce a Kč 16 011,54 méněpráce - tento dodatek zahrneme pod § 222 odst. 

4) písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb, ve znění "za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota 

je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce". 

 

 

Usnesení RM č. 741/2021 

RM bere na vědomí  

prověření možnosti uzavřít Dodatek č. 6 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově - část 2." Prověření bylo provedeno odborem správy majetku po 

konzultaci s Krajským úřadem Libereckého kraje v říjnu 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 

 

  

 

20. Aktualizace směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Turnov 
 

Rozprava: 

Směrnice Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov byla naposledy aktualizována v roce 2019. Na 

základě zkušeností za poslední dva roky a také z důvodu změn v zákoně č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen ZZVZ) jsme přistoupili k aktualizaci a předkládáme Vám návrh aktualizované směrnice. 

Zapracovali jsme změny, které reagují na: 

1. několik problematických veřejných zakázek realizovaných Městem Turnov za poslední cca 1,5 roku 

2. výrazný nárůst cen především materiálů 
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3. zavedení odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách 

4. snížení administrativní náročnosti pro drobné živnostníky 

5. komplikované pořizování techniky a vybavení s vazbou na stávající používané systémy a vybavení.  

 

Ad1) V posledním 1,5 roce bohužel město muselo řešit dokončení zakázek s velkým úsilím a za často pro něho 

nevýhodných podmínek. Jednalo se o akce realizované dodavateli, se kterými město nemělo žádné zkušenosti a 

tito dodavatelé často neměli ani žádnou vazbu na náš region. Máme zkušenost, že firmy z blízkého okolí mají zájem 

odvádět spolehlivou a odpovědnou práci. Tuto zkušenost jsme promítli do úpravy v rozsahu obeslaných 

potenciálních dodavatelů, tzn., byla vyjmuta povinnost oslovovat dodavatele z celé republiky podle CPV kódu (čl. 4, 

bod 6) a zaměříme se, pokud to zakázka svým obsahem dovolí, na dodavatele v regionu. Tím zároveň 

podpoříme ekonomiku našeho regionu a naplníme podmínku odpovědného zadávání, kterou nám ukládá v současné 

době ZZVZ. 

 

Ad 2) Pandemie covid-19 i živelné pohromy výrazně ovlivnily trh se stavebním materiálem a cena narostla u 

některých druhů i trojnásobně. Dá se očekávat, že situace se zatím výrazně nezmění. V příloze tohoto materiálu 

naleznete článek z webových stránek www.podnikatel.cz o informaci k navýšení cen materiálů. Na základě 

těchto změn jsme navýšili horní hranice finančních limitů o 50 tis Kč na 200 tis v případě přímého zadání (s cenou v 

místě obvyklou) a o 100 tis v případě ostatních veřejných zakázek malého rozsahu. Navýšení se týká i obchodních 

společností (čl. 8, bod 5). 

 

Ad 3) Od 1. 1. 2021 byl novelizován zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který ukládá veřejnému 

zadavateli i v případě zakázek malého rozsahu promítnout do veřejné zakázky požadavek na:  

- sociálně odpovědné zadávání (např. zohlednit pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné 

pracovní podmínky atd.) 

- environmentálně odpovědné zadávání (např. například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný 

rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce atd.) 

- inovace (např. implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 

související s předmětem veřejné zakázky 

V této souvislosti bude povinnost pro zadavatele prokázat, že se odpovědným zadáváním zabýval a uplatnil jej v 

zadávacích podmínkách, pokud to zakázka dovoluje. Prakticky se tato podmínka promítá buď do podmínek pro 

výběr dodavatele, nebo do podmínek smlouvy o dílo. Součástí aktualizované směrnice tedy bude formulář k 

odpovědnému zadávání, který bude vyplněn zadavatelem a uložen ve složce veřejné zakázky. 

