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Zápis z 19. jednání rady města Turnov 

ze dne 24. 9. 2015 

 

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

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

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová 

 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Luděk Láska  

 

1. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - aktuální informace a akce 
 

Rozprava:       Předsedkyní valné hromady (VH) byla zvolena Mgr. Petra Houšková, zapisovatelem byl 

zvolen Ing. Tomáš Hocke. 

Jednatel KCT seznámil členy VH s průběhem poptávkového řízení na dodavatele stavby průchodu z 

hlediště do zákulisí jeviště na velkém sále KC Střelnice a též s výsledkem poptávkového řízení na nákup 

mobilních elevací. Zástěny na terase mezi Kulturním centrem Střelnice a zahradou sousedního domu 

budou vyrobeny svépomocí. Jednatel KCT seznámil členy VH s aktuálním stavem hospodaření 

gastroprovozu Střelnice a s průběžným čerpáním půjčky 500 000 Kč poskytnuté Kulturnímu centru 

Městem Turnov a určené na vybavení gastroprovozu. Kulturní komise na svém zasedání 10.6.2015 

diskutovala o rekonstrukci objektu městského divadla, která se ocitla na 6. místě v investičních prioritách 

města 2015 -2019 schválených zastupitelstvem města dne 23.4.2015. Prezentována byla současná studie 

dostavby divadla cca ve výši 40 mil. korun. Studie předpokládala výstavbu nové scény, větší kancelářské 

prostory a další zázemí. Studie předpokládala využití prostoru současného parčíku před divadlem a 

budovu stávajícího objektu cukrárny. Komise přehodnotila potřebnost všech úprav současné studie, 

vyjádřila nesouhlas se zrušením parčíku a po diskusi všech členů se komise rozhodla doporučit 

vypracování nové studie, která by řešila nejzásadnější problémy budovy divadla – sociální zařízení, 

divadelní bar, šatny, foyer a vstup. Jednatel KCT informoval členy VH o průběhu vypovězení nájemní 

smlouvy s firmou KML PRAGUE CATERING, s.r.o. a způsobu vymáhání dlužné částky. 
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usnesení RM č. 447/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí předložené vyúčtování investičního příspěvku od Města Turnov ve výši 500 000 

Kč na stavební úpravy velkého sálu (boční vstup do zákulisí), nákup elevace a výrobu paravánu 

na terasu KC Střelnice. 
 

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

usnesení RM č. 448/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí hospodaření gastroprovozu Střelnice. 
 

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

usnesení RM č. 449/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

byla seznámena s průběžným čerpáním půjčky poskytnuté KCT Městem Turnov na vybavení 

gastroprovozu. Konečné vyúčtování bude předloženo dle Smlouvy o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci z rozpočtu Města Turnov do 31. 12. 2015 poskytovateli půjčky. 
 

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

usnesení RM č.450/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí uzavření smlouvy s TaPŠ ILMA na taneční kurzy pro mládež v roce 2016. 
 

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

usnesení RM č. 451/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

zadání nové studie dostavby městského divadla, která bude primárně obsahovat řešení sociálního 

zařízení, divadelního baru, šaten, foyer a vstupu. 
 

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

usnesení RM č. 452/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí informace o průběhu vypovězení nájemní smlouvy a způsobu vymáhání dlužné 

částky od firmy KML PRAGUE CATERING, s.r.o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - přijatá organizační opatření a reklamní prostor 

v Maškově zahradě 
 

Rozprava:       Předsedkyní valné hromady (VH) byla zvolena Mgr. Jana Svobodová, zapisovatelem byl 

zvolen Ing. Tomáš Hocke. 

 Navrhovaná organizační opatření kontrolovaná na valné hromadě:  

- kontrola uzavřených smluv, jejichž obsahem je využívání sportovišť a sportovních zařízení k jiným než 

sportovním účelům – občerstvení (fotbal), sídlo firem (plavecká učebna, fotbal), kancelářské prostory 

apod.  

