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ZÁPIS 
z 24. jednání Rady města Turnov 

ze dne 16. 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, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, 

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

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu:  

Jiří Mikula            

 

Jiří Mikula 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"SM, Turnov, Šolcova ul. p. č. 3425/10 - smyčka kNN" 

Mgr. Dagmar Šrytrová  13:00 – 13:45   

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Vodovodní, kanalizační, plynovodní přípojky a sjezd k 

novostavbě RD Mašov p. č. 29/5 a 29/6, p. xxxxxx" 

       

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Sjezd z parkovací plochy p. č. 831/24 k. ú. Daliměřice, 

Zahradní, Turnov, Společenství vlastníků" 

       

4. Smlouva o postoupení smlouvy o smlouvě budoucí kupní z 

LAMA RESIDENCE a. s. na Výšinka v Ráji, a. s. 

       

5. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku - pozemky p. č. 

2608/5, 2608/1 a 2609/1, vše k. ú. Turnov 

       

6. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Opravy místních komunikací" 

EUROVIA CS, a. s. 

       

7. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo Rekonstrukce ulic Mírová, 

Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě 

       

8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb s TS 

Turnov 

       

9. Prodej pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec        

10. Prodloužení smlouvy o nájmu v č. p. 84, ul. Skálova - TPCR        

11. Žádost o ukončení nájmu v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 

dohodou  - xxxxxxxxx 

       

12. Věcná břemena, nová pravidla        

Záležitosti odboru finančního 

13. Finanční záležitosti příspěvkových organizací – úprava 

příspěvku na odpisy a nařízeného odvodu z fondu investic 

PO zřizovateli 

Ing. Tomáš Hocke 13:45 – 14:00      

14. Plán inventur na rok 2021 Ing. Tomáš Hocke       
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Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

15. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 Mgr. Martina Marková      14:00 – 14:25      

16. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2022 dle 

nařízení vlády č. 420/2021 Sb., návrhy na úpravu 

Mgr. Petra Houšková       

17. Změny sledovaných ukazatelů a čerpání fondů 

příspěvkových organizací 

Mgr. Martina Marková       

18. Prodloužení nájemní smlouvy na areál Hvězdárny Turnov        

19. Táborová základna Krčkovice Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

20. Zdravotně sociální služby Turnov - Výběr dodavatele na 

lůžka 

      14:25 – 14:35 

Záležitosti odboru dopravního 

21. Parkovné za stání ve vymezených oblastech obce Mgr. Jana Svobodová 14:35 – 14:40 

Ostatní 

22. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - prodej kotelny v 

Přepeřské ulici 

Mgr. Jana Svobodová   

    

14:40 – 15:00      

23. 

 

 

24. 

 

25. 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. - smluvní vztahy ke 

sportovní hale v Turnově 2 - nájemní smlouva, smlouva o 

správě 

Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – jmenování 

nového člena – přidaný bod 

Přidělení bytu – přidaný bod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Kordová      

      

 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "SM, Turnov, Šolcova ul. p. č. 3425/10 - smyčka 

kNN" 
 

Rozprava: 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby na akci "SM, Turnov, Šolcova p. č. 3425/10, smyčka-kNN". Projektovaná stavba se nachází v ulici 

Šolcova v osadě Zátiší. Jedná se o stavbu nového odběrného místa pro p. xxxxxx (+další zahrádkáře) pro jeho 

pozemek na p. č. 3425/10 k. ú. Turnov. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění 

kabelového vedení v min. částce 1.000 Kč + DPH (500 Kč/bm). Na základě této žádosti navazuje další stavba od p. 

xxxxxxxxxx. Podal žádost o zřízení věcného břemene na "Elektro přípojku pro p. č. 3425/10 k. ú. Turnov". 

 

 

Usnesení RM č. 827/2021 

RM ruší  

usnesení č. 91/2021 z 25. 2. 2021 z důvodů změny tras věcného břemene (u ČEZ i soukromých majitelů zahrádek). 
 

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

  

Usnesení RM č. 828/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 3433/5 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v 

celkové délce 1 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Šolcova p. č. 3425/10, smyčka-kNN" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v min. částce 1.000 Kč + DPH (500 Kč/1bm). 
 

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

  

Usnesení RM č. 829/2021 

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 p. č.3433/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova 

dotčené stavbou "Elektro přípojku pro p. č. 3425/10 k. ú. Turnov" ve prospěch xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

jednorázovou úhradu 2.600 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Vodovodní, kanalizační, plynovodní přípojky a 

sjezd k novostavbě RD Mašov p. č. 29/5 a 29/6, p. Kopal" 
 

Rozprava: 

Investor xxxxxxxxx podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "STL plynovodní přípojky, vodovodní a 

kanalizační přípojky a sjezdu pro RD na pozemku p. č. 29/5 a 29/6 k. ú. Mašov u Turnova". Jedná se o výstavbu 

nových přípojek k novostavbě RD v Mašově v ul. Nad Hájkem. 

 

 

Usnesení RM č. 830/2021 

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. 1264/1 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "STL plynovodní přípojky, vodovodní, kanalizační přípojky a sjezdu pro RD na 

pozemku p. č. 29/5 a 29/6 k. ú. Mašov u Turnova" ve prospěch xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

jednorázovou úhradu 7.600 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

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

 

  

 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Sjezd z parkovací plochy p. č. 831/24 k. ú. 

Daliměřice, Zahradní, Turnov, Společenství vlastníků" 
 

Rozprava: 

Společenství vlastníků Zahradní 242-243 Turnov podalo žádost o zřízení věcného břemene na "Zřízení sjezdu z 

parkovací plochy p. č. 831/24 k. ú. Daliměřice, Zahradní, Turnov". 

Jedná se o stavbu nového sjezdu na Daliměřicích u bytových domů v ul. Zahradní. Z pozemku 831/24 k. ú. 