 

Ad 4) Město spravuje svůj movitý a nemovitý majetek, který vyžaduje kromě velkých investičních akcí průběžné 

opravy a drobné rekonstrukce. Tyto práce jsou poptávány u drobných firem, které nemívají žádný personál na 

zajištění smluvních vztahů, objednávek atd. Administrativní práce si často zajišťují sami. Protože ceny materiálů 

stouply a s tím i ceny poskytovaných služeb, ceny zakázek překračují limit pro objednávky ve stávající směrnici ve 

výši 50 tis Kč. Velmi by usnadnilo při zajišťování těchto prací zvýšení limitu pro objednávky ze sávajících 50 tis 

na 90 tis., aby nemusely být uzavírány smlouvy. Objednávky nad 50 tis. podléhají zveřejnění v registru smluv, čímž 

se tato povinnost nijak neobchází. 

 

Ad 5) Poslední zásadní změnou je úprava v článku 7 - Výjimky ze směrnice, kam byl vložen nový bod 2, týkající 

se pořízení vybavení na stávající systémy používané městem Turnov a vyžadují kompatibilitu, jednotný systém 

správy a servisu z ekonomického a provozního hlediska. Jedná se zejména o zabezpečovací systémy a IT 

technologii. 

 

 

Usnesení RM č. 742/2021 

RM schvaluje  

aktualizovanou směrnici Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek městem Turnov č. 49.20 s platností a 

účinností od 1. 1. 2022 s ponecháním CPV a NUTS kódů. 
 

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

  

 

 

21. Přidělení bytů 
 

Rozprava: 

V období od 2. 9. 2021 do 6. 10. 2021 byly podány tři žádosti o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova ul.). Dne 25. 

10. 2021 proběhla sociální a bytová komise, na které byly projednány žádosti. V období od 2. 9. 2021 do 4. 10. 2021 
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byly podány tři Žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Turnov Granátová 1897. Dne 8. 10. 2021 byla doručena 

Žádost o přidělení místností na Vrchhůře 990. 

 

 

Usnesení RM č. 743/2021 

RM schvaluje  

přidělení bytů zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 6 v 1. NP čp. 2030, pro pana xxxxxxxxxx. Byt č. 10 

ve 3. NP č. p. 2047, manželům xxxxxxxxxx a byt č. 10 v 3. NP č. p. 2032, pro pana xxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy 

s žadateli, nejpozději však od 1. 12. 2021, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, schválených 

v RM dne 9. 6. 2021, usnesení č. 424/2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 744/2021 

RM schvaluje  

přidělení bytu ve vlastnictví města Turnov, Výšinka – Granátová ul. č. p. 1897, byt č 34 v 2. NP pro paní xxxxxxxxx 

a jejího druha pana xxxxxxxxxxx, dle domluvy s žadatelkou, nejpozději však od 1. 12. 2021, dle pravidel 

hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 9. 6. 2021, usnesení č. 424/2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 745/2021 

RM schvaluje  

přidělení místností ve vlastnictví města Turnov, Vrchhůra č. p. 990, místnost č. 7 pro paní xxxxxxxxxxx s přítelem 

na zkušební dobu 3 měsíců, s platbou nájemného na měsíc dopředu a prodloužením v případě bezproblémového 

užívání pronajatých prostor. Vše dle domluvy s žadatelkou, nejpozději však od 1. 12. 2021, dle pravidel hospodaření 

s byty ve vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 9. 6. 2021, usnesení č. 424/2021. 
 

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

 

  

 

22. Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 
 

Rozprava: 

Dne 22. 10. 2021 byl ZM usnesením č. 268/2020 schválen poslední monitoring původního Strategického plánu 

města Turnova na období 2013-2020. Dalším usnesením č. 269/2020 byl původní strategický plán prodloužen do 

roku 2021, aby byl dostatek času na zpracování nového strategického dokumentu na rozvoj Tunova svépomocí, tedy 

pouze odborem rozvoje města a správy majetku. 

 

Byl určen projektový tým složený z členů: 

RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Krsková a Ing. arch. Zdeněk Bičík pod vedením města - Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 

Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Eva Honzáková. 

Vzhledem k poměrně velké časové náročnosti zpracování dokumentu a komplikacím spojeným s pandemií covid-19 

se podařilo dokument zpracovat a projednat 2x v Řídící komisi pro Strategický plán rozvoje města Turnov dne 6. 9. 

2021 a 11. 10. 2021 a téměř ve všech komisích Rady města od září do října 2021. Termín zpracování se oproti 

usnesení prodloužil z důvodu projednání a zapracování připomínek komisí. Komise se během léta nescházejí a 

projednání proto byla zahájena až v září. 

