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Zápis z 20. jednání rady města Turnov 

ze dne 7. 10. 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, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

 

Omluveni: Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 

 

1. Plán zimní údržby pro zimní období  2015-2016 
 

Rozprava:       Pro každé zimní období se schvaluje plán zimní údržby. V letošním roce navazujeme na 

plán z předcházejícího roku. Rozsah ani způsob zimní údržby není měněn. Případné další požadavky na 

zimní údržbu řešíme dle nastalé situace a potřeb. 

 
 

usnesení RM č. 474/2015 

RM schvaluje  

plán zimní údržby pro období 11/2015-03/2016. 
 

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

 

2. Výpůjčka části pozemku p.č.462 v k.ú. Bukovina u Turnova 
 

Rozprava:       Vodohospodářské sdružení Turnov požádalo o výpůjčku  části pozemku p.č.462 v k.ú. 

Bukovina u Turnova (vedle mostu v Dolánkách). Jedná se o část pozemku o výměře cca 8 m2 na umístění 

"Hřbitova odpadků". Jedná se o 16 informačních cedulek, na kterých je označeno, jak dlouho si příroda 

poradí s různými typy odpadků. Cedulky jsou umístěny v blízkosti u sebe a jsou obsypány jemným 

štěrkem, aby je neobrůstala tráva, aby bylo jejich okolí bezúdržbové. Hřbitov odpadků je součástí naučné 

stezky "Pojďme za vodou".  
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usnesení RM č. 475/2015 

RM schvaluje  

výpůjčku  části pozemku p.č.462 v k.ú. Bukovina u Turnova o výměře cca 8 m2 na umístění 

"Hřbitova odpadků" pro Vodohospodářské sdružení Turnov na 2 roky s tím, že bude výpůjčka 

automaticky prodlužována o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví tři měsíce 

před termínem ukončení. 
 

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

3. Pronájem částí pozemků p.č.2585/2 a p.č.2600/1 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava:       Bod byl přesunut na další RM. S panem Mikulou bude jednáno o výši nájemného 

vzhledem k cenám parkovacích míst v Turnově. 

 

4. Schválení nájemníka v domě čp. 2145 Máchova Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov v roce 2005 dokončilo ve spolupráci s Bytovým družstvem Dubina II Na 

Dědince, Praha 8 sdruženými prostředky výstavbu 30 bj. v domě čp. 2144 - 2146 Máchova Turnov. Město 

Turnov je spoluvlastníkem těchto domů podílem 51% a při změně nájemníka v bytě je povinno dle 

podmínek dotace a z důvodu spoluvlastnictví projednat a případně schválit změnu nájemníka v bytě. 

 
 

usnesení RM č. 476/2015 

RM schvaluje  

nájemníka bytu č. B5  v domě čp. 2145 Máchova Turnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

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

 

5. Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu "Turnov, Přepeřská - B.R.D. 

KOVO - kabel NN 
 

Rozprava:       Na základě usnesení RM č. 313/2013 byla uzavřena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby na stavbu "Turnov, Přepeřská - B.R.D. KOVO - 

kabel NN". Stavba spočívající v připojení nových odběrných míst byla realizována v době výstavby 

nového chodníku v Přepeřské ul., Turnov. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve smyslu 

uvedeného upřesnění a jednorázová úhrada bude ve výši 20.000 Kč + DPH. 

 
 

usnesení RM č. 477/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu s energetickým zákonem č. 

458/2000 Sb. v platném znění a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění na 

pozemky p.č. 1981/2, 1981/3 a 2037/8,  vše v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 

délce 40 bm dotčených stavbou "Turnov, Přepeřská - B.R.D.KOVO-kabel NN" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč/bm + DPH (funkční území - plochy 

silniční dopravy, průmyslová výroba a sklady). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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6. Prodej části pozemku parc.č. 1311/13, k.ú. Turnov (ul. Kinského, Turnov) 
 

Rozprava:       Problematika majetkového naložení s částí pozemku parc.č. 1311/13 k.ú. Turnov byla 

projednávána na RM dne 8. 7. 2015 a usnesením RM č. 345/2015 byl doporučen prodej předmětného 

pozemku za minimální cenu 1.000 Kč/m2. S tímto usnesením byli zájemci o odkoupení části pozemku 

parc.č. 1311/13, k.ú. Turnov písemně vyrozuměni, s výší cenou nesouhlasí. 