Daliměřice ve vlastnictví Společenství vlastníků Zahradní povede v šíři 21 bm sjezd na komunikaci do ul. Zahradní 

p. č. 973 přes chodník p. č. 831/20, oba k. ú. Daliměřice, které jsou v majetku města Turnov dle situačního plánku č. 

1, 2. 

 

 

Usnesení RM č. 831/2021 

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. 831/20 a 973 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "Zřízení sjezdu z parkovací plochy p. č.831/24 k. ú. Daliměřice, Zahradní, Turnov" 

ve prospěch Společenství vlastníků Zahradní 242-243 Turnov, za jednorázovou úhradu 19.000 Kč + DPH dle Ceníku 

jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (2.000 Kč za sjezd (případ) + DPH + 1.000 Kč za 

každý metr navíc). 
 

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

  

 

 

4. Smlouva o postoupení smlouvy o smlouvě budoucí kupní z LAMA RESIDENCE a. s. na Výšinka v Ráji, a. 

s. 
 

Rozprava: 

Společnost LAMA RESIDENCE a. s. uzavřela s městem Turnov dne 8. 4. 2020 smlouvu o smlouvě budoucí kupní, 

ke které byl uzavřen dodatek č. 1 dne 20. 11. 2020. Smlouva řešila budoucí prodej pozemků pro výstavbu bytových 

domův v ul. U Tří svatých vč. příslušné infrastruktury (usnesení Zastupitelstva města Turnov dne 27. 2. 2020, č. 

usnesení 34/2020). 

Dne 19. 11. 2021 byla na město Turnov, odbor správy majetku doručena žádost společnosti LAMA RESIDENCE a. 

s. o udělení souhlasu s postoupením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na společnost Výšinka v Ráji, a. s. 

Předložený návrh nechal odbor správy majetku zkontrolovat advokátní kanceláří Doucha Šikola advokáti s. r. o., 

která doplnila u vyslovení souhlasu města Turnova prohlášení ve smyslu ustanovení § 1899 odst. 1 občanského 

zákoníku o tom, že město Turnov odmítá osvobození postupitele (tj. LAMA RESIDENCE a. s.) ze smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní, tj. město Turnov může po postupiteli (LAMA RESIDENCE, a. s.) požadovat, aby plnil, 

neplnil-li by postupník (Výšinka v Ráji a. s.) převzaté povinnosti. 
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Usnesení RM č. 832/2021 

RM souhlasí  

s postoupením veškerých práv a povinností postupitele LAMA RESIDENCE a. s. ze smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní na postupníka Výšinka v Ráji, a. s., dle podmínek Smlouvy o postoupení smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

mezi LAMA RESIDENCE a. s. se sídlem Rybná 116/24, Praha 1, IČ 07253028 a Výšinka v Ráji, a. s. se sídlem 

Jaurisova 515/4, Praha 4, IČ 11965479. 
 

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

  

Usnesení RM č. 833/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města souhlasit s postoupením veškerých práv a povinností postupitele LAMA RESIDENCE a. s. ze 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní na postupníka Výšinka v Ráji, a. s., dle podmínek Smlouvy o postoupení smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní mezi LAMA RESIDENCE a. s. se sídlem Rybná 116/24, Praha 1, IČ 07253028 a Výšinka 

v Ráji, a. s., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4, IČ 11965479. 
 

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

 

  

 

5. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku - pozemky p. č. 2608/5, 2608/1 a 2609/1, vše k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Společenství vlastníků Nádražní 1383, 1384, 1385 má s městem uzavřenou smlouvu o pronájmu pozemků p. č. 

2608/5, 2608/1 a 2609/1, vše k. ú. Turnov za nájemné ve výš 2 Kč/m2/rok. Dle tabulky orientačních cen je nájemné 

pozemků u bytových domů stanoveno na částku 3 Kč/m2/rok. Proto je nutné uzavřít dodatek smlouvy o pronájmu 

pozemku ze dne 2. 1. 2012, kterým se zvýší nájemné dle schválené tabulky orientačních cen na výši 3 Kč/m2/rok. 

Z diskuze: V jakém horizontu dojde k uzavření dodatků u ostatních nájmů? 

 

 

Usnesení RM č. 834/2021 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku na pozemky p. č. 2608/5, 2608/1 a 2609/1, k. ú. Turnov se 

Společenstvím vlastníků 1383, 1384, 1385, Nádražní 1383, Turnov za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok. 
 

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

 

  

 

6. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Opravy místních komunikací" EUROVIA CS, a. s. 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku uzavřel 12. 11. 2021 na základě výsledku výběrového řízení smlouvu o dílo s firmou 

EUROVIA CS, a. s. Praha na opravu komunikací. 15. 11. 2021 poptala firma dodávku materiálu  - zámkové dlažby 

k domu s pečovatelskou službou v Žižkově ulici. Od obou dodavatelů dostali zamítavou odpověď, že materiál již 

není v letošním roce dostupný. Na základě výše uvedeného žádá firma EUROVIA CS a. s. o prodloužení termínu 

dokončení díla na dláždění chodníku v Žižkově ulici do 30. 4. 2022. Opravy asfaltových komunikací budou 

dokončeny v termínu původní smlouvy o dílo do 31. 12. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 835/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na "Opravy místních komunikací" se zhotovitelem EUROVIA CS, a. s. Praha, 

IČO 45274924 s prodloužením termínu dokončení díla do 30. 4. 2022. 
 

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

 

  

 

7. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo Rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě 
 

Rozprava:       
Na svém jednání 25. 11. 2021 schválilo zastupitelstvo města studii nového prostorového uspořádání ulic Mírová, 

Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě a zahájení zpracování projektové dokumentace. 
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Dle smlouvy o dílo má být projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení předána do 8. týdnů od 

projednání ve všech komisích a s obyvateli ulic. Zpracovatelská firma Profes projekt žádá o prodloužení termínu k 

předání projektové dokumentace. Dle platné smlouvy měla být odevzdána do 20. 1. 2022, Profes projekt žádá o 

prodloužení do 29. 4. 2022. 