Předkládáme Vám tedy zpracovaný nový Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029. Dokument má 

střednědobý charakter a pokrývá 8 let, tedy i několik volebních období. Oproti původnímu dokumentu je výrazně 

zeštíhlen a zjednodušen do přehlednější a čitelnější formy. 

Důležité je pracovat s tímto dokumentem průběžně a monitorovat vývoj v republice a ve společnosti. Současná doba 

neposkytuje žádné jistoty do budoucna, a tím důležitější je sledovat, co se děje nejen v Turnově. Tyto postřehy 

projednávat a zapracovávat do aktualizací a monitoringu strategického dokumentu tak, aby město se rozvíjelo 

vyváženě a v souladu s udržitelným rozvojem. Aktualizace dokumentu by měla probíhat za 1-2 roky podle potřeby, 

ne však déle. 

 

Struktura Strategického plánu obsahuje tři důležité části: 

- Analytickou část, která zahrnuje rovněž SWOT analýzu 

- Návrhovou část s definicí vize a opatřeními k dosažení cílů 
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- Akční plán na období 2021-2023 a Zásobník projektů 

Doplňujícím dokumentem je zpracovaný výstup z dotazníku vyhlášeného prostřednictvím mobilního rozhlasu. 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 746/2021 

RM bere na vědomí  

a doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029. 
 

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

  

 

 

23. Záštita starosty - vyhlášení ankety "Nejlepší orientační sportovci roku 2021" 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost o poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2021 - Záštity starosty nad 

kulturními akcemi mimo dotační program na tuto akci dle žádosti: 

 

- žádost od předsedy oddílu orientačního běhu TJ Turnov, zapsaný spolek - Jindřich Kořínek jakožto spolupořadatel 

vyhlášení prestižní ankety "Nejlepší orientační sportovci roku 2021" požádal město Turnov o finanční podporu na 

organizační přípravy a konání vyhlášení prestižní ankety Nejlepší orientační sportovci roku 2021 konané v sále 

turnovské Střelnice dne 4. prosince 2021. Vyhlášení se vrací po letech 2010 a 2013 opět do Turnova. Organizátorem 

této prestižní ankety je Český svaz orientačních sportů a pro letošní rok i oddíl orientačního běhu TJ Turnov. Pan 

Kořínek žádá o podporu ve výši 6.000 Kč - z rozpočtu města bude poskytnut finanční dar ve výši 6.000 Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 747/2021 

RM schvaluje  

v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., 

Skálova 207, PSČ 51101, IČ 15045528, ve výši 6.000 Kč na zajištění podpory akce - vyhlášení ankety "Nejlepší 

orientační sportovci roku 2021". Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

 

  

 

24. Střednědobý výhled rozpočtu města 2023-2025 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025. Související materiály je obrys návrhu 

rozpočtu města na rok 2022 včetně podrobného rozpisu, který bude projednáván a schvalován zastupitelstvem města 

v prosinci 2021 a výsledky hlasování o investičních prioritách města 2019-2023, které zastupitelstvo města dne 28. 

2. 2019 usnesením č. 30/2019 vzalo na vědomí (tabulka byla zaktualizována a je součástí podkladu do ZM 21. 10. 

2021 s názvem Záměr vypsání VŘ na realizace staveb v roce 2022). 

Střednědobý výhled rozpočtu slouží obdobně jako rozpočet k finančnímu plánování. Zatímco rozpočet je plán 

příjmů, výdajů a financování (toku peněz) na rok, na který je sestaven, střednědobý výhled rozpočtu je plán toku 

peněz na následující roky. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 748/2021 

RM doporučuje  

schválit střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2023 až 2025 v příloze č. 1 se zohledněním 

nárůstu energií 2022/2023 ve výši 10 %. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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25. Návrh rozpočtu města 2022 - první projednání 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2022. Příjmy předpokládáme ve výši 

383669 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 321543 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 80176 tis. Kč a 

financování ve výši 18050 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a 

výdaji tvoří financování. V roce 2022 se celkové zadlužení města sníží o částku 23000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to 

na částku 85000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).  