- byly vyhotovené chybějící smlouvy v písemné podobě, jejichž obsahem je využívání sportovišť a 

sportovních zařízení k jiným než sportovním účelům – občerstvení, sídlo firem, kancelářské prostory 

apod. a jejich předložení VH a DR  

- bylo provedené poptávkové řízení na bazénovou chemii 

- zkvalitnění evidence vstupného na plaveckém bazénu s ohledem na možnost její kontroly (byla pořízen 

elektronický pokladní systém) 

- zkvalitnění evidence využití sportovišť jako podmínku pro kvalitní fakturaci a kontrolní činnost (na 

každé využití bude sepsána smlouva) 

- pro účely provozování nově budovaného areálu zpracovat návrh systému kontroly využití areálu, 

fakturace plateb a evidence vstupného i tržeb v provozu občerstvení a předložit jej k odsouhlasení VH a 

DR – smlouvy, pokladny 

- realizovat další investice Městské sportovní Turnov s. r. o. pro rok 2015 – doskočiště pro skok o tyči na 

atletickém stadionu, terasa a tribuna fotbal, hřiště Mašov 

 

Dále bylo projednáno rozšíření živnosti o hostinskou činnost. Garantem živnosti bude Ing. Denisa 

Ružičková. Důvodem, proč se MST začala zabývat provozováním občerstvení, byla možnost přímo 

ovlivnit kvalitu a rozsah poskytovaných služeb na zimním stadionu a koupališti v gastronomické oblasti. 

Dalším důvodem jsou i zkušenosti z ostatních zařízení, především KCT.  

 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. požádala o rozšíření činnosti společnosti o dopravní výchovu - pokračuje 

místo Žluté ponorky v provozování dopravní výchovy pro 4. ročníky základních škol. Dopis jednatele a 

ředitele byl doručen v srpnu 2015. Hlavním důvodem je nutnost zachování výuky v tomto roce, která je 

vázána na odborného garanta Ing. Tomáše Špinku. V dalších letech bude zváženo navrácení na Žlutou 

ponorku. 

Byl diskutován pronájem mobilního kluziště na sezónu 2015-2016. VH je záměr podporován. 
 

 

usnesení RM č. 453/2015 

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

bere na vědomí informace jednatele o provedených opatřeních na plaveckém bazénu. 
 

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

usnesení RM č. 454/2015 

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

schvaluje rozšíření živnosti společnosti o hostinskou činnost. 
 

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

usnesení RM č. 455/2015 

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

schvaluje rozšíření činnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o. jako poskytovatele Dopravní 

výuky pro 4. ročník základních škol. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
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usnesení RM č. 456/2015 

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

bere na vědomí informaci o možném pronájmu mobilního kluziště na sezónu 2015-2016. 
 

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

 

3. Integrovaný terminál veřejné dopravy - 1. etapa - korekce dotace 
 

Rozprava:       Projekt byl podpořen v roce 2008 dotací z Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod. „Terminál“ je v provozu od listopadu 2011. Poslední část dotace přišla na účet města v 

květnu 2012.  Ministerstvo financí nám zaslalo v lednu 2014 Oznámení o auditu operace. Samotný audit 

proběhl v březnu 2014 a zabýval se žádostí o platbu č. 02/00404 – 30.892.448,94 Kč a č. 03/00404 – 

22.529.754,24 Kč. Auditní orgán požadoval vysvětlit či konstatoval 7 pochybení. Intenzivním 

dokazováním skutečností se podařilo většinu pochybení vysvětlit, ale do Zprávy o auditu operace z června 

2014 se nakonec dostala pouze 2 pochybení. Proplacení nezpůsobilých výdajů za protihlukovou stěnu ve 

výši 146.186,47 Kč a v rámci veřejné zakázky nesplnění podmínek ze zadávací dokumentace + 

neposkytnutí dodatečných informací všem uchazečům vyčísleno korekcí ve výši 5%, tzn. 2.410.122,76 

