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ZÁPIS 
z 1. jednání Rady města Turnov 

ze dne 12. ledna 2022 
 
 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 
 

Ostatní 

1. Technické služby Turnov, s. r. o. - schválení výsledku 

výběrového řízení na nákup užitkového automobilu 

Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 8:15      

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - financování provozu a 

smluvní vztahy ke sportovní hale v Turnově 2 

 8:15 – 9:00      

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, 

Liberecký kraj, veřejné osvětlení Károvsko 

Mgr. Dagmar Šrytrová 9:00 – 10:30      

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Mašov p. č. 710/11 

- smyčka kNN" 

       

5. Zadávací podmínky výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 

2031,2032, 2047 - zpracování projektové dokumentace" 

            

6. Zadávací podmínky výběrového řízení "Výměna vstupního 

portálu radnice č. p. 1 v Turnově“ 

            

7. Výsledek výběrového řízení "Oprava střechy část "B" 

gymnázia v Turnově" 

            

8. Výsledek výběrového řízení "Demolice a výstavba objektu v 

pasáži č. p. 3, Turnov" 

            

9. Výsledek výběrového řízení "Demolice objektů č. p. 1031 v 

Nudvojovicích, Turnov" 

            

10. Výsledek výběrového řízení "Oprava kašny na náměstí 

Českého ráje v Turnově" 

            

11. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové  

dokumentace - Požární zbrojnice pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Turnov a přístupová komunikace -

Turnov, Vesecko" 

            

12. Dodatek č. 3 k Pojištění města Turnova             
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13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se Zdravotně 

sociálními službami Turnov 

            

14. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2548/1, k. ú. Turnov        

15. Zásady pro výstavbu        

16. Manuál pro vytváření veřejného prostoru        

Záležitosti odboru rozvoje města 

17. Návrh Změny č. 5 Územního plánu Turnov pro veřejné 

projednání - informace 

RNDr. Miroslav Varga 10:30 – 11:00 

18. Podnět na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Turnov 

zkráceným postupem - informace 

  

Záležitosti odboru finančního 

19. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022 Ing. Tomáš Hocke 11:00 – 11:30      

20. Limity městského úřadu a městské policie na rok 2022        

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

nařízení vlády č. 531/2021 Sb. 

       

Přestávka             11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

22. Změny sledovaných ukazatelů a čerpání fondů 

příspěvkových organizací za rok 2021 

Mgr. Martina Marková       12:00 – 12:30       

23. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací              

24. Táborová základna Krčkovice              

Záležitosti odboru sociálních věcí 

25. Organizace v sociální oblasti - smlouvy SGEI Mgr. Hana Kocourová 12:30 – 13:00 

Ostatní 

26. Výběrové řízení na jednatele Městské teplárenské Turnov, s. 

r. o. 

 Mgr. Jana Svobodová      13:00 – 13:50       

Záležitosti odboru životního prostředí 

27. Dodatek smlouvy Technické služby Turnov, s. r. o. na rok 

2022 

Mgr. Jana Svobodová        13:50 – 14:15      

28. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města 

Turnov 

  

Ostatní 

29. Tvoříme Turnov 2021 - výsledky hlasování Mgr. Petra Houšková        14:15 – 15:00     

30. 

 

31. 

32. 

Směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Evropské unie 

Farmářské trhy 2022 – přidaný bod 

Nákup popelnic na bioodpad – přidaný bod 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Mgr. Jana Svobodová 

 

 

      

 

 

 

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

Rozprava: 

Společnost provedla výběrové řízení na nákup užitkového automobilu. Zadání bylo vyhlášeno na E-ZAK, osloveno 

bylo 5 uchazečů. Po posouzení došlých nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy I-TEC 

Czech, spol. s r. o., Rudná 30/3, 703 00 Vítkovice - Ostrava, IČ: 26834634 v nabídkové ceně Kč 782.800,- bez DPH. 

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. 

Nákup bude financován z prostředků společnosti. 
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Usnesení RM č. 1/2022 

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

schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup užitkového automobilu od společnosti I- TEC Czech, spol. s r. o., 

Vítkovice – Ostrava, IČ: 26834634 v ceně Kč 782.800,- bez DPH. 

 

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

  

 

 

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - financování provozu a smluvní vztahy ke sportovní hale v Turnově 2 
 

Rozprava: 

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

informaci rozbor financování haly TSC a ke schválení vzory návrhů smluv o "poskytování sportovních služeb" a 

"užívání prostor". Tento materiál navazuje na schválené majetkoprávní operace související se sportovní halou na 

Turnově II a konkretizuje právní a finanční rámec jejího provozu naší městskou společností. 

 

 

Usnesení RM č. 2/2022 

RM bere na vědomí  

informace k financování provozu sportovní haly v Turnově 2 a souvisejících aktivitách Městské sportovní Turnov, s. 

r. o. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 3/2022 

RM schvaluje  

navržený postup vyplývající z důvodové zprávy, navrhované ceny za služby Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

spolkům či školám využívající sportovní halu v Turnově 2. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 4/2022 

RM ukládá  

vedoucí odboru finančního Bc. Janě Chodaničové připravit do 2. rozpočtového opatření pro rok 2022 změnu 

rozpočtu v souvislosti se zbývající čili nerozdělenou částkou v rámci rozdělení dotací pro sportovní spolky a 

organizace pro rok 2022. Jedná se o provozní dotaci původně určenou pro spolek TSC Turnov, z. s. na podporu 

klíčového sportoviště sportovní haly v Turnově 2. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 5/2022 

