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ZÁPIS  
z 23. jednání Rady města Turnov 

ze dne 1. prosince 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, Karel Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík (od 

11:00), Jiří Mikula (11:00 – 11:30), Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu:  

Mgr. Petra Houšková 

 

Mgr. Petra Houšková    

 

 

Mgr. Eva Honzáková         

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Pozemky Turnov - Pod Stránkou – bude se projednávat na 

další RM 

Mgr. Dagmar Šrytrová  8:00 – 10:00     

2. Prodej pozemků Mašov Nad Hájkem        

3. Prodej části pozemku ul. p. č. 9877/1, k. ú. Turnov, ul. Čsl. 

dobrovolců – stejný obsah jako bod č. 4 - omyl 

       

4. Prodej části pozemku p. č. 987/1, k. ú. Turnov, ul. Františka 

Kavana 

       

5. Pronájem části pozemku p. č. 2887/1, k. ú. Turnov pro 

Vodohospodářské sdružení Turnov 

       

6. Výsledek výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2032 

a 2047 - zpracování projektové dokumentace" 

       

7. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové 

dokumentace - Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" 

       

8. Zadávací podmínky výběrového řízení "Demolice objektu č. 

p. 1031 v Nudvojovicích, Turnov“ 

       

9. Zadávací podmínky "Rekonstrukce části B střechy gymnázia 

v Turnově" 

       

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

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově, – část 1" - vícepráce, méněpráce 

       

11. Pronájem nebytových prostor v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, 

Turnov 

       

12. Dopravní terminál - smlouvy s novými dopravci        

13. Přidělení bytů        

Záležitosti odboru finančního 

14. Návrh rozpočtu na rok 2022 Ing. Tomáš Hocke 10:00 – 10:30      

15. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021        

16. Škodní a likvidační komise        
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Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

17. Kronika města 2020 Mgr. Martina Marková 10:30 – 11:00      

18. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, 

příspěvková organizace – zrušení jídelny-výdejny ve 

školském rejstříku 

       

Záležitosti odboru dopravního 
19. Nařízení o zpoplatněném parkovaní ve vymezených 

oblastech obce 

Mgr. Jana Svobodová  11:00 – 11:15 

Přestávka                                                                                                                                              11:15 – 11:45 

Ostatní 

20. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - vypsání výběrového 

řízení na pozici jednatel/jednatelka 

Mgr. Jana Svobodová  11:45 – 15:00      

21. Technické služby Turnov, s. r. o. - schválení vyhlášení 

výběrového řízení na nákup užitkového automobilu 

       

22. Městská policie - měření rychlosti             

23. Turnovské památky a cestovní ruch - vstupné na hradě 

Valdštejně na rok 2022 

       

24. Záměr prodeje pozemků na Vesecku pro DEK stavebniny Ing. Tomáš Hocke       

25. Táborová základna Krčkovice - aktuální informace        

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

Individuální dotace pro VHS Turnov - kanalizační řad 

Přemyslova ulice – Stebénka 

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. – nákup užitkového 

automobilu – přidaný bod 

Vodohospodářské sdružení Turnov – daňově-účetní analýza 

– přidaný bod 

 

 

Mgr. Eva Honzáková   

 

Mgr. Jana Svobodová  

 

Jiří Mikula   

      

 

 

 

 

 

1. Pozemky Turnov - Pod Stránkou 
 

Bod se přesouvá na další jednání RM. 

 

 

2. Prodej pozemků Mašov Nad Hájkem 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města Turnov návrh na prodej části pozemku p. č. 316/4 k. ú. a prodej pozemků p. č. 316/31, 

316/37, 328/1 a 328/2, k. ú. Mašov u Turnova. Navrhujeme radě města Turnov doporučit zastupitelstvu města 

Turnov schválit prodej části pozemku  316/4 a části pozemku p. č. 328/1, vše v k. ú. Mašov u Turnova, manželům 

Říhovým za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Dále navrhujeme radě města Turnov doporučit zastupitelstvu 

města Turnov schválit prodej pozemků p. č. 316/31, 316/37, 328/2 a části p. p. č. 325/1, vše k. ú. Mašov u Turnova 

formou dražby.  

 

Usnesení RM č. 788/2021 

RM souhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku 316/4 a části pozemku p. č. 328/1, vše v k. ú. Mašov u Turnova, manželům 

Říhovým za cenu stanovenou znaleckým posudkem s určitou finanční bonifikací za stavby bez povolení vybudované 

na pozemcích města bez souhlasu města. Před předložením do ZM ukládá OSM opětovně předložit na jednání RM. 
 

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

  

Usnesení RM č. 789/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města Turnov schválit prodej pozemků p. č. 316/31, 316/37, 328/2 a části p. p. č. 325/1, vše k. ú. 

Mašov u Turnova formou dražby. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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3. Prodej části pozemku ul. p. č. 9877/1, k. ú. Turnov, ul. Čsl. dobrovolců 
 

Bod se nebude projednávat, je stejný jako bod č. 4. 

 

 

4. Prodej části pozemku p. č. 987/1, k. ú. Turnov, ul. Františka Kavana 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města Turnov opakovanou žádost paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. 987/1 - ostatní 

plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Turnov, v křižovatce ul. Františka Kavana a ul. Čsl. dobrovolců.  