Kč. Celková výše neoprávněně uplatněných výdajů, resp. nezpůsobilých investičních výdajů činí 

2.556.309,23 Kč za obě pochybení. Z této částky je výše neoprávněně poskytnuté dotace (92,5%) dotčené 

nesrovnalosti celkem 2.364.309,23 Kč. Po ukončení auditu Ministerstva financí oznámil kontrolu 

poskytovatel dotace – Územní odbor realizace programu Liberec, a to v červenci 2014. Po průběžné 

komunikaci s poskytovatelem dotace nám byl zaslán v červenci 2015 Protokol o kontrole, který potvrdil 

závěry auditu. Město podalo námitky, které byly zamítnuty. Nyní jsme byli vyzváni k vrácení dotace 

dotčené nesrovnalosti ve výši 2.364.586,04 Kč do 27.9.2015.  

 
 

usnesení RM č. 457/2015 

RM bere na vědomí  

Protokol o kontrole č.j. RRSV 10177/2015 projektu Integrovaný terminál veřejné dopravy 

Turnov – I. etapa. 
 

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

usnesení RM č. 458/2015 

RM schvaluje  

následující postup Města Turnov v rámci kontroly dotace projektu Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov – I. etapa: město zaplatí nezpůsobilé výdaje za protihlukovou stěnu ve výši 146 

186,47 Kč a podá odvolání proti Rozhodnutí o odvodu na Ministerstvu financí. 
 

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

 

4. Smlouva o spolupráci ŘSD, OK Vesecko 
 

Rozprava:       V rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích připravilo 

Ředitelství silnic a dálnic ČR realizaci veřejného osvětlení okružní křižovatky silnice I. třídy č. 10 

Turnov-Harrachov s krajskou silnicí III/28719 Hrubý Rohozec - Malý Rohozec (okružní křižovatka u 

Ontexu).  

V rámci výstavby nového veřejného osvětlení dojde k umístění jednoho 10m vysokého stožáru uprostřed 

okružní křižovatky se čtyřmi svítidly a dále bude provedeno doplňkové osvětlení přechodu pro chodce 

dvěma asymetrickými přechodovými svítidly, svítidla budou namontována na stávající stožáry. 
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Nyní před realizací stavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předložilo ke schválení smlouvu o spolupráci. 

V rámci této smlouvy ŘSD zajistilo projektovou přípravu, včetně vydání příslušných povolení, zajistí 

realizaci předmětné stavby a bude zajišťovat údržbu, které přesahuje úroveň spotřebního materiálu. Město 

Turnov by následně zajišťovalo provoz veřejného osvětlení (spotřebu el. energie). 

 
 

usnesení RM č. 459/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě, realizaci a následném provozování stavby "I/10 

Turnov, Vesecko-osvětlení okružní křižovatky" s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle 
předloženého návrhu. 
 

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

 

5. Schválení výsledku výběrového řízení projektová dokumentace "Zvyšování 

bezpečnosti chodců, stavební úpravy silnice III/2831- Husova ulice Turnov" 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku vypsal výběrové řízení na projektanta stavby "Zvyšování 

bezpečnosti chodců, stavební úpravy komunikace III/2831- ulice Husova Turnov". Přímo bylo osloveno 5 

projektových kanceláří. Zakázka byla zveřejněna na webových stránkách města.  

 

 
 
 

usnesení RM č. 460/2015 

RM schvaluje  

jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu projektová příprava "Zvyšování bezpečnosti chodců, 

stavební úpravy silnice III/2831-ulice Husova Turnov" společnost Profes projekt, s.r.o. Turnov, 

která předložila nejnižší nabídkovou cenu 211 750,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy o dílo. 
 

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

 

6. Dodatek dohody s RWE, komunikace Na Sboře 
 

Rozprava:       Tento bod byl stažen, situace se vyřešila. 