 

p. Hocke nahlásil střet zájmů a zdržel se 

 

 

Usnesení RM č. 836/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo s firmou Profes projekt, s. r. o., Turnov, IČO 46506942 s termínem odevzdání 

projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení do 29. 4. 2022. Termín pro podání žádosti o územní 

rozhodnutí a stavební povolení se nemění. 
 

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

  

 

 

8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb s TS Turnov 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá radě města dodatek č. 3 k smlouvě o zabezpečení prací a služeb mezi městem 

Turnov a Technickými službami Turnov s. r. o. Dodatek obsahuje navýšení prací (ceny) v položkách, které jsou 

barevně vyznačeny v příloze: oprava komunikací živičnou směsí, oprava dopravních značek, likvidace plevele, 

zajištění provozu vodního prvku u nádraží. Cena dle dodatku č. 3 k smlouvě o zabezpečení prací a služeb mezi 

městem Turnov a Technickými službami s. r. o. je 14.845.396 Kč, reálně se jedná o navýšení o 700 tis. Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 837/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 rozpis činností a prací platný od 1. 1. 2021 k smlouvě o zabezpečení prací a služeb ze dne 1. 1. 

1997 č. 56/11-97/1-sekr.5, mezi městem Turnov a Technickými službami Turnov s. r. o. za podmínky, že 16. 12. 

2021 zastupitelstvo města schválí 5. změnu rozpočtu 2021. 
 

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

 

  

 

9. Prodej pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 437 o výměře 49 m2, v k. ú. 

Malý Rohozec. V současné době je zatravněn a podle stavu porostu slouží k  občasnému průchodu pěších. Žadatelé 

mají zájem pozemek připojit ke svému pozemku p. č. 17/1 a užívat ho jako rozšíření zahrady u rodinného domu.  

Cena pozemku dle výše uvedených parametrů a tabulky orientačních cen pozemků platné do 1. 7. 2020, schválené 

radou města Turnov dne 10. 6. 2021, usnesení RM č. 370/2020 je 1.000 Kč/m2/bydlení venkovské, pozemky s 

komunikací, přístupné, zasíťované.  Odbor správy majetku navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města 

schválit prodej pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec, manželům Pohlových za cenu 49.000 Kč a podmínky úhrady 

poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.  

 

 

Usnesení RM č.  838/2021 

RM zamítá  

prodej pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec, manželům xxxxxxxxx za cenu 49.000 Kč. Důvodem je vedení 

inženýrských sítí v tomto koridoru a obtíže, které následují při reálné správě inženýrských sítí při zaplocení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/1/1] 
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10. Prodloužení smlouvy o nájmu v č. p. 84, ul. Skálova - TPCR 
 

Rozprava: 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, mají po dobu rekonstrukce informačního centra v č. p. 

26, ul. 5. května pronajaté nebytové prostory v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov. Jedná se o místnosti v přízemí č. dv. 

103, 104 a 105 a v I. patře místnost č. dv. 203. Rekonstrukce informačního centra měla probíhat v termínu od 1. 11. 

2020 do 31. 5. 2021. Následně byly z důvodu prodloužení rekonstrukce schváleny i dodatky č. 1 a 2 na prodloužení 

smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov do 31. 12. 2021. Dne 3. 12. 2021 se konala 

závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Ředitelka organizace požádala o prodloužení termínu smlouvy o nájmu v č. p. 

84, ul. Skálova, Turnov do 31. 3. 2022 z důvodu dovybavení a přestěhování do nově zrekonstruovaných prostor v č. 

p. 26, ul. 5. května, Turnov. 

 

 

Usnesení RM č. 839/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, kterým se prodlužuje nájem místností č. dv. 103, 

104, 105 a 203 v čp. 84, ul. Skálova, Turnov do 31. 3. 2022 pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková 

organizace, za cenu 500 Kč/m2/rok + DPH. 
 

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

 

  

 

11. Žádost o ukončení nájmu v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov dohodou  - xxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

Manželé xxxxxxxxxx mají od města pronajatou místnost č. dv. 202 v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov. V tomto objektu 

také bydleli. V říjnu letošního roku došlo k požáru v bytě xxxxxxxxxxxxx. Od této doby zde nebydlí a požádali i o 

ukončení nájmu nebytových prostor, které také nevyužívají. Žádají o ukončení nájmu dohodou k 31. 12. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 840/2021 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou 

ke dni 31. 12. 2021. 
 

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

 

  

 

12. Věcná břemena, nová pravidla 
 

Rozprava: 

Dne 23. 11. 2021 proběhlo jednání mezi zástupcem ČEZ Distribuce, a. s. a vedením města Turnov Ing. Hockem, 

Mgr. Honzákovou a Mgr. Šrytrovou ohledně oceňování věcných břemen. 

Shrnutí schůzky: 

 proběhlo shrnutí důvodů, které vedly ke změně legislativy, a co to obnáší pro provozovatele distribuční 

soustavy i město Turnov  

 ani jeden z účastníků nemá zájem brzdit připojování nových zákazníka a investiční akce, naopak je potřeba 

vzájemně sladit potřeby města, žadatelů a ČEZ Distribuce tak, aby bylo možné stavby vzájemně 

koordinovat  

 je potřeba provést změnu pravidel pro oceňování věcných břemen tak, aby odpovídala nové legislativě s 

tím, že zároveň dojde k úpravě/aktualizaci vyhlášky (Obecně závazná vyhláška města Turnov č. 8/2019, o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství) na 10 Kč/m2/den 

 Návrh ocenění věcných břemen (VB) pro město Turnov: 

 - délka VB do 4 bm = ocenění dle e-břemen + 20% bonifikace, minimálně však 2000 Kč  

 - délka VB od 4 bm do 10 bm včetně = ocenění dle e-břemen + 20 % bonifikace, minimálně však 2000 Kč, 

město Turnov může požádat o zpracování znaleckého posudku na náklady provozovatele distribuční 

soustavy. (Cena VB se následně řídí oceněním znaleckým posudkem.) 