 

V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč) -  

   ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022  

PŘÍJMY VÝDAJE 

Daňové 282 770 tis. Kč Běžné 321 543 tis. Kč 

Nedaňové 58 413 tis. Kč Kapitálové  80 176 tis. Kč 

Kapitálové 2 448 tis. Kč   

Transfery 40 038 tis. Kč   

CELKEM 

PŘÍJMY 

383 669 tis. Kč CELKEM VÝDAJE 401 719 tis. Kč 

Financování – stav 

na účtech z 

minulého roku a 

kontokorentní úvěr  

41 050 tis. Kč Financování – splátky 

půjček (krátkodobých 

a dlouhodobých) 

23 000 tis. Kč 

CELKEM 424 719 tis. Kč CELKEM 424 719 tis. Kč 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 749/2021 

RM bere na vědomí  

návrh rozpočtu na rok 2022 s připomínkami dle diskuze. 
 

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

 

  

 

26. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě 
 

Rozprava: 

Předkládáme vám tímto k projednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2021 mezi městem Turnov a organizací Zdravotně sociální služby 

Turnov, příspěvková organizace, schválené Zastupitelstvem města Turnov dne 28. 1. 2021. Zdravotně sociální 

služby Turnov, příspěvková organizace, požádaly o změnu vyrovnávací platby na jednotlivé druhy registrovaných 

sociálních služeb. Celková výše vyrovnávací platby na rok 2021 zůstává stejná, a to ve výši 21.383.000 Kč. Je třeba 

pouze upravit výši částek na druhy služeb podle předpokladu čerpání. Tímto dodatkem se ruší odstavec č. 3 Článku 

III smlouvy a nahrazuje se novým. 

 

 

Usnesení RM č. 750/2021 

RM bere na vědomí  

dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Turnov a Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvkovou organizací, a 

doporučuje Zastupitelstvu města Turnov ke schválení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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27. Smlouva s Technickými službami Turnov, s. r. o. na vydávání a rozvoz nádob na tříděný odpad 
 

Rozprava: 

Předkládáme smlouvu s TST s. r. o. na zajištění vydávání a rozvozu nádob na tříděný odpad. Smlouva bude platná až 

do doby, než budou všechny nádoby vydány. V tuto chvíli je předpokládaný rozsah prací dle objednávek k 27. 10. 

2021 

 

  počet jednotková cena celkem 

Rozvoz jedné sady nádob (jedno číslo 

popisné) 260 Kč 
986,00 260,00 Kč 256 360,00 Kč 

Rozvoz jedné nádoby na separační místa po 

městě 260 Kč 
50,00 260,00 Kč 13 000,00 Kč 

Výdej jedné nádoby v TS Sobotecká 78 Kč 701,00 78,00 Kč 54 678,00 Kč 

Stažení jedné nevyužité nádoby na 

bioodpad 61 Kč 
424,00 61,00 Kč 25 864,00 Kč 

Uzavírání smluv na odpady 363 Kč/ hodinu 

– pouze pro hromadný rozvoz (předpoklad, 

platba dle skutečnosti) 

92,00 363,00 Kč 33 396,00 Kč 

        

Celkem (předpoklad dle objednávek do 27. 

10. 2021) 
    383 298,00 Kč 

 

 

Usnesení RM č. 751/2021 

RM schvaluje  

návrh smlouvy mezi Městem Turnov a Technickými službami Turnov s. r. o. na vydávání a rozvoz nádob na tříděný 

odpad. 
 

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

 

  

 

28. Studie - aktualizace návrhu celkové revitalizace Rývových a Metelkových sadů 
 

Rozprava: 

Tímto Vám předkládáme k projednání studii - aktualizaci  návrhu celkové revitalizace parku Rývovy a Metelkovy 

sady v Turnově.  Na vypracování studie byla uzavřena smlouva o dílo s Ateliérem Krejčiříkovi, s. r. o., P. Bezruče 

182, 691 42 Valtice, a to za smluvní cenu 60500 Kč včetně DPH. 

 

Předmětem zadání je aktualizace návrhu celkové revitalizace parku Rývovy a Metelkovy sady v Turnově, původně 

řešené v architektonické studii "Proměna Šetřilovských parků v Turnově" (06/2007) a následně "Proměna 

Šetřilovských parků v Turnově – I. etapa" (dokumentace pro územní řízení – 12/2008, dokumentace pro provádění 

stavby – 12/2010). 