 
 

 

7. Dohoda o uznání finančního závazku -xxxxxxxxxxx 
 

Rozprava:       xxxxxxxxxxx byla nájemcem - roubenky a restaurace na Šetřilovsku. xxxxxxxxxxx měla 

k 30.6.2015 mimo jiné uhradit fakturu za elektrickou energii ve výši 38 362,- Kč. Tuto částku 

xxxxxxxxxx v dohodnutém termínu neuhradila a není v současné době schopná vzhledem k rodinné 

finanční situaci dlužnou částku zaplatit, proto požádala o možnost splátek po 2 200,- Kč měsíčně.  

Odbor správy majetku předkládá ke schválení  Dohodu o uznání finančního závazku s tím, že xxxxxxxxx 

bude dlužnou částku splácet po 2 200,- Kč měsíčně počínaje říjnem 2015 maximálně v 18 splátkách 

nejpozději do 31.3.2017. Uzavřením splátkového kalendáře nebude dlužná částka úročena. 
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usnesení RM č. 461/2015 

RM schvaluje  

uzavření dohody o uznání finančního závazku s xxxxxxxxxxxxxx na splátky po 2 200,- Kč 

měsíčně počínaje říjnem 2015 tak, aby celkový dluh v částce 38 362,- Kč byl uhrazen nejpozději 

do 31. 3. 2017. 
 

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

 

8. Pronájem nebytových prostor v čp.466 Skálova, Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov má volné nebytové prostory v objektu čp. 466 ve 4. nadzemním podlaží. 

O pronájem místnosti č. 418 požádala xxxxxxxxxxxxxxx. Jedná se o místnost o výměře 6m2. 

xxxxxxxxxx bude využívat místnost na kancelář pro práci na PC. 
 

 
 

usnesení RM č. 462/2015 

RM schvaluje  

pronájem místnosti č. 418 ve 4. nadzemním podlaží o výměře 6 m2 pro xxxxxxxxxxxxx za 300,-

Kč/m2/rok, 250,- Kč/m2/rok za energie a služby spojené s nájmem a 350,- Kč/m2/rok na zálohy 

na topení. 
 

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

 

9. Pronájem části sklepních prostor v objektu čp.466 Skálova, Turnov 
 

Rozprava:       V objektu čp. 466 ve Skálově ulici Město Turnov pronajímá nebytové prostory v 1. - 4. 

nadzemním podlaží. Nyní jsme obdrželi žádost od xxxxxxxxxxxxxxxxx, o pronájem sklepních prostor v 

tomto objektu za účelem občasného provozování cvičení pro veřejnost. Ve sklepních prostorech, v části 

pod městskou policií, je umístěna plynová kotelna pro objekt, jinak jsou prostory volné, částečně 

vyklizené, částečně je nutné dovyklizení.  Žadatelka má zájem o pronájem cca 52 m2 v části objektu pod 

kancelářemi odboru přestupkového řízení. Jedná se o tři místnosti - vstupní místnost 15 m2, malá místnost 

na šatnu 5 m2 a hlavní místnost o ploše 30 m2 na cvičení. Vzhledem ke stavu prostor, nutnému vyklizení 

a drobným technickým úpravám navrhuje žadatelka částku nájmu do výše 800,- Kč/měsíc, tj. 9 600,- 

Kč/rok. Tato částka představuje při pronájmu cca 52 m2 částku185,- Kč/m2/rok. 

RM v diskuzi poukázala na riziko spojené s pohybem osob v blízkosti kotelny, nízký navrhovaný nájem, 

nevhodnost místností na provoz tělovýchovného zařízení – prostory nejsou pro toto využití zkolaudovány. 