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

schvaluje navržený postup vyplývající z důvodové zprávy, a navržené ceny služeb ve sportovní hale v Turnově 2 pro 

rok 2022 s účinností od 1. 1. 2022. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 6/2022 

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

ukládá jednateli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi, MBA realizovat schválené opatření dle důvodové zprávy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Liberecký kraj, veřejné osvětlení Károvsko 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na nové 

vedení veřejného osvětlení na Károvsku. Nové veřejné osvětlení je plánováno v koordinaci s výstavbou nového 

chodníku a nové sítě ČEZ. Realizace stavby je odvislá od získání dotace na výstavbu nového chodníku. Cena za 

zřízení věcného břemene je vypočítána ve výši 23.870 Kč bez DPH, 28.882,70 Kč vč. DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 7/2022 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým krajem na stavbu "Veřejné osvětlení 

chodník Károvsko, Turnov" na pozemcích parc. č. 2904/1, k. ú. Turnov a 1131/1 a 2061, oba k. ú. Bělá u Turnova. 
 

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

 

  

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Mašov p. 

č. 710/11 - 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, Mašov p. č.710/11 - smyčka kNN". Projektovaná stavba se nachází na 

komunikaci mezi obcemi Mašov a Pelešany, pod Hlavaticí. 

 

 

Usnesení RM č. 8/2022 

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. 92/7 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města 

Turnov v celkové délce 4 bm dotčeného stavbou "Turnov, Mašov p. č. 710/11 - smyčka kNN" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH (dle dohody města s ČEZ Distribuce, a. s., 

usnesení RM č. 841/2021). 
 

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

  

 

 

5. Zadávací podmínky výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031,2032, 2047 - zpracování projektové 

dokumentace" 
 

Rozprava: 

Dne 1. 12. 2021 schválila RM na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 

2032, 2047 – zpracování projektové dokumentace" 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.  Po vyzvání k podpisu smlouvy však účastník 

Artendr s. r. o. zadavateli písemně sdělil, že od podpisu Smlouvy o dílo z kapacitních důvodů odstupuje. Ve 

výběrovém řízení byla pouze jedna nabídka. Předkládáme tedy ke schválení zadávací podmínky nového výběrového 

řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2032, 2047 – zpracování projektové dokumentace" a také hodnotící komisi ve 

složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Stanislava Syrotiuková, Jiří Vele, Eva 

Kordová. 

 

 

Usnesení RM č. 9/2022 

RM schvaluje  

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

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

Stanislava Syrotiuková, Jiří Vele, Eva Kordová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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6. Zadávací podmínky výběrového řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 1 v Turnově“ 
 

Rozprava: 

Výběrové řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 1 v Turnově" bylo vypsáno již třikrát, dvakrát jako 

uzavřená výzva třem účastníkům a jednou jako otevřená výzva. V těchto výběrových řízeních nebyla podána žádná 

nabídka. Navrhujeme tedy schválit vypsání výběrového řízení znovu, a to v otevřené výzvě. Zahájení realizace 

zakázky 1. 5. 2022 a ukončení zakázky maximálně do 14 dnů od předání staveniště, nejpozději do 30. 5. 2022 

(samotná realizace výměny portálu proběhne v průběhu pátka až neděle). Navrhujeme složení hodnotící komise: Ing. 

Tomáš Hocke, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Jiří Vele. 

 

 

Usnesení RM č. 10/2022 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 1 v Turnově" a dále schvaluje 

hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar 

Šrytrová, Jiří Vele. 
 

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

  

 

 

7. Výsledek výběrového řízení "Oprava střechy část "B" gymnázia v Turnově" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově", který provedla 

hodnotící komise dne 5. 1. 2022 zadavatel, schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s dodavatelem STAV-AGENCY s. r. o., IČ: 25482505 za cenu Kč 3 941 398,51 bez DPH /Kč 4 769 092,20 s DPH.  

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH 

1. STAV-AGENCY s. r. o. 25482505 3 941 398,51/ 4 769 092,20 

2. Fireo s. r. o. 25470825 3 971 764,14/ 4 805 834,61 

3. SEADON s. r. o. 28601505 4 074 195,71/ 4 929 776,81 

4. Stanislav Záhon – PENTAGON1 86736558 4 151 314,02/ 5 023 089,96 

 

 

Usnesení RM č. 11/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STAV-AGENCY s. r. o., IČ: 25482505 na 

realizaci zakázky "Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově" za cenu Kč 3 941 398,51 bez DPH /Kč 4 769 

092,20 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

  

 

8. Výsledek výběrového řízení "Demolice a výstavba objektu v pasáži č. p. 3, Turnov" 
 

Rozprava: 

Zadavatel neobdržel do konce lhůty pro podání nabídek 5. 1. 2022 do 10:00 hodin žádnou nabídku. Komise 

doporučuje zadavateli zadávací řízení zrušit podle § 127 odst. 1 - protože v zadávacím řízení není žádný účastník. 

Předkládáme ke schválení zadávací podmínky nového výběrového řízení a hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš 

Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Jan Lochman. 
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Usnesení RM č. 12/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zadávací řízení "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" 

podle § 127 odst. 1, protože v zadávacím řízení není žádný účastník. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 13/2022 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" a hodnotící komisi ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Jan Lochman. 
 

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

 

  

 

9. Výsledek výběrového řízení "Demolice objektů č. p. 1031 v Nudvojovicích, Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Demolice objektů č. p. 1031 v Nudvojovicích, Turnov", který 

provedla hodnotící komise dne 5. 1. 2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s dodavatelem ASANO, spol. s r. o., IČ: 25017381 za cenu Kč 416 925,05 bez DPH/Kč 479463,81 s DPH. 

Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezil nejvýše přípustnou nabídkovou cenu Kč 600 000,- bez DPH. V případě 

nesplnění této podmínky musí být účastník z výběrového řízení vyloučen. Vyloučení tedy budou účastníci: 

MIZERA-STAVBY, a. s., IČ: 28762070 - nabídková cena Kč 888 370,36 bez DPH, DEMSTAV group, s. r. o., IČ: 

27844935 - nabídková cena Kč 996 496,72 bez DPH, Michal Zonyga, IČ: 72940247 - nabídková cena Kč 2 712 

916,97 bez DPH, Ladislav Knébl, IČ: 11086181 - nabídková cena Kč 2 323 930,70 bez DPH. 

 

Seznam doručených nabídek: 

Pořadí Účastník  IČ 
Nabídková cena bez DPH/ s 

DPH 

1. MIZERA-STAVBY a. s. 28762070    888 370,36/ 1 021 625,91 

2. DEMSTAV group, s. r. o. 27844935    996 496,72/ 1 145 971,23 

3. ASANO, spol. s r. o. 25017381    416 925,05/ 479 463,81 

4. Michal Zonyga 72940247 2 712 916,97/ 3 119 854,52 

5. Ladislav Knébl 11086181 2 323 930,- / 2 672 520,31 

6. Jan Kreysa 10507868   583 624,43/ 706 185,56 

7. 
1. jizerskohorská stavební 

společnost s. r. o. 
49904884    538 673,69/ 619 474,74 

8. PB SCOM s. r. o. 25397087    598 919,70/ 688 757,66 

 

 

Usnesení RM č. 14/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele ASANO, spol. s r. o., IČ: 25017381 na 

realizaci zakázky "Demolice objektů č. p. 1031 v Nudvojovicích, Turnov" za cenu Kč 416 925,05 bez DPH /Kč 479 

463,81 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 15/2022 

RM schvaluje  

vyloučení účastníků MIZERA-STAVBY, a .s., IČ: 28762070 - nabídková cena Kč 888 370,36 bez DPH, 

DEMSTAV group, s .r .o., IČ: 27844935 - nabídková cena Kč 996 496,72 bez DPH, Michal Zonyga, IČ: 72940247 - 

nabídková cena Kč 2 712 916,97 bez DPH, Ladislav Knébl, IČ: 11086181 - nabídková cena Kč 2 323 930,70 bez 
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DPH z důvodu překročení nejvýše přípustné nabídkové ceny. 
 

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

  

 

 

10. Výsledek výběrového řízení "Oprava kašny na náměstí Českého ráje v Turnově" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Oprava kašny na náměstí Českého ráje", který provedla hodnotící 

komise dne 5. 1. 2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s dodavatelem Alan 

Doupal, IČ: 14583526 za cenu Kč 598 782,- bez DPH /Kč 724 526,- s DPH. Zahájení zakázky neprodleně po 

podpisu smlouvy (s ohledem na klimatické podmínky). Ukončení zakázky nejpozději do 30. 4. 2022 (samotná 

realizace v prostoru náměstí, tzn. i oplocení proběhne maximálně 30 dnů. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH 

1. Alan Doupal 14583526 598 782,-/ 724 526,- 

2. Petr Nič 74657470 692 099,-/ 837 440,- 

 

 

Usnesení RM č. 16/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Alan Doupal, IČ: 14583526 na realizaci 

zakázky "Oprava kašny na náměstí Českého ráje v Turnově" za cenu Kč 598 782,- bez DPH /Kč 724 526,- s DPH a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

  

 

11. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové  dokumentace - Požární zbrojnice pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů Turnov a přístupová komunikace -Turnov, Vesecko" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace – Požární zbrojnice pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov a přístupová komunikace – Turnov, Vesecko", který provedla hodnotící 

komise dne 5. 1. 2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s dodavatelem 

Profes projekt s. r. o., IČ: 46506942 za cenu Kč 1 852 000,- bez DPH /Kč 2 240 920,- s DPH. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH 

1. Profes projekt s. r. o. 46506942 1 852 000,-/2 240 920,- 

2. Ing. Radko Vondrák 13207245 2 942 000,-/3 559 820,- 

 

 

Usnesení RM č. 17/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Profes projekt s. r. o., IČ: 46506942 na 

realizaci zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 

Turnov a přístupová komunikace – Turnov, Vesecko" za cenu Kč 1 852 000,- bez DPH /Kč 2 240 920,- s DPH a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

 

12. Dodatek č. 3 k Pojištění města Turnova 
 

Rozprava: 

Předkládáme ke schválení Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě č. 1690415415 uzavřené s Generali Českou pojišťovnou 

a. s. na pojištění majetku města Turnova. Po navýšení hodnoty zrekonstruované budovy ZŠ Mašov se navýšila 

pojistná hodnota souboru majetku města Turnova na Kč 498 372 379,-, tedy o Kč 46 515 497,82. Z tohoto důvodu 
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pojišťovna navýšila roční pojistné o 3 140 Kč. Původní pojistné s dodatkem č. 2 bylo 383 656 Kč ročně, s dodatkem 

č. 3 bude 386 796 Kč ročně. 

 

 

Usnesení RM č. 18/2022 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě pojištění majetku města Turnova. 
 

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

 

  

 

13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

Smlouva o výpůjčce byla uzavřena se Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvková organizace dne 6. 12. 

2021, a to po schválení radou města dne 1. 12. 2021. Při inventuře majetku, který je předmětem výpůjčky, byla 

zjištěna duplicita jedné položky. Dodatkem č. 1 se tato duplicita odstranila a v dodatku č. 1 je soupis skutečně 

předaného majetku, který je předmětem výpůjčky. 