 - délka VB nad 10 bm = bude vždy zpracován znalecký posudek na náklady provozovatele distribuční 

soustavy a cena se následně řídí znaleckým posudkem. 
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Z tohoto jednání vyplývá, že se bude při oceňování věcných břemen postupovat od 1. 1. 2022 dle výše uvedeného 

návrhu. Dále bylo domluveno, že v průběhu měsíce června 2022 proběhne další schůzka, kde dojde k porovnání cen 

VB ze znaleckých posudků a e-břemen + bonifikace a podle výsledků bude projednáno buď ponechání, nebo změna 

stanoveného postupu tak, aby město Turnov i ČEZ Distribuce postupovaly v souladu s platnou legislativou, ale 

zároveň s péčí řádného hospodáře. Z výše uvedené skutečnosti navrhuje odbor správy majetku zrušit usnesení 

č.654/2021 ze dne 6. 10. 2021 o oceňování věcných břemen. 

 

 

Usnesení RM č. 903/2021 

RM ruší  

usnesení č. 654/2021 ze dne 6. 10. 2021 o oceňování věcných břemen z důvodu nastavení nových pravidel mezi 

ČEZ a městem Turnov. 
 

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

  

Usnesení RM č. 841/2021 

RM schvaluje  

postup při oceňování věcných břemen s ČEZ Distribuce od 1. 1. 2022 takto: 

- délka věcného břemene do 4 bm, ocenění dle e-břemen + 20% bonifikace, minimálně však částka 2.000 Kč, 

- délka věcného břemene od 4 bm do 10 bm včetně, ocenění dle e-břemen + 20 % bonifikace, minimálně však 2.000 

Kč nebo město Turnov požádá o zpracování znaleckého posudku na náklady provozovatele distribuční soustavy a 

pak se cena věcného břemene řídí oceněním znaleckým posudkem,  

- délka věcného břemene nad 10 bm, bude vždy zpracován znalecký posudek na náklady provozovatele distribuční 

soustavy a cena se následně řídí znaleckým posudkem. 
 

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

  

 

 

13. Finanční záležitosti příspěvkových organizací – úprava příspěvku na odpisy a nařízeného odvodu z fondu 

investic PO zřizovateli 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám: 

1) dle skutečných odpisů z nově pořízeného majetku "konvektomat" po odečtení transferového podílu se 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace navyšuje účet 672 

příspěvek na odpisy o 2 tis. Kč na částku 35 tis. Kč, současně bude navýšen odvod z investičního fondu 

zřizovateli ve výši 2 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 35 tis. Kč. Dále se schvaluje upravený odpisový 

plán na rok 2021, 

2) dle skutečných odpisů z nově pořízeného majetku "výdejní terminál, vzduchová trampolína a interaktivní 

tabule" se příspěvkové organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace navyšuje účet 

672 příspěvek na odpisy o 26 tis. Kč na částku 47 tis. Kč, současně bude navýšen odvod z investičního 

fondu zřizovateli ve výši 26 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 47 tis. Kč. Dále se schvaluje upravený 

odpisový plán na rok 2021,  

3) dle skutečných odpisů z nově pořízeného majetku "objednávkový a výdejní terminál" a po odečtení 

transferového podílu se příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace snižuje účet 672 příspěvek na odpisy o 62 tis. Kč na částku 1.561 tis. Kč, současně bude 

navýšen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 2 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 1.561 tis. 

Kč. Dále se schvaluje upravený odpisový plán na rok 2021,  

4) dle skutečných odpisů a po odečtení transferového podílu se příspěvkové organizaci Středisko volného času 

Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace snižuje účet 672 příspěvek na odpisy o 52 tis. Kč na částku 

46 tis. Kč, současně bude snížen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 34 tis. Kč na celkový odvod 

z IF ve výši 46 tis. Kč. Dále se schvaluje upravený odpisový plán na rok 2021,  

5) dle skutečných odpisů z nově pořízeného majetku "škrabka" se příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace navyšuje účet 672 příspěvek na odpisy o 2 tis. Kč na 

částku 337 tis. Kč, současně bude navýšen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 2 tis. Kč na 

celkový odvod z IF ve výši 337 tis. Kč. Dále se schvaluje upravený odpisový plán na rok 2021,  

6) dle skutečných odpisů z nově pořízeného majetku "klavír, ozvučená poduška a pánev" se příspěvkové 

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace navyšuje účet 672 

příspěvek na odpisy o 5 tis. Kč na částku 377 tis. Kč, současně bude navýšen odvod z investičního fondu 
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zřizovateli ve výši 5 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 346 tis. Kč. Dále se schvaluje upravený odpisový 

plán na rok 2021,  

7) dle skutečných odpisů z nově pořízeného majetku "interaktivní tabule" se příspěvkové organizaci Základní 

umělecká škola Turnov, příspěvková organizace navyšuje účet 672 příspěvek na odpisy o 29 tis. Kč na 

částku 244 tis. Kč, současně bude navýšen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 29 tis. Kč na 

celkový odvod z IF ve výši 494 tis. Kč. Dále se schvaluje upravený odpisový plán na rok 2021 a 

8) dle skutečných odpisů (2.390 tis. Kč po odečtení 1.000 tis. Kč na vybavení) se příspěvkové organizaci 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace snižuje odvod z investičního fondu zřizovateli 

ve výši 831 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 1.390 tis. Kč. Dále se schvaluje upravený odpisový plán 

na rok 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 842/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2021. 
 

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

  

Usnesení RM č. 843/2021 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace na základě úpravy odpisů 

navýšení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 2 tis. Kč na celkovou částku 35 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 844/2021 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, 

příspěvková organizace o částku ve výši 2 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2021 po této změně 

činí celkem 35 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 845/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2021. 
 