 

 
 

usnesení RM č. 463/2015 

RM neschvaluje  

vyhlášení záměru pronájmu sklepních prostor v objektu čp. 466 ve Skálově ulici v Turnově pro 

xxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
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10. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti, Turnov, Svobodova-OM 

KONTAKT-kabelNN 
 

Rozprava:       Firma ELIPROM, s.r.o Liberec má již zpracováno pro ČEZ Distribuci, a.s. projektovou 

dokumentaci na stavbu:“ Turnov, Svobodova, OM KONTAKT-kabelNN“. Důvodem byla stavba nového 

kabelového vedení nn 1kV+ nové přípojkové skříně a výměna stávajícího vedení nn za nové u parkoviště 

nad Lidlem. Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 3880/5, k.ú. Turnov, který během stavby 

nabylo město Turnov od Libereckého kraje. Jedná pouze o 5 běžných metrů. 

 
 

usnesení RM č. 464/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 

Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně 

některých zákonů (energetický zákon) a zákonem  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 

znění na pozemek parcel.č.3880/5 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 5 bm 

dotčeného stavbou „ SM, Turnov, Svobodova, OM KONTAKT- kNN“ ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu, SM, Turnov, Daliměřice-nová OM-kabelNN 
 

Rozprava:       V současné době zpracovává firma SUDOP PRAHA a.s. pro ČEZ Distribuci, a.s. 

projektovou dokumentaci na stavbu: „SM,Turnov, Daliměřice-nová OM-kabelNN“. Projektovaná stavba 

se nachází v k.ú. Daliměřice v zahrádkářské kolonii a řeší napojení nových odběrných míst na stávající 

distribuční síť. Konečná úprava povrchu bude uvedena do stavu před zahájením stavby, v travnatých 

plochách bude poslední vrstva ornice, která bude oseta semenem. Touto stavbou bude dotčen pozemek 

parcel.č. 711/181, 711/175, 696 a 699/1 k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v délce cca 95 

běžných metrů dle přiložené situace.  

 
 

usnesení RM č. 465/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem 

č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel.č. 711/181, 711/175, 696 a 

699/1 k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 95 bm dotčeného stavbou 

„SM, Turnov, Daliměřice-nová OM-kabelNN“  

 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu, Mašov u Turnova, xxxxxxxxxxx, kanalizační přípojka 
 

Rozprava:       Stavebníci xxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují realizaci nové 

kanalizační přípojky pro RD na pozemku parcel.č.809/1 v k.ú Mašov u Turnova. Stavebníci zajišťují  

na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného 

pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 1314 v k.ú. Mašov u Turnova, který je dle výpisu z KN 

veden na LV 10001 v majetku města Turnov. Věcné břemeno je zakresleno v přiložených situačních 

pláncích a spočívá v oprávnění provozování stavby kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství. 

Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický plán. 

 
 

usnesení RM č. 466/2015 

RM schvaluje  

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

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

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

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

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

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel. č.1314 v k.ú. Mašov u 

Turnova ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 4 bm dotčených stavbou kanalizační 

přípojky k RD parcel.č. 809/1 k.ú Mašov u Turnova, stavebníci xxxxxxxxxxxx, oba bytem 

xxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 1.600,- Kč + DPH. ( tj. běžný metr za 400,-Kč + 

DPH). 
 

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

 

13. Městská knihovna Antonína Marka Turnov - žádost o navýšení pracovních 

úvazků - dotace z ÚP 
 

Rozprava:       Žádost Městské knihovny Antonína Marka o dočasné navýšení limitů pracovních úvazků. 

Důvod je ve využívání dotací na Veřejně prospěšné práce z Úřadu práce pracovníky z různých důvodů 

objektivně dlouho nezaměstnané nebo obtížně zaměstnatelné, s nimiž má knihovna však pracovně 

pozitivní zkušenosti a chce jim touto cestou pomoci alespoň k nějakému pracovnímu uplatnění (jedná se 

především o úklidové, pomocné a balicí práce). Ředitel knihovny žádá tedy znovu o dočasné navýšení 

sledovaného ukazatele z běžných 8 pracovních úvazků na 10,5 v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.  