Žadatelka má část pozemku oplocenou a užívá ji jako zahradu. 

 

Usnesení RM č. 790/2021 

RM projednala  

záměr prodeje části pozemku p. č. 987/1, k. ú. Turnov, o výměře cca 128 m2 paní xxxxxxxx. Požaduje zpracování 

znaleckého posudku a postup obdobný jako při prodeji zbytkových pozemků v ul. Čistá, Na Osadě, Achátová, 

Solidarity. Po zpracování posudku pověřuje OSM opětovným projednáním na RM. 
 

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

  

 

5. Pronájem části pozemku p. č. 2887/1, k. ú. Turnov pro Vodohospodářské sdružení Turnov 
 

Rozprava: 

Vodohospodářské sdružení Turnov má od roku 2005 v nájmu část pozemku p. č. 2887/1, k. ú. Turnov o výměře 336 

m2. Jedná se o pozemek uvnitř areálu vodojemů na Károvsku. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s platností do 

31. 12. 2021 za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.  

Vzhledem k plánovanému stavebnímu záměru obnovy věžového vodojemu a jeho okolí na volnočasovou aktivitu a 

Odbor správy majetku doporučuje RM tento pronájem schválit, a jelikož se jedná pouze o travnatou plochu v areálu 

vodojemů, navrhuje nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok jako zahrádku. 

 

Usnesení RM č. 791/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o nájem části pozemku p. č. 2887/1, k. ú. Turnov o výměře 336 m2 pro Vodohospodářské sdružení 

Turnov na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok. 
 

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

  

 

6. Výsledek výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047 - zpracování projektové dokumentace" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2032, 2047 – zpracování 

projektové dokumentace", který provedla hodnotící komise dne 24. 11. 2021, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější 

nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Artendr s. r. o., IČ: 24190853 za cenu Kč 670 000,- bez 

DPH /Kč 810 700,- s DPH. Zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání pouze jednu nabídku v elektronické 

podobě. 

 

Usnesení RM č. 792/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Artendr s. r. o., IČ: 24190853 na realizaci 

zakázky "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047 – zpracování projektové dokumentace" za cenu Kč 670 000,- bez 

DPH /Kč 810 700,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

7. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace - Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace – Regenerace 

sídliště Výšinka, Turnov", který provedla hodnotící komise dne 24. 11. 2021, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější 

nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem GREGOR – projekt invest, s. r. o., IČ: 04901916 za cenu 

Kč 2 490 000,- bez DPH /Kč 3 012 900,- s DPH.   
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Pořadí Název společnosti Subkritérium 

délka praxe v 

letech 

Subkritérium  

referenční 

zakázky 

Cena bez DPH v Kč/ s DPH 

80% 

1. GREGOR projekt invest, s. r. o. 10 6 2 490 000,-/ 3 012 900,- 

2. Dopravně technická kancelář, s. r. o. 20 5 2 815 000,-/ 3 406 150,- 

 

Usnesení RM č. 793/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele GREGOR projekt invest, s. r. o., IČ: 

04901916 na realizaci zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" za 

cenu Kč 2 490 000,- bez DPH /Kč 3 012 900,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 

dodavatelem. 
 

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

  

 

8. Zadávací podmínky výběrového řízení "Demolice objektu č. p. 1031 v Nudvojovicích, Turnov" 
 

Rozprava: 

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na projekt "Demolice objektu č. p. 1031 v Nudvojovicích, Turnov". 

Projekt řeší demolici objektu , který se nachází v Nudvojovicích na parc. č. 368 a 3689 v k. ú. Turnov. Realizace 

zakázky od 10. 1. 2022 do 27. 2. 2022 (nejpozději však 30 dnů). Předpokládaná hodnota zakázky: 0,6 mil. Kč bez 

DPH. 

 

Usnesení RM č. 794/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení na projekt "Demolice objektu č. p. 1031 v Nudvojovicích, Turnov" a 

schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. 

Eva Honzáková, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

  

 

9. Zadávací podmínky "Rekonstrukce části B střechy gymnázia v Turnově" 
 

Rozprava: 

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na projekt "Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově". 

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce střechy, a to pouze části B gymnázia v Turnově v ulici Jana 

Palacha. Realizace zakázky od 27. 6. 2022 do 30. 9. 2022 (nejpozději však 90 dnů). Předpokládaná hodnota zakázky: 

3 000 000 Kč bez DPH/ 3 630 000 Kč s DPH. 

 

Usnesení RM č. 795/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení na projekt "Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově" a schvaluje komisi 

pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Ing. 

Ladislav Osička. 
 

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

  

 

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

informačního centra v Turnově, – část 1" - vícepráce, méněpráce 
 

Rozprava: 

RM na svém zasedání dne 21. 10. 2021 schválila dodatek č. 8. Nová cena díla tak je 4 608 061,32 Kč bez DPH/ 

5 575 754,19 Kč s DPH. Stavba je před dokončením, chybí dodělat fasáda, expozice a grafika. Kolaudační řízení je 

svoláno na pátek 3. 12. 2021. Nyní předkládáme ke schválení dodatek č. 9, který řeší některé záměny zařizovacích 

předmětů a odpočty nerealizovaných položek. Hodnota dodatku č. 8 je celkem za 11 440,54 Kč bez DPH. 