 

 

Usnesení RM č. 19/2022 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

 

  

 

14. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2548/1, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města Turnov žádost manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Turnov, xxxxxxxxxxxxxxxx, 

o prodej části pozemku p. č. 2548/1, k. ú. Turnov. Manželé xxxxxxxxxxxxx vlastní pozemek p. č. 2548/11 - zahrada, 

který sousedí s pozemek p. č. 2548/1 - orná půda. Část tohoto pozemku mezi svým pozemkem a cestou (p. p. č 

1546/16) - cca 80 m2 mají propachtovanou a užívají ji jako zahradu.  

 

 

Usnesení RM č. 20/2022 

RM neschvaluje  

záměr prodeje části pozemku p. č. 2548/1, k. ú. Turnov manželům xxxxxxxxxxxxx. Není možné vyhovět z důvodu 

neuzavřeného řízení ve věci žaloby na určení vlastnického práva v kauze Walderode a dalších navazujících řízení. 
 

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

 

  

 

15. Zásady pro výstavbu na území města Turnov 
 

Rozprava: 

Předkládáme materiál "Zásady pro výstavbu na území města Turnov".  

Jedná se o pracovní verzi ("DRAFT" XII/2021) návrhu spolupráce mezi investory stavebních záměrů na území 

města a Města. Spolupráce by se týkala jedné oblasti a to řešení dopravy v klidu – tj. odstavování a parkování 

vozidel. Šlo by o dobrovolný příspěvek na tzv. nerealizované parkovací místo, tj. místo pro parkování, které by 

investor měl ve svém záměru realizovat dle požadavku ČSN nebo územního plánu, ale prostorové podmínky mu to 

nedovolují a mohl by formou příspěvku do zvláštního fondu Města tuto svoji povinnost na Město delegovat. Město 

by pak z tohoto fondu zajišťovalo úpravy veřejných prostranství pro parkování, budování parkovišť, příp. 

parkovacích domů na svých pozemcích. 

 

Poznámka: soulad se stavebním zákonem – ČSN parkování 

Materiál bude projednáván na další únorové RM za přítomnosti paní Zakouřilové, pana Vargy a arch. 

Bičíka. 
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16. Manuál pro vytváření veřejného prostoru 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá radě města materiál "Manuál pro utváření veřejného prostoru v Turnově" (dále jen 

Manuál).  

Manuál je v podstatě jednoduchý katalog vhodného tvarového a materiálového řešení veřejných prostorů ve městě, 

spolu s návrhem mobiliáře a řešení veřejného osvětlení. Manuál vychází z dobrých příkladů současného řešení v 

Turnově, jeho cílem je do určité míry sjednotit vizuální styl veřejných prostranství ve městě. Manuál by měl sloužit 

technickým službám města, odboru správy majetku a projektantům jako pomůcka ke zkvalitnění péče o veřejný 

prostor města. Manuál bude průběžně aktualizován a upřesňován dle budoucích trendů v architektuře, přístupu k péči 

o veřejná prostranství, jak v obecné rovině, tak konkrétně v Turnově. 

 

Doplnit do manuálu: vánoční výzdoba, koše na tříděný odpad (plasty, papír – centrum města a papír), autobusová 

zastávka – okraj města, ochrana stromů. 

 

 

Usnesení RM č. 21/2022 

RM projednala  

a souhlasí s "Manuálem pro utváření veřejného prostoru v Turnově" a ukládá odboru správy majetku postupovat u 

stavebních záměrů, které se týkají veřejného prostoru dle tohoto Manuálu. RM ukládá odboru správy majetku 

průběžnou aktualizaci Manuálu dle trendů v architektuře a vývoje stavu veřejných prostranství v Turnově. 
 

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

 

  

 

17. Návrh Změny č. 5 Územního plánu Turnov pro veřejné projednání - informace 
 

Rozprava: 

Změnou č. 5 se uvádí územní plán do souladu s nadřazenou závaznou územně plánovací dokumentací, tj. se 

Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1. Mění se především celá podkapitola 

Silniční doprava: územní plán upřesňuje koridor kapacitní silnice S5 vymezený v PÚR ČR a ZÚR LK – koridor 

S5_D01C úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK. Kapacitní silnice včetně 

souvisejících staveb je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby (VPS), do VPS jsou zahrnuty veškeré pozemky, resp. 

jejich části dotčené koridory.  

Ve Změně č. 5 je územní rezerva pro kapacitní silnici S5 převedena do návrhového koridoru dopravní infrastruktury 

a zároveň jako veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění. Návrhový koridor pro přeložku silnice I/35 je 

v územním plánu vymezen v minimální šíři budoucího ochranného pásma (tj. ve vzdálenosti 50 m od osy 

přiléhajícího jízdního pruhu na obě strany komunikace) s odpovídajícím rozšířením v místech mimoúrovňové 

křižovatky MÚK Přepeře a MÚK Valdštejnsko dle zpracované technické studie od firmy Valbek v roce 2016. 

Kompletní informace o kapacitní silnici S5 – silnice I/35 Turnov - Úlibice včetně vizualizace je na stránkách města 

Turnov: https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-strategie/dopravni-a-rozvojove-studie/silnice-i-35-

turnov-ulibice.html 

Vše vypustit, kromě ÚR8, ostatní vyřeší S5 (I/35) s přivaděčem na Semily v Žernově.  

 

 

Usnesení RM č. 22/2022 

RM bere na vědomí  

informaci odboru rozvoje města o průběhu pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov. 
 