 
 

usnesení RM č. 467/2015 

RM schvaluje  

dočasné navýšení sledovaného ukazatele z 8 pracovních úvazků na 10,5 pracovních úvazků v 

období od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
 

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

 

14. ZŠ Žižkova 518, Turnov - navýšení kapacity školní družiny 
 

Rozprava:       Žádost ředitele školy ZŠ Žižkova o navýšení kapacity školní družiny. V současné době 

kapacita školní družiny činí 145 žáků. S ohledem na skutečnost, že počet žáků na škole stále stoupá a je 

potřeba zajistit nejmenší žáky po vyučování, ředitel školy žádá o navýšení kapacity školní družiny na 157 

žáků (dle normativu – 45% z celkového počtu 348 žáků prvního stupně). Ze strany školy bude toto 
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navýšení zajištěno po stránce materiální, personální i finanční. Své souhlasné stanovisko vyjádřila i 

Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci.  

 
 

usnesení RM č. 468/2015 

RM souhlasí  

s navýšením kapacity školní družiny pro Základní školu Turnov, Žižkova 518, okres Semily ze 

stávajícího počtu žáků 145 na počet žáků 157. 
 

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

 

15. Kompostárna - aktuální informace a smlouva o provozu 
 

Rozprava:       Odbor životního prostředí připravil smlouvu o provozu kompostárny s Technickými 

službami Turnov, s.r.o. (TST). Smlouva byla projednána s jednatelem TST. Nově vybudovaná 

kompostárna je v současnosti ve zkušebním provozu. Po jeho ukončení (až bude vyrobena první šarže 

certifikovaného kompostu) bude zahájen ostrý provoz. Cena bude stanovena na základě evidence 

(množství bioodpadu přivezeného občany Turnova, firmou zajišťující údržbu zeleně a bioodpadu 

svezeného z nádob). Projektovanou kapacitu kompostárny, 2700 tun/rok  je nutné naplnit, jinak nebudou 

plněny podmínky dotace. Předpokládá se, že na kapacitě se kromě odpadu z Turnova budou podílet 

ostatní obce a také firmy z okolí. 

 
 

usnesení RM č. 469/2015 

RM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí služby s Technickými službami Turnov s.r.o. na provoz 

kompostárny Malý Rohozec. RM ukládá starostovi města uzavřít výše uvedenou smlouvu. 
 

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

 

16. Medaile starosty 2015 
 

Rozprava:       Na základě pravidel pro ocenění Medaile starosty předložil starosta radě města na vědomí 

své rozhodnutí. V letošním roce se rozhodl udělovat medaile starosty u příležitosti státního svátku 28. 

října. Udělování medailí 28. října 2015 bude v rámci slavnostního večera města v divadle.  

 
 

usnesení RM č. 470/2015 

RM bere na vědomí  

rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty 28. října 2015. 
 

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

 

17. Tvorba Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Turnov - Obecně prospěšná 

společnost pro Český ráj 
 

Rozprava:       Materiál k tvorbě místního akčního plánu (MAP) ve vzdělávání a k vyjádření souhlasu 

s nositelem projektu k vytvoření tohoto MAP. Dne 8.9.2015 MŠMT ČR vyhlásilo výzvu na zpracování 

tohoto dokumentu – číslo výzvy 02_15_005. Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, 

mikroregiony nebo neziskové organizace uvedené v databázi místních akčních skupin. V rámci našeho 
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ORP o zpracování MAP projevila zájem nejprve Místní akční skupina Achát, poté Obecně prospěšná 

společnost pro Český ráj - MAS Český ráj a Střední Pojizeří. Po společné dohodě obou organizací má 

zájem být nositelem projektu na zpracování Místního akčního plánu v ORP Turnov Obecně prospěšná 

společnost pro Český ráj - MAS Český ráj a Střední Pojizeří. Pro další spolupráci žádá organizace o 

souhlas zřizovatele školských zařízení se zapojením do projektu a zároveň souhlas s nositelem projektu. 