5  Zápis Rady města Turnov 1. 12. 2021 

 
 

Usnesení RM č. 796/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s.r.o., IČ 07157851, na akci Nové 

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

díla bude 4 619 501,86 Kč bez DPH/ 5 589 597,25 Kč s DPH. 
 

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

  

 

11. Pronájem nebytových prostor v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov 
 

Rozprava: 

MUDr. Tomáš Kilevník převzal od 1. 1. 2020 ordinaci pro děti a dorost po MUDr. Zuzaně Chytré v objektu č. p. 

1931, ul. Jana Palacha, Turnov. Prostory vymaloval a upravil. Jelikož dětská klientela narůstá, poohlíží se pan doktor 

po jiných, větších prostorech. Společnost Spirála, s. r. o. využívá pro odbornou ambulanci sousední prostory v témže 

objektu. MUDr. Matek, jednatel společnosti požádal o ukončení dohodou k 31. 12. 2021. MUDr. Kilevník v době 

zveřejnění pronájmu emailem požádal o pronájem prostor v přízemí č. p. 1931, užívaných nyní Spirálou s. r. o. Před 

zprovozněním prostor na ordinaci bude nutné prostory minimálně vymalovat, případně přizpůsobit pro ordinaci 

dětského lékaře. Proto MUDr. Kilevník požádal o možnost během ledna prostor využívat a připravit pro ordinaci a 

hradit nájemné až od února r. 2022. Zároveň požádal o ukončení nájmu současných nebytových prostor dohodou k 

31. 1. 2022. 

 

Usnesení RM č. 797/2021 

RM schvaluje  

nájem části nebytových prostor v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov na ordinaci praktického lékaře pro děti a 

dorost o výměře 110,72 m2 s MUDr. Tomášem Kilevníkem, IČ: 08754373 za cenu 869,30 Kč/m2/rok od 1. 1. 2022 

na dobu neurčitou, s tím, že nájemné bude hrazeno od 1. 2. 2022. 
 

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

  

Usnesení RM č. 798/2021 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov s MUDr. Kilevníkem dohodou 

ke dni 31. 1. 2022. 
 

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

  

 

12. Dopravní terminál - smlouvy s novými dopravci 
 

Rozprava: 

Rada města na svém jednání dne 21. 10. 2021 projednala a schválila uzavření smluv o užívání autobusového stání na 

autobusovém terminálu v Turnově s jednotlivými dopravci. Po rozeslání smluv nás kontaktovala společnost 

RETROBUS s. r. o., Držkovice s tím, že linková doprava přešla na nového provozovatele a to RETROBUS 

Prostějov, s. r. o., Hněvotín. Jelikož byl záměr zveřejněn na úřední desce na původního dopravce, je nutné schválit 

uzavření smlouvy se společností RETROBUS Prostějov, s. r. o., Hněvotín. Dále nás kontaktovaly s žádostí o 

uzavření smlouvy o užívání autobusového stání další dopravci: Michal Pelc, Mladá Boleslav - Čejetičky a ČSAD 

Střední Čechy, a. s., kteří také zajíždí na dopravní terminál. 
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Usnesení RM č. 799/2021 

RM schvaluje  

uzavření smluv o užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově s jednotlivými dopravci: 

RETROBUS Prostějov, s. r. o., Hněvotín, IČ: 10666206, Michal Pelc, Mladá Boleslav - Čejetičky, IČ: 06443575 a 

ČSAD Střední Čechy, Brandýs nad Labem, IČ: 27616347 na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 za cenu 15 

Kč/vjezd + DPH. 
 

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

  

 

13. Přidělení bytů 
 

Rozprava: 

V období od 21. 10. 2021 do 3. 11. 2021 byly podány tři žádosti o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova ul.). Dne 

22. 11. 2021 proběhla sociální a bytová komise, na které byly projednány žádosti. V období od 27. 10. 2021 do 4. 

11. 2021 byla podána jedna úplná Žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Turnov Granátová 1897. Ke konci října 

2021 nám nájemnice vrátila byt 2+1 ve 4. patře, Přepeřská 1449/23, Turnov. V bytě došlo k drobným úpravám a 

revizím a je možné ho přidělit dalšímu nájemníkovi. 

 

Usnesení RM č. 800/2021 

RM schvaluje  

přidělení bytů zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 7 v 2. NP č. p. 2032, pro paní xxxxxxxxxxxx. Byt č. 

6 v 1. NP č. p. 2030, pro pana xxxxxxxxx a byt č. 6 v 3. NP č. p. 2032, pro paní xxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s 

žadateli, nejpozději však od 1. 1. 2022, 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. 801/2021 

RM schvaluje  

přidělení bytu ve vlastnictví města Turnov, Výšinka – Granátová ul. č. p. 1897, byt č 91 v 7. NP pro paní 

xxxxxxxxxxxxxxx, dle domluvy s žadatelkou, nejpozději však od 1. 1. 2022, 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. 802/2021 

RM schvaluje  

přidělení bytu ve vlastnictví města Turnov, Přepeřská č. p. 1449, byt č. 23 pro paní xxxxxxxxx s dětmi a náhradníka 

pana xxxxxxxxx s rodinou. Vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 1. 1. 2022, 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] 

  

 

14. Návrh rozpočtu na rok 2022 
 

Rozprava: 

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

383729 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).  