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

 

  

 

18. Podnět na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Turnov zkráceným postupem - informace 
 

Rozprava: 

ORM předběžně oslovil k podání nabídky na zpracování Změny č. 6 pro areál Dioptra Turnov firmu SAUL s. r. o.  

Liberec. Firma SAUL s. r. o. Liberec zpracovala v minulosti na území ORP Turnov např. Změnu č. 13A ÚPSÚ 

Turnov, Územní plán Přepeře, Územní plán Frýdštejn a v současné době zpracovává Změnu č. 5 Územního plánu 

Turnov. Odhadovaná cena za zpracování samostatné Změny č. 6 pro areál Dioptra je 60 000 Kč bez DPH, bez 

zpracování úplného znění územního plánu po vydání změny. Zpracování úplného znění lze řešit následně 

samostatně, nebo ho koordinovat s ostatními probíhajícími změnami (vyhotovit ho společně po Změně č. 4, 5 a 6). 
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V této souvislosti je však nutné upozornit, že změna ÚP nenabývá platnosti jejím vydáním v ZM, ale až po 

dopracování a zveřejnění i úplného znění. Postup pořizování několika změn najednou nelze považovat za vhodný 

kvůli nesystematičnosti, průběžně se měnícím podkladům a nárůstu objemu činností ORM. Změny č. 4, 5 ev. 6 dle 

navrženého obsahu ale pravděpodobně bude možné vzájemně koordinovat. Přímý výběr zpracovatele je vhodný pro 

kvalitní a rychlé zpracování změny ověřeným zpracovatelem. 

 

 

Usnesení RM č. 23/2022 

RM doporučuje  

ZM schválit podnět na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Turnov pro areál Dioptry Turnov zkráceným postupem. 

Jako zásadní vnímá RM uzavření plánovací smlouvy města s investorem, týkající se související infrastruktury. Tato 

povinnost musí být v územně-plánovací dokumentaci ukotvena. 
 

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

 

  

 

19. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2022 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2022. Důvodem je upřesnění stavu na 

účtech k 1. 1. 2022 dle skutečnosti, navýšení oproti předpokladu je o 9 mil. Kč. 

 

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 9.610 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 19.020 tis. Kč, z toho běžné výdaje se snižují o 480 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 19.500 tis. Kč.  

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 1 zůstává ve výši 3.000 tis. Kč.  

Financování se navyšuje o 9.410 tis. Kč na částku ve výši 26.630 tis. Kč. 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2022 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. 

 

 

Usnesení RM č. 24/2022 

RM doporučuje  

ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022 s úpravami dle diskuze (MST – dotace na nájem sportovní haly 

0,95 mil. Kč + DPH (výdajová i příjmová část), zůstatek z financí na oslavy 750 let přesunout do rozpočtu 2022 (cca 

0,42 mil. Kč), řádek participativní rozpočet města přesunout pod OSM (zahájení realizace akcí). 
 

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

 

  

 

20. Limity městského úřadu a městské policie na rok 2022 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám návrh na limity na rok 2022. Mzdové limity vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022. Rada 

města schvaluje každoročně limity počtu zaměstnanců a mzdové limity. 

 

 

Usnesení RM č. 25/2022 

RM schvaluje  

mzdové limity pro rok 2022 městského úřadu a městské policie takto: 

Městský úřad ve výši 45515 tis. Kč a 

Městská policie ve výši 8937 tis. Kč. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 26/2022 

RM schvaluje  

pro město Turnov na rok 2022 limit na občerstvení ve výši 180 tis. Kč a dary ve výši 50 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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21. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2022 dle nařízení vlády č. 531/2021 Sb. 
 

Rozprava: 

Na jednání dne 16. 12. 2021 byl předkládán návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací, ve kterém byly 

zahrnuty úpravy dle nařízení vlády č. 420/2021 Sb. ze dne 10. 11. 2021, kterým se měnilo nařízení vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 

1. 1. 2022. V předkládaném materiálu byly zároveň navrhovány úpravy odborem školství, kultury a sportu. 

Dne 29. 12. 2021 vyšlo nařízení vlády č. 531/2021 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů, který se opět měnilo nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1. 1. 2022. 

Z tohoto důvodu Vám předkládáme nový návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací, který zohledňuje 

změnu dle nového nařízení vlády. Ostatní změny navrhované odborem školství, kultury a sportu byly již schváleny 

po diskuzi na prosincovém jednání a je s nimi tedy v návrhu počítáno. 

  

p. Loukota na tento bod odešel z jednání RM 

 

 

Usnesení RM č. 27/2022 

RM schvaluje  

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

2022 dle nařízení vlády č. 531/2021 Sb., přílohy č. 5 a dle předloženého návrhu na změny. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 28/2022 

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. 531/2021 Sb., přílohy č. 1. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 29/2022 

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. 531/2021 Sb., přílohy č. 3. 
 

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

 

  

 

22. Změny sledovaných ukazatelů a čerpání fondů příspěvkových organizací za rok 2021 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádosti ředitelů o změnu sledovaných ukazatelů provozního rozpočtu za rok 2021 u následujících 

příspěvkových organizací: 

 

1) Ředitelky Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková organizace  

2) Ředitele Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace  

3) Ředitelky Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  

4) Ředitele Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

 

 

Usnesení RM č. 30/2022 

RM schvaluje  

organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 503 - Vodné 

a stočné o 10 tis. Kč na celkových 20 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie celkem o 8 

tis. Kč na celkových 142 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 511 - Opravy a udržování o 35 tis. Kč na celkových 

105 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0]  
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Usnesení RM č. 31/2022 

RM schvaluje  

organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 40 

tis. Kč z důvodu dokrytí nutných výdajů provozního rozpočtu roku 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 32/2022 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - 

Spotřeba o 3 tis. Kč na celkových 305 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 3 tis. 