Studie – aktualizace návrhu řeší zejména obnovu alejí a porostů buků lesních, které jsou napadeny patogenem 

Phytophthora sp. Napadení buků lesních uvedeným patogenem bylo zjištěno na základě provedení fytopatologického 

posouzení vybraných buků lesních ing. Jiřím Rozsypálkem v prosinci 2020.  

 

 

Usnesení RM č. 752/2021 

RM bere na vědomí  

a souhlasí s předloženou studii – aktualizaci návrhu celkové revitalizace Rývových a Metelkových sadů. 
 

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

 

  

 

29. Představení koncepční studie výsadby stromů na náměstí Českého ráje 
 

Materiál byl stažen z jednání. 
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30. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

1. Letní kino 

Žádost o povolení kácení podal vlastník pozemku, tj. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. Celkem bylo požádáno o 

povolení kácení 6 ks dřevin, rostoucích na pozemku p. č. 662/2 v kat. území Turnov. Správní řízení o povolení 

kácení bude vedeno samostatně, odděleně od ostatních dřevin na pozemcích Města Turnov. 

 

2. park u letního kina 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o jasan ztepilý (převislý kultivar) o obvodu kmene 

234 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 623/1 v kat. území Turnov – v prostoru dětského hřiště 

pro menší děti.  

 

3. penziony Žižkova 

Návrh na kácení předkládá odbor správy majetku. Jedná se o jilm vaz o obvodu kmene 254 cm a břízu bílou o 

obvodu kmene 122 cm ve výšce 130 cm nad zemí, oba rostoucí na pozemku p. č. 865/6 v kat. území Turnov (atrium 

penzionu v Žižkově ulici).  

  

4. Šetřilovsko 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti vlastníka sousedních nemovitostí, 

společnosti Zikuda – vodohospodářské stavby spol. s. r. o. Jedná se o 1 ks vrby křehké o obvodu kmene 175 a 178 

cm (dvoukmen) a 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 88 cm ve výšce 130 cm nad zemí, oba rostoucí na pozemku 

p. č. 2812 v kat. území Turnov. Dřeviny rostou v trase budoucí kanalizace, která již byla částečně vybudována. 

Odbor životního prostředí dále předkládá v této lokalitě návrh na kácení 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 126, 

129, 145 cm (trojkmen) ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucího na pozemku p. č. 2814/1 v kat. území Turnov. 

 

5. ul. 5. května 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o břízu bílou o obvodu kmene 143 a 142 cm ve výšce 

130 cm nad zemí (dvoukmen), rostoucí na pozemku p. č. 1217 v kat. území Turnov (ul. 5. května, nad výjezdem od 

nemocnice).  

 

6. Mariánský hřbitov 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o lípu malolistou o obvodu kmene 275 cm ve výšce 

130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 1495 v kat. území Turnov. 

Odbor životního prostředí dále dává radě ke zvážení návrh na kácení i druhé lípy, rostoucí vpravo od vstupu na 

Mariánský hřbitov. Jedná se o lípu malolistou (srdčitou) o obvodu kmene 269 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 

rostoucí taktéž na pozemku p. č. 1495 v kat. území Turnov. Pokud by kácení nebylo povolené, je třeba provést 

obvodovou redukci lípy o 30 % ze současné velikosti koruny a zdravotní řez. 

 

7. Mašov 

Návrh na kácení předkládá odbor správy majetku. Jedná se o hrušeň o obvodu kmene 220 cm ve výšce 130 cm nad 

zemí, rostoucí na pozemku p. č. 1282/19 v kat. území Mašov u Turnova. 

 

 

Usnesení RM č. 753/2021 

RM bere na vědomí  

návrh na kácení v areálu letního kina. Žádost o povolení podalo Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 754/2021 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jasanu ztepilého (kultivar ´Pendula´) o obvodu kmene 234 cm, rostoucího na 

pozemku p. č. 623/1 v kat. území Turnov (park u letního kina). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 755/2021 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 122 cm, rostoucí na pozemku p. č. 865/6 v kat. 

území Turnov (penziony Žižkova). 
 

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

  

 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jilmu vaz o obvodu kmene 254 cm, rostoucího na pozemku p. č. 865/6 v kat. 