Materiál bude projednáván v ZM. 

 

Usnesení RM č. 803/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit návrh rozpočtu na rok 2022 dle návrhu. RM žádá předsedu finančního výboru o opětovné projednání 

návrhu rozpočtu města na rok 2022 ve finančním výboru do konání zastupitelstva 16. 12. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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15. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021. 

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 18.547 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 18.697 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 19.998 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

snižují o 1.301 tis. Kč.  

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 5 se navyšuje o 13.365 tis. Kč na částku ve výši 29.834 tis. Kč.  

Financování se zvyšuje o 150 tis. Kč, na částku ve výši 5.795 tis. Kč. 

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. 

Materiál bude projednáván v ZM. 

 

Usnesení RM č. 804/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2021 dle s připomínkou ř. 578 Greenway navýšení o 100 tis. Kč (úsek 

Maškova zahrada – protipovodňová hráz Mašov). 
 

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

  

 

16. Škodní a likvidační komise 
 

Rozprava: 

Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 8. 11. 2021 návrhy na vyřazení majetku. 

 

Usnesení RM č. 805/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářský nábytek a drobný majetek) z důvodu 

nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 8. 11. 2021. 

RM pověřuje OVV nabídnout vyřazený nábytek k odběru do Nábytkové banky. 
 

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

  

Usnesení RM č. 806/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní a kancelářská techniky) z důvodu nefunkčnosti, 

mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 8. 11. 2021. 
 

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

  

Usnesení RM č. 807/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (software) z důvodu ukončení platnosti licence na návrh 

škodní a likvidační komise ze dne 8. 11. 2021. 
 

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

  

Usnesení RM č. 808/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (počítače) a odprodej zájemcům z důvodu, že již nejsou pro 

potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 8. 11. 2021. RM preferuje nejdříve nabídku 

odprodeje počítačů příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem města, teprve následně fyzickým osobám. 
 

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

  

Usnesení RM č. 809/2021 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářský nábytek a drobný majetek městské policie) z 

důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 8. 11. 

2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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17. Kronika města 2020 
 

Rozprava: 

Letopisecké komisi Rady města Turnov byl v září předložen návrh kronikářského zápisu pro rok 2020. Všichni 

členové komise měli možnost posoudit jeho obsah a úplnost. Ke konceptu kroniky nevznesla komise žádné zásadní 

připomínky a zápis hodnotí jako velmi dobrý, objektivní a obsahově poutavý. 

 

Usnesení RM č. 810/2021 

RM schvaluje  

kronikářský zápis za rok 2020 včetně jeho fotodokumentační přílohy. 
 

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

  

 

18. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace – zrušení jídelny-výdejny ve 

školském rejstříku 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost ředitelky Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

k souhlasu o výmaz školní jídelny/výdejny na adrese Kosmonautů 1641 ze školského rejstříku. Školní 

jídelna/výdejna byla zrušena na základě změn ve financování regionálního školství. Organizace tak vykazuje pouze 

školní jídelnu na adrese Kosmonautů 1640 s kapacitou 180 dětí. Na základě výmazu ve školském rejstřík dojde také 

ke změně vykazování na UIV, kde organizace již vykazuje pouze školní jídelnu. 

 

Usnesení RM č. 811/2021 

RM souhlasí  

se zrušením školní jídelny - výdejny na adrese Kosmonautů 1641 při organizaci Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

19. Nařízení o zpoplatněném parkovaní ve vymezených oblastech obce 
 

Rozprava: 

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

2021 bylo přijato nařízení č. 3/2021, které přineslo dílčí změny, zejména šlo o zrušení systému parkovacích karet. 

Tento, krok nebyl pozitivně přijat od držitelů parkovacích karet, jejichž doba vypršela a chtěli vydat novou. Tento 

systém chápali jako podporu podnikatelů a obyvatel bydlících v oblastech, kde je parkování zpoplatněno, a kde jim 

tento systém usnadní parkování a běžný život s vozidlem. Z důvodu negativních ohlasu navracíme do nařízení 

systém parkovacích karet, který je platný na všech parkovištích s parkovacím automatem vyjma náměstí Českého 

Ráje, kde se klade důraz na rychlou výměnu vozidel a není žádoucí, aby zde parkovala vozidla celý den. 

 

Usnesení RM č. 812/2021 

RM projednala  

návrh nařízení města č. 7/2021, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 

určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. Na základě projednání navrhuje nařízení upravit a vyjmout 

z míst pro užívání parkoviště Na Trávnicích (jak před železářstvím, tak na parkovišti u starého kina) z vymezených 

zón pro rezidentní parkování. 
 

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

  

 

20. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - vypsání výběrového řízení na pozici jednatel/jednatelka 
 

Rozprava: 

Z důvodu odstoupení z funkce jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíra Konopky k 31. 3. 2022 

Vám předkládám k projednání tento materiál, jehož součástí je dopis jednatele o odstoupení z funkce, složení 

výběrové komise a text výběrového řízení. 