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

  

Usnesení RM č. 846/2021 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace na základě úpravy odpisů navýšení 

účtu 672 – příspěvek na odpisy o 26 tis. Kč na celkovou částku 47 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 847/2021 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní škola Turnov - Mašov, 

příspěvková organizace o částku ve výši 26 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2021 po této 

změně činí celkem 47 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 848/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 849/2021 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace na základě úpravy odpisů 

snížení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 62 tis. Kč na celkovou částku 1.561 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 850/2021 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, 

příspěvková organizace o částku ve výši 2 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2021 po této změně 

činí celkem 1.561 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 851/2021 

RM schvaluje  

organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 

2021. 
 

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

  

Usnesení RM č. 852/2021 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace na základě úpravy 

odpisů snížení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 52 tis. Kč na celkovou částku 46 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 853/2021 

RM schvaluje  

snížení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka 

Turnov, příspěvková organizace o částku ve výši 34 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2021 po 

této změně činí celkem 46 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 854/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2021. 
 

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

  

Usnesení RM č. 855/2021 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace na základě úpravy 

odpisů navýšení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 2 tis. Kč na celkovou částku 337 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 856/2021 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, 

příspěvková organizace o částku ve výši 2 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2021 po této změně 

činí celkem 337 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 857/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na 

rok 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 858/2021 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace na základě 

úpravy odpisů navýšení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 5 tis. Kč na celkovou částku 377 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 859/2021 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 

Turnov, příspěvková organizace o částku ve výši 5 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2021 po 

této změně činí celkem 346 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 860/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2021. 
 

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

  

Usnesení RM č. 861/2021 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace na základě úpravy odpisů 

navýšení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 29 tis. Kč na celkovou částku 244 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 862/2021 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, 

příspěvková organizace o částku ve výši 29 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2021 po této 

změně činí celkem 494 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 863/2021 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2021. 
 

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

  

Usnesení RM č. 864/2021 

RM schvaluje  

snížení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, 

příspěvková organizace o částku ve výši 831 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2021 po této 

změně činí celkem 1.390 tis. Kč. 
 

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

  

 

 

14. Plán inventur na rok 2021 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám Plán inventur na rok 2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 

270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice o inventarizaci majetku a 

závazků města Turnova, k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2021. 

Předpokládaný okamžik zahájení inventur je stanoven k 1. 1. 2022 a předpokládaný okamžik ukončení inventur je 

stanoven k 31. 1. 2022. 
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Usnesení RM č. 865/2021 

RM schvaluje  

Plán inventur na rok 2021. 
 

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

  

 

 

15. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 
 

Rozprava: 

Zastupitelstvo města Turnov bude na svém jednání dne 16. 12. 2021 schvalovat rozpočet města na rok 2022. Na 

základě toho si Vám dovolujeme předložit ke schválení jednotlivé rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022. 

Sledované ukazatele jsou tyto: 

- Účet 502 – Spotřeba energie 

- Účet 503 – Spotřeba vody 

- Účet 511 – Opravy a udržování 

- Účet 521 – Mzdové náklady 

Nařízený odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši schváleného příspěvku na odpisy (svěřený 

majetek). 

Dále Vám předkládáme ke schválení střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Turnov na období 2023–2024. Nová povinnost schvalování střednědobých výhledů vychází ze zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

 

Usnesení RM č. 866/2021 

RM schvaluje  

v případě schválení rozpočtu města, u níže uvedených příspěvkových organizací rozpočty na rok 2022 včetně 

sledovaných ukazatelů: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

  

Usnesení RM č. 867/2021 

RM nařizuje  

odvod z fondu investic za rok 2022 do rozpočtu zřizovatele níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve výši 1 559 tis. Kč 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace ve výši 962 tis. Kč 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve výši 2 144 tis. Kč 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 100 tis. Kč 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 0 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace ve výši 87 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace ve výši 36 tis. Kč 
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Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace ve výši 16,5 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace ve výši 44 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace ve výši 248 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace ve výši 338 tis. Kč 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 287 tis. Kč 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve výši 359 tis. Kč 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 244 tis. Kč 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve výši 95 tis. Kč 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace ve výši 78 tis. Kč 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace ve výši 59 tis. Kč 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace ve výši 44 tis. Kč 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace ve výši 1555 tis. Kč 
 

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

  

Usnesení RM č. 868/2021 

RM schvaluje  

střednědobé výhledy rozpočtů na období 2023–2024 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

  

 

 

16. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2022 dle nařízení vlády č. 420/2021 Sb., návrhy na úpravu 
 

Rozprava: 

Dne 10. 11. 2021 vyšlo nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1. 1. 2022. Na 

základě těchto předpisů došlo k úpravě platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov. Dále 

předkládáme úpravy navrhované odborem školství, kultury a sportu. 

 

p. Loukota na tento bod opustil jednání RM 

 

 

Usnesení RM č. 869/2021 

RM schvaluje  

dle návrhu platy ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Turnov s účinností od 1. 1. 2022 

dle nařízení vlády č. 420/2021 Sb., přílohy č. 5 a dle předloženého návrhu na změny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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Usnesení RM č. 870/2021 

RM schvaluje  

dle návrhu platy ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Turnov Městská knihovna Antonína Marka 

Turnov, příspěvková organizace, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace a Zdravotně sociální 

služby Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2022 dle nařízení vlády č. 420/2021 Sb., přílohy č. 1. 
 

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

  

Usnesení RM č. 871/2021 

RM schvaluje  

dle návrhu plat ředitelce příspěvkové organizace zřízené městem Turnov Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 1. 1. 2022 dle nařízení vlády č. 420/2021 Sb., přílohy č. 2. 
 