Kč na celkových 42 tis. Kč. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 33/2022 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele účtu 511 - 

Opravy a udržování o 35 tis. Kč na celkových 265 tis. Kč a zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 - Vodné a 

stočné o 35 tis. Kč na celkových 315 tis. Kč. 
 

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

 

  

 

23. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám plán veřejnosprávních kontrol v roce 2022, které budou prováděny na základě §102, odst. 2, 

písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, kde je 

povinností zřizovatele příspěvkových organizací provádět kontrolu jejich hospodaření.  

 

Kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov na rok 2022 budou provedeny na 

těchto organizacích: 

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 

 

 

Usnesení RM č. 34/2022 

RM schvaluje  

plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov pro rok 2022 

takto:  

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
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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] 

  

 

 

24. Táborová základna Krčkovice 
 

Rozprava: 

V prosinci 2021 jste projednávali materiál týkající se rekonstrukce táborové základny Krčkovice. 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. 

 

 

Usnesení RM č. 35/2022 

RM projednala  

materiál k táborové základně Krčkovice. RM pověřuje OŠKS a ředitele Žluté ponorky připravit materiál podrobně 

popisující možný vznik spolku (bez ovládací funkce města s podmínkou bez zcizení majetku), stavbu pomocí 

obchodní společnosti města (MST), stavbu pomocí design and build, a to na únorovou radu města. 
 

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

 

  

 

25. Organizace v sociální oblasti - smlouvy SGEI 
 

Rozprava: 

Předkládáme vám k projednání materiál, který se týká příspěvkových organizací v sociální oblasti. Jedná se o 

poskytování příspěvku těmto organizacím, který spadá do režimu pověření službami obecného hospodářského 

zájmu, tzv. SGEI. 
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Ze sociální oblasti se jedná o: 

1) Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 

Tato organizace vykovává pro zřizovatele – město Turnov – činnost, která je označena jako SGEI a vzhledem k výši 

finančních prostředků, které jsou této organizaci poskytovány z rozpočtu, je nutné financování na základě Pověření 

(schváleno Radou Libereckého kraje č. 1766/21/RK ze dne 02. 11. 2021 u všech druhů registrovaných sociálních 

služeb této organizace). Město Turnov se k Pověření Libereckého kraje připojuje. Finanční prostředky jsou 

poskytovány na základě Smlouvy o poskytování vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu. 

 

2) Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Tato organizace, která vykonává pro zřizovatele - město Turnov - činnost, která je označována jako SGEI, ale 

vzhledem k výši finančních prostředků, bude řešena formou podpory de minimis do částky 500.000 EUR za 3 účetní 

roky. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova. 

 

 

Usnesení RM č. 36/2022 

RM bere na vědomí  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro organizaci 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, a doporučuje zastupitelstvu města Turnov ke schválení. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 37/2022 

RM bere na vědomí  

Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace, a doporučuje zastupitelstvu města Turnov ke schválení. 
 

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

 

  

 

26. Výběrové řízení na jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám dvě přihlášky na pozici jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o.  

1. xxxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada města v rámci výběrové komise vybrala nového jednatele společnosti. 

 

 

Usnesení RM č. 38/2022 

RM vybrala  

jako nejvhodnějšího kandidáta na pozici jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

  

  

 

27. Dodatek smlouvy Technické služby Turnov, s. r. o. na rok 2022 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání dodatek ke smlouvě s Technickými službami Turnov, s. r. o. na provedení činností 

v oblasti svozu odpadů a provozu sběrného dvora. Předmětem dodatku smlouvy je rozsah a cena služeb, které 

zhotovitel zajistí pro objednatele v roce 2022 v Turnově. Jedná se o likvidaci odpadu v úhrnné výši 16,24 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RM č. 39/2022 
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RM schvaluje  

dodatek č. 1/2022 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými službami Turnov, s. r. o. a 

městem Turnov. 
 

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

 

  

 

28. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

1. ul. Sportovní 

Žádost o povolení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek Sportovní 

1543, 1544. Jedná se o 1 ks douglasky tisolisté o obvodu kmene 141 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na 

pozemku p. č. 2600/1 v k. ú. Turnov, v blízkosti bytového domu ve Sportovní ulici.  

 

2. sídliště Přepeřská 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o 1 ks jeřábu obecného o obvodu kmene 92 cm a 2 ks 

bříz bílých o obvodu kmene 131 a 124 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucích na pozemku p. č. 1986/1 v k. ú. 

Turnov. 

 

3. hřiště L. Jasínka 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o břízu bílou o obvodu kmene 195 cm ve výšce 130 

cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 1007/4 v k. ú. Turnov. 

 

4. MŠ Zborovská 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o břízu bílou o obvodu kmene 178 cm ve výšce 130 

cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 2926/1 v k. ú. Turnov. 

  

5. urnový háj Hruštice 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 90 cm, 3 ks 

bříz bílých o obvodu kmene 112 cm, 164 cm, 95 cm a 1 ks jedle ojíněné o obvodu kmene 220 cm.  

 

6. Metelkovy a Rývovy sady 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o 20 ks buků lesních, 1 ks javoru klen, 1 ks dubu 

letního a 3 ks bříz bílých. Dřeviny rostou na pozemcích p. č. 2802 a 859/2 v k. ú. Turnov. 