 

Usnesení RM č. 813/2021 

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

bere na vědomí odstoupení z funkce jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíra Konopky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 814/2021 

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

schvaluje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hocke, Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, Eva Kordová, Karel Jiránek, 

Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek. 
 

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

  

Usnesení RM č. 815/2021 

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

schvaluje vypsání výběrového řízení na pozici jednatel/jednatelka Městské teplárenské Turnov, s. r. o. 
 

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

  

 

21. Technické služby Turnov, s. r. o. - schválení vyhlášení výběrového řízení na nákup užitkového automobilu 
 

Rozprava: 

Společnost plánuje nákup užitkového automobilu se sklápěcí nástavbou. Vozidlo bude využíváno na údržbu 

komunikací, úklid města a úklid kolem separačních míst. Předpokládané náklady jsou Kč 700.000 bez DPH, 

financování bude z prostředků společnosti. Plánovaný nákup je do konce dubna 2022. 

 

Usnesení RM č. 816/2021 

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

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup užitkového automobilu. 
 

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

  

Usnesení RM č. 817/2021 

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

jmenuje hodnotící komisi pro hodnocení veřejné zakázky na nákup užitkového automobilu ve složení: p. Fukárek, p. 

Jiránek, p. Černý, p. Vele, Mgr. Svobodová. Náhradníci: Bc. Báča, p. Ciler, p. Hořák ing. Hocke, Mgr. Špetlík. 
 

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

  

 

22. Městská policie - měření rychlosti 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám společně s panem velitelem městské policie informaci o měření rychlosti projíždějících vozidel 

Městskou policii po pořízení nového měřícího ručního zařízení od poloviny května 2021. Měření rychlosti 

projíždějících vozidel probíhá vždy nejdéle po dobu 1 hodiny, počet měřících dnů bylo 67. ze 486 projíždějících 

vozidel se řešilo pro překročení nejvyšší povolené rychlosti celkem 352 vozidel. Na pokutách bylo vybráno 264.000 

Kč, dále oznámeno 73 vozidel s pokutami z oznámení ve výši 40.000 Kč, celkem tedy 304.000 Kč. 

 

Návrhy z diskuze: 

- Osazení semaforů v návaznosti na rychlost na vjezdech do města 

- VDZ v blízkosti škol „POZOR DĚTI“ 

- Tabule měřící rychlost v blízkosti škol 

- Zpomalovací pruhy mimo zástavbu 

Schůzka odboru dopravy, MP, DI PČR. 

 

Usnesení RM č. 818/2021 

RM bere na vědomí  

informaci o prováděném měření rychlosti projíždějících vozidel Městskou policii Turnov ručním měřičem rychlosti 

pořízeném v květnu 2021. 
 

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

  

 

23. Turnovské památky a cestovní ruch - vstupné na hradě Valdštejně na rok 2022 
 

Rozprava: 

Během posledních let došlo ke zvýšení atraktivnosti tohoto památkového objektu. Došlo ke zhodnocení kulturní 

památky po stránce investiční - stavební i rozšiřováním mobiliáře – dovybavování interiérů. Dochází ke zvýšení 
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vstupů. To vše ovlivňuje výši vstupného. Během minulého roku došlo k navýšení vstupného na památkových 

objektech ve správě NPÚ, zvyšováno je i na dalších památkových subjektech. 

  

Vstupné pro objekt hrad Valdštejn: 

 
2021 2022 A 2022 B 

Plné vstupné – s průvodcem 100,- Kč 105,- Kč 110,- Kč 

Plné vstupné – volná prohlídka 80- Kč 85,- Kč 90,- Kč 

Snížené vstupné – s průvodcem* 60,- Kč 70,- Kč 70,- Kč 

Snížené vstupné – volná prohlídka* 50,- Kč 60,- Kč 60,- Kč 

Rodinné vstupné – s průvodcem** 260,- Kč 290,- Kč 300,- Kč 

Rodinné vstupné – volná prohlídka** 210,- Kč 240,- Kč 250,- Kč 

Organizované skupiny dětí do šesti let 10,- Kč 20,- Kč 20,- Kč 

Děti do šesti let 0,- Kč 5,- Kč 10,- Kč 

* Snížené vstupné: děti od 6 do 15 let, studenti od 15 do 26 let s platným studentským průkazem, držitelé ZTP a 

ZTP/P, senioři nad 65 let. 

** Na rodinné vstupné mají nárok 2 dospělí a max. 3 děti do 15 let. Na některé kulturní akce rodinné vstupné 

neplatí. 

Ostatní poplatky: 

Příplatek za prohlídku mimo stanovenou otevírací dobu 50,- Kč 

Příplatek za cizojazyčný výklad (pouze předem objednané 

skupiny) 
50,- Kč 

Pes 20,- Kč 

Fotografování (pouze bez blesku) zdarma 

 

Usnesení RM č. 819/2021 

RM schvaluje  

navýšení vstupného na památkovém objektu hrad Valdštejn dle předloženého návrhu B. V navrženém vstupném je 

zvýhodněno rodinné vstupné. Vstupné na akce a pořádané programy bude řešeno samostatně. 
 