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

  

 

 

17. Změny sledovaných ukazatelů a čerpání fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádosti ředitelů o změnu sledovaných ukazatelů provozního rozpočtu u následujících 

příspěvkových organizací: 

Ředitelka Dětského centra Turnov, příspěvková organizace  

Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace  

Ředitelka Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Ředitelka Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace  

Ředitelka Mateřské školy Turnov -Mašov, příspěvková organizace  

Ředitelka Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  

Ředitelka Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace  

Ředitelka Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace  

Ředitelka Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace  

Ředitel Základní umělecké školy Turnov, příspěvková organizace  

Ředitel Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Ředitelka Základní školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace  

 

Z diskuze vyplynulo: 

Nespecifikované výdaje z předloženého materiálu u ZŠ Turnov, Skálova 600 budou zahrnuty do hospodářského 

výsledku. 

 

 

Usnesení RM č. 872/2021 

RM schvaluje  

organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 – Opravy a 

udržování o 56 tis. Kč na celkových 81 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 521 – Mzdové náklady o 41 tis. 

Kč na celkových 2 813 Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 873/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 

účtu 503 - Spotřeba vody o 59 tis. Kč na celkových 121 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 874/2021 

RM schvaluje  

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

z investičního fondu do výše 1 tis. Kč na dofinancování pořízení plynové pánve. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 875/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání finančních prostředků 

rezervního fondu do výše 35 tis. Kč na pořízení pianina. 
 

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

  

Usnesení RM č. 876/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání finančních prostředků 

rezervního fondu do výše 40 tis. Kč na dofinancování školného. 
 

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

  

Usnesení RM č. 877/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele účtu 

502 - Spotřeba elektrické energie o 5 tis. Kč na celkových 114 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 503 - 

Spotřeba vody o 3 tis. Kč na celkových 39 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 2 

tis. Kč na celkových 28 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 878/2021 

RM schvaluje  

organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace čerpání finančních prostředků z 

rezervního fondu organizace do výše 46 tis. Kč na doplnění účtu 602 - Výnosy ze školného. 
 

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

  

Usnesení RM č. 879/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - 

Spotřeba energie o 11 tis. Kč na celkových 58 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 1 

tis. Kč na celkových 29 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 880/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace snížení účtu 502 - Spotřeba energií o 52 

tis. Kč na celkových 308 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 44 tis. Kč na celkových 

144 tis. Kč, zvýšení sledovaného účtu 511 - Opravy a udržování o 15 tis. Kč na celkových 45 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 881/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace do 

výše 7 tis. Kč na dofinancování sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody. 
 

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

  

Usnesení RM č. 882/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 511 - 

Opravy a udržování o 12 tis. Kč na celkových 37 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 

4 tis. Kč na celkových 32 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energií o 28 tis. Kč na 

celkových 63 tis. Kč. 
 

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

  

 

 



15  Zápis Rady města Turnov 16. 12. 2021 

Usnesení RM č. 883/2021 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - 

Opravy a udržování o 21 tis. Kč na celkových 41 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energií 

o 21 tis. Kč na celkových 139 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 884/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - 

Spotřeba energií o 14 tis. Kč na celkových 97 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 5 

tis. Kč na celkových 45 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 885/2021 

RM schvaluje  

organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 

účtu 521 - Mzdové náklady o 190 tis. Kč na celkových 844 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 886/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - 

Opravy a udržování o 10 tis. Kč na celkových 100 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 887/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - 

Spotřeba energie o 310 tis. Kč na celkových 1 300 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 521 - Mzdové náklady 

o 142 tis. Kč na celkových 228 tis. Kč a snížení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 90 tis. Kč na 

celkových 350 tis. Kč. 
 

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

  

Usnesení RM č. 888/2021 

RM schvaluje  

organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do výše 3 320 Kč na 

dokrytí nákupu terminálu. 
 

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

 

  

 

18. Prodloužení nájemní smlouvy na areál Hvězdárny Turnov 
 

Rozprava: 

Předkládáme žádost ředitele Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, o prodloužení 

nájemní smlouvy k areálu Hvězdárny Turnov, včetně přilehlých pozemků. Poslední smlouva byla uzavřena dne 5. 2. 

2018 mezi Střediskem volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace a společností Sundisk s. r. o., 1. 

Máje 15, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 99 441. Doba trvání nájmu dle poslední uzavřené smlouvy mezi 

oběma subjekty je do 31. 12. 2021. Objekt je nájemcem již od roku 2013 užíván pro vzdělávací a osvětovou činnost 

v oblasti astronomie a přírodních věd. Protože je spolupráce a vzájemná zkušenost mezi výše uvedenými subjekty 

velmi dobrá, odbor školství, kultury a sportu doporučuje Radě města Turnov schválit prodloužení smlouvy o 

pronájmu prostor mezi Střediskem volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace a Společností 

Sundisk s. r. o, a to na dobu neurčitou se symbolickým nájemným ve výši 1 Kč ročně. Pro výpověď smlouvy je 

zachována tříměsíční výpovědní lhůta. 
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Usnesení RM č. 889/2021 

RM schvaluje  

prodloužení smlouvy o pronájmu prostor Hvězdárny Turnov a přilehlých pozemků, parcelní čísla 3368/2, 3386/4 a 

3386/13 uzavřené dne 5. 2. 2018 mezi Střediskem volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace a 

společností Sundisk s. r. o., 1. Máje 15, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 99 441, a to na dobu neurčitou. 
 

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

  

 

 

19. Táborová základna Krčkovice 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám opětovně k projednání areál táborové základny Krčkovice.  