území Turnov (penziony Žižkova). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [2/0/4] – usnesení nebylo přijato 

  

 

Usnesení RM č. 756/2021 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 126, 129, 145 cm, rostoucího na pozemku p. 

č. 2814/1 v kat. území Turnov, dále 1 ks jasanu o obvodu kmene 88 cm a 1 ks vrby křehké o obvodu kmene 175 a 

178 cm, rostoucích na pozemku p. č. 2812 v kat. území Turnov (Šetřilovsko). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 757/2021 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 143 a 142 cm, rostoucí na pozemku p. č. 1217 v 

kat. území Turnov (ul. 5. května). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 758/2021 

RM schvaluje  

schvaluje podání žádosti o povolení kácení 1 ks lip srdčitých (syn. malolistých) o obvodu kmene 275 cm, rostoucích 

na pozemku p. č. 1495 v kat. území Turnov (Mariánské náměstí). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 759/2021 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks hrušně o obvodu kmene 220 cm, rostoucí na pozemku p. č. 1282/19 v kat. 

území Mašov u Turnova (Mašov). 
 

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

 

  

 

31. Neinvestiční dotace na projekt "Zdravé město Turnov" z rozpočtu Libereckého kraje 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení přijetí neinvestiční dotace poskytnuté na základě podané žádosti z Dotačního fondu 

Libereckého kraje, Oblast podpory Regionální rozvoj, Programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v celkové výši 

70.000 Kč na projekt "Zdravé město Turnov" a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OLP/3529/2021. Poskytnutí 

neinvestiční dotace schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 21. 9. 2021 usnesením č. 396/21 

ZK. Finanční prostředky budou použity na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: 

Podpora aktivit směřujících k participaci veřejnosti formou setkávání, el. nástrojů, kampaní, spolupráce s NNO, 

participativního rozpočtu, spolupráce na tvorbě strategických dokumentů obce. Termín zahájení realizace projektu je 

1. 4. 2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 6. 2022. 
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Usnesení RM č. 760/2021 

RM schvaluje  

přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt "Zdravé město Turnov" ve výši 70.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. OLP/3529/2021 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508. 
 

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

 

  

 

32. Soudní spor s nájemníkem p. xxxxxxxx, Granátová č. p. 1897 - aktuální informace 
 

Rozprava: 

Informuji Vás o aktuální situaci v bytovém domě Granátová č. p. 1897, kde od roku 2019 řešíme vážné problémy 

s nájemníkem panem xxxxxxxxx. Do domu dochází dvě terénní soc. služby – Most k naději a Naděje, které pracují 

s osobami ohroženými soc. vyloučením a nabízí své služby návštěvníkům p. xxxxxxxx.  

Rada města byla seznámena s průběhem soudního jednání k nároku na vyklizení bytu a výši dluhu na nájemním a 

službách p. xxxxxxxx k 30. 9. 2021. 

Pro dočasné zklidnění situace v domě navrhuji obnovit noční ostrahu (zatím na 1 měsíc), která bude přímo v patře, 

kde má byt p. xxxxxxxxx a bude fungovat od 18:00 do 6:00. Cílem je zajistit klid ostatním nájemníkům v nočních 

hodinách a v případě konfliktu, aby policii volala bezpečnostní agentura. Jednáme opět s 1. Libereckou 

bezpečnostní. 

 

 

Usnesení RM č. 761/2021 

RM schvaluje  

dočasné zavedení noční ostrahy v bytovém domě Granátová č. p. 1897 dle návrhu. 
 

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

 

  

 

33. Záměr nákupu nemovitostí v lokalitě Koňského trhu 
 

Rozprava: 

V tomto materiálu Vám předkládám informace o dalším záměru nákupu nemovitostí v oblasti Koňského trhu.   

 

 

Usnesení RM č. 762/2021 

RM bere na vědomí  

informace o záměru nákupu nemovitostí v lokalitě Koňského trhu. RM pověřuje starostu města dalším jednáním ve 

smyslu předloženého materiálu. 
 

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

 

  

 

34. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - dohoda čtyř akcionářů 
 

Materiál byl stažen z jednání. 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 9. listopadu 2021 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka  
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