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

  

 

24. Záměr prodeje pozemků na Vesecku pro DEK stavebniny 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám k posouzení záměr prodeje pozemků na Vesecku pro DEK stavebniny (DEKINVEST, investiční 

fond s proměnným investičním kapitálem, a. s.). 

 

Historie záměru 

Už zhruba 2 roky řešíme v ulici Nudvojovická dopravní obtíže způsobené zásobováním DEK stavebnin. Stěžují si 

majitelé a ředitelé firem, občané Nudvojovic. Po zásazích Městské policie, kdy se situace příliš nezlepšovala, jsem 

vyvolal jednání s vedením společnosti DEK. V první fázi se vedení společnosti snažilo dohodnout s vlastníkem 

pozemku, u kterého jsou v nájmu o určitých změnách. Jednání však zkrachovala a proto přišla paní Ing. Kutnarová 

s žádostí o vytipování pozemků v Turnově, kde by bylo možné postavit nový, moderní areál. V rámci diskuze nad 

územním plánem jsme hovořili o areálu pekáren v Pekařově ulici, areálu za lokomotivním depem, v areálu 

Šroubárny a také pozemcích v obchodně-průmyslové zóně Vesecko. Zde jsem upozornil na problematiku kauzy 

Walderode. 

Paní Ing. Kutnarová společně se svým teamem prověřila všechny možnosti a přišla s žádostí o prověření možného 

prodeje pozemků na Vesecku. DEK kontaktoval právního zástupce paní hraběnky a našli společně řešení spočívající 

ve vzdání se restitučního nároku se strany paní hraběnky, vyjmutí pozemků z probíhajícího soudního sporu 

protihodnotou za finanční plnění ze strany DEK. 

 

Město Turnov zadalo u znaleckého ústavu STATIKUM posudek na určení ceny pozemků v čase a místě obvyklou a 

cenu tržní. Posudek je přílohou materiálu. 
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Dále jsme v rámci komise rozvoje města (říjen, listopad 2021) diskutovali umístění areálu DEK stavebnin v rámci 

celé zóny, dopravní napojení, inženýrské sítě, připojení k plánované stavbě objektu městské jednotky hasičů a 

výjezdového centra IZS. Výsledkem diskuzí je navrhované umístění znázorněné v přiložené situaci. Co se týče 

zaměstnanců, tak by v centru mělo být zaměstnáno 30 osob. Dopravní zatížení je uvažováno: 50 os. automobilů/den, 

50 dodávek/den, 15-18 nákladních automobilů/den. Prověřoval se i počet parkovacích stání pro automobily, který je 

stanoven na 20. 

 

Areál DEK stavebnin by měl být koncipován jako moderní prodejní centrum pro dům a zahradu. Tento koncept již 

DEK stavebniny realizovali v mnohých městech (např. Ústí nad Orlicí). https://www.dek.cz/kontakty/usti-nad-orlici. 

V přiložené prezentaci je patrné, jak by mohlo celé centrum vypadat. V dalším, jsme zájemce upozorňovali na 

nutnost překládky inženýrských sítí, navážku v prostoru staveniště, nutnost spolufinancovat výstavbu komunikace 

včetně chodníku pro pěší a cyklisty, aleje stromů, vodovodního a kanalizačního řadu, retenční nádrže na dešťové 

vody. 

DEK stavebniny jsou ochotni se podílet na poměrné části nákladů na komunikaci a inženýrské sítě nebo komunikaci 

zainvestovat, zajistit spoluúčast od ostatních společností a následně komunikaci převézt na město. 

 

Usnesení RM č. 820/2021 

RM vzala na vědomí  

záměr prodeje pozemků na Vesecku pro DEKINVEST, investiční fond s proměnným investičním kapitálem, a.s.  

RM pověřuje starostu města dalším jednáním o ceně pozemků a výší spoluúčasti na výstavbě příjezdové komunikace 

dle diskuze a následným opětovným projednáním na RM. 
 

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

  

 

25. Táborová základna Krčkovice - aktuální informace 
 

Bod se přesouvá na další jednání RM. 

 

 

26. Individuální dotace pro VHS Turnov - kanalizační řad Přemyslova ulice - Stebénka 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám k posouzení žádost Vodohospodářského sdružení Turnov (dále VHS) ke spolufinancování 

havarijního stavu kanalizace v úseku Přemyslova ulice – Stebénka ve výši 20% investice, minimálně 300 tis. Kč.  

Jedná se o stávající kanalizační řad ve vlastnictví VHS, který má dle dohody o financování v rámci Rady 

Vodohospodářského sdružení Turnov financovat VHS. V žádosti jsou zmiňovány nové dešťové vody, které jsou do 

kanalizace zaústěny. Město Turnov, ani žádný další investor však v poslední době nevybudoval nějaké nové 

zpevněné plochy či objekty v této lokalitě. Smíšená kanalizace odvádí splaškové vody ze stávajících nemovitostí a 

dešťové vody ze stejných ploch Přemyslovy ulice, stejně jako v minulosti. Úprava, kterou provedly Technické 

služby Turnov, s. r. o. spočívala spíše v řešení neuspokojivého stavu po Rekonstrukci Přemyslovy ulice, který vedl 

k navedení dešťových vod na příjezdovou cestu a do zahrady rodiny Lamačovy. Rekonstrukci Přemyslovy ulice 

provádělo investorsky VHS v roce 2018 a město Turnov na tuto rekonstrukci přispělo 3,4 mil. Kč. Rovněž je potřeba 

říci, že úprava komunikace s liniovým odvodnění provedená Technickými službami Turnov v letošním roce stála cca 

0,15 mil. Kč. 