Celý areál táborové základny je postupně diskutován již od roku 2008, neboť základna Žluté ponorky v Krčkovicích 

má zcela nevyhovující zázemí, jak po stránce provozní, tak estetické (stanovisko CHKO), základna je stále v 

havarijním stavu. V minulosti byla již vydána dvě stavební povolení na dvě odlišné varianty táborové základny 

(2012 a 2018), kdy druhá z nich byla vyhotovena se záměrem snížení nákladů oproti původní variantě a řešení areálu 

jako celku. Tento projekt Atelieru David z roku 2018 tedy řešil kromě objektu zázemí a příjezdové komunikace také 

novou plochu pro stany. V roce 2020 bylo při projednávání v RM konstatováno, že realizace projektu Atelieru David 

je příliš finančně náročná. V návaznosti na jednání RM byla během roku 2021 dopracována studie projekční 

kanceláří F+H (Ing. Jan Hobelant). Územní opatření pro změnu stavby před dokončením bylo vydáno dne 22. 11. 

2021. 

Původní varianta od Atelieru David (rok 2018): 

cca 12 mil. Kč (cena za realizaci základny, terénní úpravy, ČOV a přístupové cesty) 

 samotný objekt základny 9 mil. Kč 

Nová varianta v cenové hladině roku 2021 řeší pouze dva nutné objekty: 

 Budova základny (stavba z plynosilikátu) -  6,7 mil. Kč 

Přístupová cesta (beze změny) -  1,3 mil. Kč 

Celkové zlevnění: cca 4 mil. Kč. 

 

Máme na výběr více možných řešení: 

- Lokalitu opustit a více na tomto místě netábořit. 

- Tábořit v režimu bez pevných staveb, tak jako táboří skauti nebo turisťáci, znamená to zakoupit další část 

táborového inventáře a najít sklad pro jeho uskladnění mimo sezónu (nabízí se kotelna na Přepeřské). 

- Vrhnout se do stavby jako město – rozdělit stavbu na roky 2022 a roky 2023 a tak vyřešit finanční krytí rozpočtem 

města. V tomto případě bych se spíše přikláněl ke stavbě dřevostavby dle projektu, na které máme stavební povolení, 

to znamená 9,2 (6,7) + 1,35 mil. Kč. Začal bych výběrovým řízením na budovu. Nestavěl bych krytý přístřešek – 

úspora 1 

mil. Kč. Zafinancování celé stavby rozpočtem 2022 není reálné, bez úvěru. V roce 2023 bych samostatně vysoutěžil 

cestu. Zbývalo by pak řešení ploch nového tábořiště (1,6 mil. Kč) a ČOV (0,55 mil. Kč). Celkem tedy 12,7 mil. Kč. 

- Vyčkat na dotační titul a dále udržovat v provozuschopném stavu – to je spíše odložení problému. Také je třeba 

zmínit dočasnost staveb do roku 2012. 

- Nechat vstoupit do projektu soukromou firmu a objekt a tábořiště ji nechat postavit, provozovat 10-20 let a 

následně předat městu (zatím takovou firmu nemáme). 

- Jít cestou spolku nebo ústavu u Žluté ponorky. Založit spolek nebo ústav, který bude ve statutárním orgánu mít 

zástupce města. Do spolku pak vložit individuální dotaci např. 4 mil. Kč na krytí většiny nákladů na objekt. Spolek 

si může dovolit následně práce etapizovat, spolupodílet se vlastní prací, dotačními tituly, sponzorskými dary a další 

činností na stavbě a provozování tábořiště. Objekt by po 10 letech přešel do vlastnictví města. 

 

 

Usnesení RM č. 890/2021 

RM projednala  

materiál k táborové základně Krčkovice a další jednání přesouvá na 12. leden 2022. RM pověřuje ředitele Žluté 

ponorky Tomáše Zakouřila prověřit ve spolupráci s tajemnicí úřadu Mgr. Evou Honzákovou předložit základní 

obrysy možného založení spolku či ústavu při Žluté ponorce. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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20. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - Výběr dodavatele na lůžka 
 

Rozprava: 

Dne 25. 11. 2021 schválila rada města svým usnesením č. 781/2021 zadávací podmínky výběrového řízení a 

výjimku ze směrnice o zadávání zakázek, vypsání uzavřeného výběrového řízení na pořízení 12 pečovatelských 

lůžek, vč. příslušenství (antidekubitní matrace, hrazdy a hrazdičky), dopravy a montáže, pro uživatele domova pro 

seniory Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvkové organizace.  

 

Hodnotící komise provedla hodnocení dodržení zadávacích podmínek, vč. dodržení specifikace a technických 

podmínek. Hodnotící komise shledala, že nabídka č. 1 odpovídá zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že v 

rámci podaných nabídek byly v nabídce č. 2 změněny technické parametry lůžek, nebyly dodrženy technické 

podmínky, které byly součástí zadávací dokumentace zadavatele, hodnotící komise navrhla vyloučit účastníka č. 2 ze 

zadávacího řízení a další skutečnosti zjištěné v nabídce č. 2 brát za irelevantní. 

 

Hodnotící komise jako ekonomicky nejvýhodnější vybrala nabídku účastníka č. 1, tj. PROMA REHA, s. r. o., se 

sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, IČO: 632 19 107 za celkovou nabídkovou cenu 387.704,68 Kč vč. 

DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 891/2021 

RM souhlasí  

s vyloučením účastníka č. 2 z výběrového řízení z důvodu nesplnění technických podmínek uvedených v zadávací 

dokumentaci zadavatele. 
 

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

  

Usnesení RM č. 892/2021 

RM rozhodla  

o výběru dodavatele, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to subjektu PROMA REHA, s. r. o., se 

sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, IČO: 632 19 107 za nabídkovou cenu 387.704,68 Kč, vč. DPH. 
 

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

  

Usnesení RM č. 893/2021 

RM ukládá  

ředitelce Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace, uzavřít s vybraným dodavatelem PROMA 

REHA, s. r. o., se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, IČO: 632 19 107, Smlouvu o dílo. 
 

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

 

  

 

21. Parkovné za stání ve vymezených oblastech obce 
 

Rozprava: 

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

vychází ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde jsou zakotveny dvě možnosti regulace: 

1. Zpoplatnění parkování do 24 hodin, tzv. krátkodobé, kde řidič platí parkovné v automatu nebo pomocí 

mobilní aplikace.  