 

7. ZŠ Mašov 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o zapojený porost dřevin o ploše 95 m2 (volně 

rostoucí živý plot ze smrku ztepilého), rostoucí na pozemku p. č. 291/1 v k. ú. Mašov u Turnova. 

 

 

Usnesení RM č. 40/2022 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks douglasky tisolisté o obvodu kmene 141 cm, rostoucí na pozemku p. č. 2600/1 

v k. ú. Turnov (ul. Sportovní). Důvodem je nesouhlas komise životního prostředí i avizovaný nesouhlas státní 

správy. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 41/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jeřábu obecného o obvodu kmene 92 cm a 2 ks bříz bílých o obvodu kmene 

131 a 124 cm, rostoucích na pozemku p. č. 1986/1 v k. ú. Turnov (sídliště Přepeřská). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 42/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 195 cm, rostoucí na pozemku p. č. 1007/4 v k. ú. 

Turnov (hřiště L. Jasínka). 
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Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 

  

 

Usnesení RM č. 43/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 178 cm, rostoucí na pozemku p. č. 2926/1 v k. ú. 

Turnov (MŠ Zborovská). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 44/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 ks smrků pichlavých o obvodu kmene 90 a 94 cm a 3 ks bříz bílých o obvodu 

kmene 112, 164 a 95 cm, rostoucích na pozemku p. č. 2961/2 v k. ú. Turnov (urnový háj Hruštice). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 45/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 20 ks buků lesních o obvodu kmene 236, 220, 251, 251, 141, 220, 220, 236, 126, 

126, 126, 126, 157, 157, 157, 157, 220, 220, 283, 157 cm (č. 1-7, 9-21), 1 ks javoru klenu o obvodu kmene 157 cm 

(č. 8), 1 ks dubu letního o obvodu kmene 141 cm (č. 22), 2 ks bříz bílých o obvodu kmene 188, 141 cm (č. 46, 47), 

rostoucích na pozemku p. č. 2802 v k. ú. Turnov a 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 173 cm (č. 4), rostoucí na 

pozemku p. č. 859/2 v k. ú. Turnov (Metelkovy a Rývovy sady). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 46/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 95 m2 zapojeného porostu dřevin (volně rostoucí živý plot ze smrku), rostoucího 

na pozemku p. č. 291/1 v k. ú. Mašov u Turnova (ZŠ Mašov). 
 

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

 

  

 

29. Tvoříme Turnov 2021 - výsledky hlasování 
 

Rozprava: 

Chtěla bych vás tímto informovat o průběhu 5. ročníku participativního rozpočtu s názvem "Tvoříme Turnov".  

Hlasování bylo spuštěno 1. 5. 2021 a do uzávěrky 30. 9. 2021 byly předloženy 4 návrhy. Návrhy prošly formálním a 

věcným hodnocením, validací v rámci odboru správy majetku, životního prostředí, rozvoje města, odboru stavebního 

a dopravního.  

Návrhy, které splnily kritéria, a byly zařazeny do hlasování: 

 Trail centrum Struhy – 300.000 Kč, vybudování příměstského trailu ve Struhách – první etapa. Cílem 

etapy (financované participativním rozpočtem) je příprava ve formě kompletní projektové dokumentace a 

přípravných prací trail centra ve Struhách.  

 Převlékárna na náplavce – 200.000 Kč, náplavka se stala vyhledávaným odpočinkovým koutem, jsou zde 

lavičky, občerstvení, ale chybí zde možnost, kde se převléknout. 

 Odpočinkové místo u hasičárny na Kadeřavci – 122.000 Kč, umístění hracích prvků, vytvoření 

odpočinkového místa, které by tvořilo venkovní místo pro scházení převážně místních obyvatel.  

 Hřiště roste s námi  -  295.000 Kč, návrh obsahuje přidání nových, dřevěných prvků na stávající hřiště v 

Dělnické ulici, které vzniklo jako první v rámci participativního rozpočtu.  

 

Hlasování probíhalo od 22. 11. do 10. 12. 2021. Hlasování se celkem zúčastnilo 1798 občanů. Přidělovány byly 2 

kladné a 1 záporný hlas. 

 

Výsledné pořadí: 
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1. Trail centrum Struhy – 1192 hlasů 

2. Převlékárna na náplavce – 442 hlasů 

3. Odpočinkové místo u hasičárny na Kadeřavci – 148 hlasů 

4. Hřiště roste s námi – 106 hlasů 

 

 

Usnesení RM č. 47/2022 

RM bere na vědomí  

informace o předložených projektech v rámci 5. ročníku participativního rozpočtu  - Tvoříme Turnov a o výsledku 

hlasování. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 48/2022 

RM schvaluje  

realizaci návrhů dle navrženého postupu a pověřuje odbor správy majetku zahájením realizace. 
 

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

  

 

 

30. Směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám návrh Směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie (dále jen "směrnice 

města"), což je dokument, který je město povinno vydat na základě přímého účinku Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále 

jen směrnice EU).  Jedná se o problematiku tzv. whistleblowingu. 

K této směrnici EU měl být vydán transpoziční zákon, který však předchozí Poslanecká sněmovna nestihla schválit 

ve stanovené lhůtě (do 17. 12. 2021), což má za následek, že některé účinky této směrnice EU nastaly od tohoto data 

přímo na základě této směrnice. Povinnosti plynoucí ze směrnice EU se týkají rovněž některých územních 

samosprávných celků, a to obcí nad 10.000 obyvatel, pro jiné subjekty jako jsou např. příspěvkové organizace se 

směrnice EU přímo neuplatní. 