Místní akční plán ve vzdělávání je zásadním strategickým dokumentem pro čerpání peněz z MAS v letech 

2016-2020. 

 
 

usnesení RM č. 471/2015 

RM souhlasí  

jako zřizovatel škol a školských zařízení se zapojením do Místního akčního plánu vzdělávání na 

území ORP Turnov a s nositelem projektu Místního akčního plánu Obecně prospěšnou 

společností pro Český ráj, MAS Český ráj a Střední Pojizeří. 
 

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

 

18. Regenerace sídliště u nádraží IV.etapa 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku oslovil společnost Projektservis Jičín s.r.o. zpracovatele projektové 

dokumentace pro stavební povolení o podání nabídky na vyhotovení projektové dokumentace pro 

realizaci stavby na regeneraci panelového sídliště Turnov u nádraží IV. etapa. IV. etapa regenerace 

obsahuje celkovou rekonstrukci ulice Květinová, Březová, a část Studentské ulice. Projektová 

dokumentace bude vyhotovena tak, aby vyhovovala požadavkům na podání žádosti o poskytnutí dotace z 

programu Ministerstva pro místní rozvoj na regenerace panelových sídlišť. Ministerstvo poskytovalo v 

minulých létech dotaci ve vši 60-70 % nákladů maximálně však 4 mil. Kč. Společnost Projektservis Jičín 

s.r.o. byla generálním projektantem celého projektu v minulých letech, který je teď aktualizován a 

zaměřen na výše uvedenou etapizaci. 

 
 

usnesení RM č. 472/2015 

RM uděluje  

výjimku ze směrnice "Zásady a postupy zadávání zakázek Městem Turnov " a schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro realizaci stavby "Regenerace panelového sídliště 

u nádraží IV. etapa" se společností Projektservis Jičín s.r.o. za celkovou cenu 116 735,-Kč vč. 

DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 
 

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

 

19. Prodej části pozemku parc.č. 1311/13, k.ú. Turnov (ul. Kinského, Turnov) 
 

Rozprava:       Bod byl přesunut na další RM.    

 
 

 

20. Pronájem parkovacího stání za čp.466 ve Skálově ulici v Turnově 
 

Rozprava:       Bod byl přesunut na další jednání RM. 
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21. Schválení kácení stromů rostoucích mimo les 
 

Rozprava:       V souladu u usnesením RM č.568/2012 ze dne 12.11.2012 předkládáme RM k projednání 

žádost o pokácení stromů rostoucích mimo les, katastrální území Turnov, pozemky parc.č. 1981/2 a 

1981/3, modřín - obvod kmene 135cm, borovice černá - obvod kmene 62cm. O povolení kácení žádá 

Povodí Labe, s.p., Hradec Králové. V listopadu budou provádět údržbu - vyčištění zatrubněné části 

Odolenovického potoka na Přepeřské ulici. Tyto dva stromy jsou v místě, kudy by měla najíždět technika 

ke vstupu do zatrubněné části. Odbor správy majetku nedal z časových důvodů tuto žádost k projednání 

do komise pro životní prostředí a žádá RM o schválení podání žádosti k pokácení těchto dvou stromů. 

Vyčištění části Odolenovického potoka je vysokou prioritou a nezbytnou přípravou pro rekonstrukci 

Nádražní ulice. Jedná se o zcela výjimečnou situaci. 

 
 

usnesení RM č. 473/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les: pozemky parc. č. 1981/2 a 1981/3, 

oba k. ú. Turnov u garáží na Přepeřské ulici, modřín opadavý obvod kmene 135 cm, borovice 

černá obvod kmene 62 cm. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/2/0] 

 

 

V Turnově dne 1. října 2015 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       Starosta              místostarostka 
  

 