2. Dlouhodobé, tzv. rezidentní stání, které slouží k dlouhodobému parkování. Řidič si kupuje kartu na 

kalendářní rok a zaplacení prokazuje vystavením karty za čelním sklem.  

 

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. Zavedení parkovacích karet sebou nenese žádné náklady. Dopravní 

značení na místních komunikace je stále instalováno s ohledem na doběh stávajících karet. 

Další změnou, kterou navrhujeme do nařízení včlenit, je podpora ekologicky šetrných vozidel v podobě osvobození 

od poplatku za parkovací kartu. Jedná se o vozidla s registrační značkou EL, která mají jako jediný druh pohonu 
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elektřinu nebo vodík. Nevztahuje se tedy na tzv. hybridy, které vypouští méně než 50g CO2 /km v kombinovaném 

provozu, a které nezaručují bezemisní provoz. 

Ve smyslu diskuze radních města na jednání RM 1. 12. 2021 vypouštíme z nařízení obce možnost dlouhodobého 

stání na parkovišti Trávnice. Zde je žádoucí rychlý obrat vozidel. Jedná se o lokalitu v bezprostřední blízkosti centra 

a možností parkování na záchytném parkovišti na autobusovém nádraží. Úseky určené pro rezidentní stání jsou 

vyznačeny v příloze č. 2. Nařízení. 

 

 

Usnesení RM č. 894/2021 

RM schvaluje  

nařízení města č. 8/2021, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. S úpravou – parkovací kartu lze použít ze strany Krajířovy ulice, 

kartu nelze použít ze strany ulice Trávnice. 
 

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

 

  

 

22. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - prodej kotelny v Přepeřské ulici 
 

Rozprava: 

Dovoluji si Vám předložit ještě jedno usnesení, které je třeba k prodeji objektu kotelny na sídlišti Přepeřská 

z majetku Městské teplárenské Turnov, s. r. o. do vlastnictví města Turnova.  

 

 

Usnesení RM č. 895/2021 

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

schvaluje prodej pozemku č. 1986/85 se stavbou kotelny Přepeřská Turnov bez č. p. město Turnov, katastrální území 

Turnov, zapsaného v KN na LV č. 6117 pro k. ú. Turnov v obci Turnov dle znaleckého posudku č. 3114-57/2021. 
 

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

  

 

 

23. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - smluvní vztahy ke sportovní hale v Turnově 2 - nájemní smlouva, 

smlouva o správě 
 

Rozprava: 

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

návrhy smluv týkající se nastavení vztahů mezi Městem – Městskou sportovní Turnov, s.r.o. (dále MST) a 

Tělovýchovně sportovním clubem, z. s. (dále TSC) Tento materiál navazuje na Memorandum mezi městem a TSC, 

schválené a podepsané v 4/2020 a Koncept smluv schválený v červnu 2021, kdy zastupitelstvo schválilo Třístrannou 

smlouvu o spolupráci a darovací smlouvu na halu od TSC. Teď následuje smlouva o nájmu haly mezi městem a 

MST a smlouva o správě mezi MST a TSC. 

 

 

Usnesení RM č. 896/2021 

RM schvaluje  

Smlouvu o nájmu sportovní haly Turnov č. p. 1865 mezi městem Turnov a Městskou sportovní Turnov s. r. o. za 

cenu nájmu 950.000 Kč/rok + DPH, která je platná dnem podpisu smlouvy a účinná dnem podání návrhu na vklad 

práva na základě darovací smlouvy do KN. Nájemné bude hrazeno od 1. 1. 2022. 
 

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

  

Usnesení RM č. 897/2021 

RM ukládá  

vedoucí odboru finančního Bc. Janě Chodaničové zařadit výši nájmu do rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 898/2021 

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

schvaluje Smlouvu o nájmu sportovní haly Turnov č. p. 1865 mezi městem Turnov a Městskou sportovní Turnov s. 

r. o. za cenu nájmu 950.000 Kč/rok + DPH, která je platná dnem podpisu smlouvy a účinná dnem podání návrhu na 

vklad práva na základě darovací smlouvy do KN. Nájemné bude hrazeno od 1. 1. 2022. 
 

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

  

Usnesení RM č. 899/2021 

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

schvaluje Smlouvu o správě sportovní haly na Turnově II uzavřené mezi Městskou sportovní Turnov, s. r. o. a 

Tělovýchovně sportovním clubem Turnov, z. s. s platností od 1. 1. 2022. 
 

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

  

Usnesení RM č. 900/2021 

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

ukládá jednateli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi, MBA zajistit podpis a plnění schválených smluv. 
 

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

  

 

 

24. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy - jmenování nového člena 
 

Rozprava: 

Pan radní Ing. Zbyněk Miklík požádal za Českou pirátkou stranu o nominaci na člena v komisi rady města pro 

cestovní ruch a zahraniční vztahy pana Ivana Dřevikovského. 

 

 

Usnesení RM č. 901/2021 

RM jmenuje  

pana Ivana Dřevikovského členem komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy RM od 17. 12. 2021. 
 

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

  

 

 

25. Přidělení bytu 
 

Rozprava: 

Paní xxxxxxxxxxxxxx podala žádost o přidělení bytu - na základě pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města 

Turnova s byty zvláštního určení v ulici Žižkova, penzion č. p. 2030, 2031, 2032, 2047 byla žádost o nájemní byt 

projednána v sociálně bytové komisi a následně získala tato žádost 80 bodů dle platných kritérií. 

 

 

Usnesení RM č. 902/2021 

RM schvaluje  

přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 204 v 2. NP čp. 2047, pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

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) – [8/0/0] 

  
 

 

V Turnově dne 21. prosince 2021 

 

 

 

 

  ……………………………………..  …………………………………… 

   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

         starosta           místostarostka 
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