 

Usnesení RM č. 821/2021 

RM neschvaluje  

finanční podporu pro spolufinancování havarijního stavu kanalizace v úseku Přemyslova ulice – Stebénka, o kterou 

požádalo Vodohospodářské sdružení Turnov. 
 

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

  

 

27. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, který byl 

připraven na základě usnesení rady města týkajících se řešení úhrady věcných břemen. Jedná se o změnu obecně 

závazné vyhlášky č. 8/2019, avšak s ohledem na přehlednost byla zvolena forma návrhu zcela nové vyhlášky, 

namísto pouhé novelizace.  
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Dle usnesení rady města byla především navýšena sazba poplatku za provádění výkopových prací a za umístění 

stavebních zařízení u liniových staveb (tedy těch staveb, kterých se zpravidla zřizují věcná břemena), a to na 

maximální částku 10 Kč za m2 a započatý den. 

 

Usnesení RM č. 822/2021 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství v předloženém znění. 
 

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

  

 

28. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – nákup užitkového automobilu 
 

Rozprava: 

Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. (dále MST) Ing. Jiřím Veselkou, MBA Vám předkládáme 

materiál týkající se pořízení užitkového automobilu do 3.5 t, s kontejnerovou nástavbou pro potřeby společnosti, 

které je poslední nerealizovanou investicí ze schváleného investičního plánu pro rok 2021. 

 

MST, vlastní užitkové vozidlo KIA (třístranný sklápěč), které slouží již od roku 2006, jenž dnes slouží pro všechna 

střediska společnosti (AS, FS, hřiště pod TSC, Mašov, BV a SRA MZ). V rámci MST jím zajišťujeme odvoz 

veškerého materiálu, odvoz odpadu, ale především odvoz trávy ze středisek (více jak 58.000 m2 travnaté plochy). 

Na základě objednávky zajišťujeme přepravu sportovního vybavení/nářadí pro sportovní spolky ve městě atd. V 

současné době je již kapacita jednoho vozu (který pomalu dosluhuje) nedostatečná. Na střediscích se hromadí odpad, 

který ne vždy stíháme odvážet, ale hlavní problém vzniká s odvozem posekané trávy, která již druhý den začne tlít a 

zapáchat. Navíc vzniká značná časová prodleva při nakládce i vykládce odváženého materiálu, a s tím související 

potřeba přesčasů, případně brigádnické práce v sezóně sekání trávy. Při pořízení kontejnerového vozidla bychom 

mohly umístit kontejnery na jednotlivých střediskách a auto by plynule/průběžně odváželo všechny druhy materiálů 

(ušetření času nakládky a vykládky). Zjednodušilo by to i přepravu sekaček/strojů mezi středisky a do servisů a 

přineslo úsporu pracovního času. 

Zapůjčení kontejnerů v době jejich menšího využití (mimo sezónu) a odvoz odpadu externím subjektům by nám 

umožnil i jejich komerční využití a zvýšení našich tržeb. 

Na výše uvedené vozidlo máme vozidlo je v našem investičním plánu alokovaná částka pro rok 2021 ve výši 950 

000Kč (bez DPH). V době přípravy plánu investic (září 2020) toto byla cena za nov= vozidlo včetně cca 2 

kontejnerů, které jsme plánovali v dalších letech postupně dokoupit do potřebného počtu (cca 5 kontejnerů, cena cca 

40-50 tis./1 ks). 

S příchodem omezení kvůli covidu a nedostatku čipů se však situace na trhu výrazně změnila (1. pol. 2021). Nová 

auta prakticky nebyla k dispozici, a navíc jejich cena vzrostla o cca 30 %. 

Protože již v minulosti využila MST (v r. 2019) nákupu bazarového vozu (servisní vozidlo Volkswagen Caddy), 

přičemž uspořila oproti nákupu nového, začnou část investičních prostředků, a navíc je s tímto vozidlem velká 

spokojenost, zaměřili jsme svoji pozornost na možnost nákupu vozu ojetého užitkového kontejnerového vozu 

(hlavně z důvodu finančních úspor, abychom se vešly do plánované částky). MST, konkrétně hlavní technik P. 

Mikeš, a to i ve spolupráci s externími poradci mapovali situaci na trhu, a to i v zahraničí, ale bohužel dobrých 

bazarových vozidel (kvalitní hydraulika vozu je pro dobrou funkci a finančně přijatelný provoz zásadní) je nyní na 

trhu velmi málo, právě z výše uvedeného důvodu (nedostatek aut nových). 