Hlavní povinností plynoucí ze směrnice EU je zavést vnitřní oznamovací systém, což je souhrn nástrojů a postupů, 

které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele. Oznamovateli mohou být 

osoby, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, systém tedy 

není určen pro oznamovatele z řad běžné veřejnosti. Proto jsou v tomto systému nastavovány mechanismy ochrany 

těchto oznamovatelů, kteří by jinak mohli mít obavy ze ztráty zaměstnání či jiného postihu 

Zavedením a správou vnitřního oznamovacího systému byl, s ohledem na nedostatečně právně vyřešený stav, na 

základě smlouvy pověřen externí subjekt – CATANIA GROUP s. r. o., který bude provozovat systém FOSY 

(Férový oznamovací systém), a to včetně zajištění příslušné osoby k přijímání oznámení a jejich prvotního 

prošetřování. Po schválení transpozičního zákona a získání prvních zkušeností provedeme vyhodnocení ve vztahu 

k tomu, zda si nezajišťovat systém interně, neboť lze očekávat, že oznámení prostřednictvím tohoto systému 

budou činěna spíše výjimečně.  

Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému jsou již zveřejněny na webových stránkách města Whistleblowing - 

Město Turnov, přes tento odkaz je možné podat příslušné oznámení. 

V souvislosti se zavedením vnitřního oznamovacího systému je nutné schválit rovněž vnitřní předpis – směrnici, 

která bude systém popisovat a zavádět. Návrh této směrnice předkládám ke schválení. Návrh byl zpracován a dodán 

v rámci poskytovaných služeb s provedením formálních a konkretizačních úprav na podmínky města Turnov. 

 

 

Usnesení RM č. 49/2022 

RM schvaluje  

zavedení vnitřního oznamovacího systému a k jeho zavedení schvaluje vnitřní předpis - Směrnici o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Evropské unie (č. 105.1) v předloženém znění, a to s účinností od 12. 1. 2022. 
 

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

  

31. Farmářské trhy 2022 
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Rozprava: 

Předkládám Vám žádost provozovatelů farmářských trhů v Turnově na náměstí o prodloužení smlouvy na rok 2022 

za stejných podmínek jako v roce 2020 i 2021 tj. na 550 Kč/ 1 trh.  

Farmářské trhy by probíhaly v dopoledních hodinách o sobotách již od března 2022. Předchozí roky se trhy konaly 

vždy od dubna do konce října, až do prosince na náměstí pak prodával zeleninu pan xxxxxxx. Navrhuji dobu trvání 

trhů prodloužit do konce roku 2022.  

Více informací na: www.trhyfarmarske.cz  

Navíc bychom pořadatelům o sobotách poskytli parkovací místa vedle spořitelny, která přes týden využívají 

úředníci. Pořadatelé dostanou k dispozici klíč od závory a plánek parkovacích míst. Na těchto místech se budou 

parkovat dodávky, které trhovci nemusejí mít nezbytně na ploše trhů. 

 

 

Usnesení RM č. 50/2022 

RM schvaluje  

prodloužení spolupráce při zajištění farmářských trhů na Náměstí Českého ráje v Turnově v roce 2022 s 

provozovatelem Martinem Honzů, se sídlem Lipová 1588, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 75047101, který bude hradit 

místní poplatek za zábor veřejného prostranství ve výši 550 Kč / 1 trh. 
 

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

 

  

 

32. Nákup biopopelnic  - smlouva 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání kupní smlouvu na nákup bipopelnic. Vzhledem k neočekávanému velkému zájmu o 

velké biopopelnice (objem 240 litrů), již byly všechny biopopelnice vypůjčeny. V tuto chvíli již máme cca 90 

zájemců, kteří chtějí zapůjčit velké biopopelnice a již se na ně nedostalo. Předkládáme Vám ke schválení smlouvu na 

nákup 300 kusů biopopelnic, které budou velké (objem 240 litrů) a budou stejné, jako popelnice zakoupené z dotace 

(šedé tělo nádoby, hnědé víko, znak města, zabudovaný RFID čip pro možnost evidence svozů). Abychom nakoupili 

stejné nádoby se stejnými kvalitativními parametry, oslovili jsme pouze společnost Komunální technika, s. r. o., 

která nádoby dodávala minulý rok (na základě veřejné zakázky). Cena nádoby je o 85 Kč vyšší (základní cena bez 

DPH). Musíme vzít v úvahu, že objednáváme menší počet nádob (u velkých zakázek je samozřejmě cena jiná – 

minulý rok jsme celkem objednávali 5658 ks nádob o objemu 240 litrů). Cena za čip a jeho instalaci je stejná, jako v 

zakázce z minulého roku. Cena nádoby s čipem i samolepkou (komplet dodávka přímo do sídla TST) včetně DPH je 

1.289,05 Kč. Tímto žádáme o výjimku ze směrnice, abychom celou věc urychlili a popelnice byly dostupné v dubnu, 

na začátku vegetační sezóny a také proto, abychom zachovali vysoký kvalitativní standart nádob (zajištění dlouhé 

životnosti nádob). Nákup bude hrazen z účtu EKO-KOM, kde jsou dostupné finanční prostředky. 

 

 

Usnesení RM č. 51/2022 

schvaluje  

výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek městem Turnov na pořízení 300 kusů nádob na bioodpad pro 

doplnění požadovaného počtu nádob pro vypůjčení občanům. RM schvaluje uzavření smlouvy na nákup biopopelnic 

od společnosti Komunální technika, s. r. o. v rozsahu 300 kusů v celkové výši 319.600 Kč bez DPH, 386.716 Kč s 

DPH dle předloženého návrhu. 
 

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

 

 

 

 

V Turnově dne 19. ledna 2022 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka  

  