Z těchto důvodů jsme v 2 polovině roku přehodnotili situaci a znovu začali zvažovat a poptávat pořízení vozu zcela 

nového s tím, že bychom vyšší cenu uhradili formou leasingu, či splátek v dalším období. K tomu je třeba uvést, že 

se ceny stále drží na zmíněných vyšších relacích a spíše mají tendenci růstu. Navíc se dodací lhůty těchto nových 

vozů velmi různí a často jsou v řádech 6 a více měsíců. Důvodem je stálý nedostatek čipů a také to, že nejsou vždy k 

dispozici s potřebnou nástavbou, neboť je takovýto vůz poměrně speciální. MST by ideálně potřebovala mít k 

dispozici vůz začátkem sezóny 2022 (duben, květen). 

 

 
 

 



13  Zápis Rady města Turnov 1. 12. 2021 

Usnesení RM č. 823/2021 

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

bere na vědomí informaci k potřebě a výběru užitkového automobilu do 3.5 t, s kontejnerovou nástavbou pro potřeby 

společnosti. 
 

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

  

Usnesení RM č. 824/2021 

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

schvaluje  

1) Výjimku ze směrnice Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov, a to konkrétně možnost výběru z 5 

RM předložených nabídek získaných na základě dlouhodobého monitorování trhu, průběžných jednání a 

závěrečným oslovením dodavatelů osvědčených značek a to jak nových, tak ojetých vozidel. Důvodem k udělení 

výjimky je nedostatek těchto užitkových vozidel na trhu. Zároveň společnost provedla průzkum trhu. 

2) Výběr nejvhodnější nabídky dle návrhu vedení MST a to: Vůz Iveco Daily typ 60C18 nosič kontejnerů, 

dodavatele Stroj servis, s.r.o., Náchodská 30, Praha 9 Horní Počernice; za cenu 1 121 000 Kč bez DPH. 
 

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

  

 

29. Vodohospodářské sdružení Turnov – daňově-účetní analýza 
 

Rozprava: 

Navrhovanou úpravu stanov VHS Turnov jsme na minulém jednání ZM odmítli. Jednání o stanovách v rámci RS 

VHS Turnov bylo formálně přerušeno, fakticky odloženo na neurčito. Do samotných a dlouhých jednání o nových 

stanovách jsme přitom šli se dvěma základními cíli:  

1) narovnat pozici města Turnova v rámci svazku – aktuální zastoupení (3 z 28, tedy zhruba 11%) neodpovídá ani 

tržbám (40%), ani majetku (31%), ani počtu obyvatel (31%).  

2) vyprecizovat otázku majetkového vypořádání v případě, že by člen svazek opouštěl. Tak, aby takové vypořádání 

bylo spravedlivé.  

 

V bodě 2) návrh nových stanov dokonce významně zhoršoval postavení členů svazku, kdy se nebere v potaz vybrané 

vodné a stočné na území člena, jakožto nejvýznamnější zdroj pro obnovu majetku. Stávající stanovy přitom 

ponechávají možnost spravedlivějšího vyrovnání.  

V bodě 1) navýšení na 6 z 34 (zhruba 18%) fakticky postavení města Turnova ve svazku nijak neposiluje – u 

klíčových otázek (míra zadlužení svazku, rozpočet a s ním související tempo obnovy majetku a výše vodného a 

stočného) bychom i nadále byli přehlasováváni. 

 

Pro co nejobjektivnější rozhodování další reprezentace města chceme dopracovat analýzy, co by opuštění svazku pro 

Turnov znamenalo. Konkrétně chybí analýza daňově-účetní. Tato analýza má odpovědět na důležité otázky, které se 

netýkají jen případného vystoupení, ale i nakládání s vodohospodářským majetkem na území města za členství ve 

svazku. Měla by i ověřit stávající cestu kofinancování nových a rekonstruovaných řadů formou individuálních 

dotací, případně předávání nové vodohospodářské infrastruktury od soukromých subjektů ve vazbě soukromý 

vlastník – VHS Turnov s financováním přes města. Stávající forma je nepřehledná, má řadu právních a daňových 

rizik. Jako příklad lze uvést vlastnictví přípojek a finančních příspěvků na ně. Zároveň by měla být i lépe popsána 

případná forma vkladu, která je již zahrnuta ve stávajících stanovách VHS Turnov.  

Zpracování této analýzy bylo projednáno ve Výboru ZM pro vodohospodářský majetek v květnu tohoto roku, z 

diskuze v něm vyplynulo usnesení – nechat takovou analýzu zadat přímo VHS Turnov. Na Radě sdružení VHS 

Turnov ale usnesení směřující k této analýze následně nezískalo podporu, proto se vracíme k původnímu záměru, 

kde by zadavatelem bylo město Turnov, ve spolupráci s městem Semily.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Na tento bod jednání se připojil pan radní Mikula a pan zastupitel Uchytil. 

 

Usnesení RM č. 825/2021 

RM bere na vědomí  

rezignaci RNDr. Josefa Uchytila, Dis. v Radě sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 826/2021 

RM doporučuje  

ZM pověřit starostu města Ing. Tomáše Hockeho a člena VVHM Josefa Uchytila jednáním s vedením města Semily 

o společném vypracování daňově-účetní analýzy vypořádání majetku při případném vystoupení člena ze svazku 

VHS Turnov. 
 

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

  
 

 

 

 

V Turnově dne 7. prosince 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostka 