 

RM odkládá rozhodnutí. Je potřeba v širším fóru prodiskutovat a rozhodnout o přístupu k prodeji 

pozemků ve vnitroblocích a v okolí bytových domů na území města. Problematika bude předložena na 

jednání ZM. 

 

7. Zajištění městské hromadné dopravy v letech 2016-2020 - výsledek výběrového 

řízení 
 

Rozprava:       Rada města schválila dne 27. 8. 2015 svým usnesením č. 416/2015 vypsání výběrového 

řízení na zajištění městské hromadné dopravy ve městě Turnov na roky 2016 – 2020 s termínem pro 

podávání nabídek 25. 9. 2015. Výzva se zadávací dokumentací byla vyvěšena též na veřejně dostupném 

portále Města Turnova. Zadavatel oslovil 13 společnosti provozující autobusovou dopravu. Ve stanovené 

lhůtě byla doručena pouze jedna nabídka od společnosti BusLine a.s. za cenu 9.900.000 Kč na dobu 5 let. 

Ročně se jedná o částku 1.980.000 Kč. 

 
 

usnesení RM č. 478/2015 

RM schvaluje  

vítěze výběrového řízení na zajištění veřejných služeb - městské hromadné dopravy v letech 

2016 – 2020 společnost BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, za cenu 9.900.000 Kč a 

zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto uchazečem. 
 

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

 

8. ZSST - Úhrady za Pečovatelskou službu a Centrum denních služeb 
 

Rozprava:       S přechodem státních dotací na kraje nelze financovat oblast fakultativních služeb, jako 

tomu bylo doposud. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli v rámci Pečovatelské služby a Centra 

denních služeb upravit Sazebník úhrad tak, aby všechny jednotlivě vykonávané úkony bylo možné zařadit 

do základních činností, tak jak to stanovuje Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. 

 

usnesení RM č. 479/2015 

RM schvaluje  

nový Sazebník úhrad v Pečovatelské službě a v Centru denních služeb v rámci organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, p.o. od 1.1.2016. 
 

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

 

9. Bezbariérové úpravy na základních školách 
 

Rozprava:       Od 1. 9. 2016 je schválena platnost novely školského zákona, která specifikuje nově tzv. 

podpůrná opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, tato opatření mají pomoci integraci 

žáků. Jedním z opatření je poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo 

technicky upravených pro žáky s tělesným postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Rádi bychom 

následně žádali v rámci dotací o finanční prostředky. 
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Bezbariérové přístupy do škol – možnost dotace: státní rozpočet nebo dotace z EU v období 2014-2020 

- IROP 
 

usnesení RM č. 480/2015 

RM schvaluje  

zpracování projektové dokumentace na bezbariérové úpravy (toalety, boční vstup do objektu) na 

Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily a realizaci úprav zahrnout do investičních 

akcí na rok 2016. 
 

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

usnesení RM č. 481/2015 

RM ukládá  

řediteli Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily zajištění kompenzační pomůcky 

(schodolezu) od školního roku 2016/2017. 
 

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

usnesení RM č. 482/2015 

RM schvaluje  

zpracování projektové dokumentace na bezbariérové úpravy na Základní škole Turnov, 28. října 

18, okres Semily. 
 

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

usnesení RM č. 483/2015 

RM schvaluje  

zpracování projektové dokumentace na bezbariérové úpravy na Základní škole Turnov, Žižkova 

518, okres Semily. 
 

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

 

10. Změny v komisích rady města a školské radě Základní školy, Žižkova 518, Turnov 
 

Rozprava:       Vzhledem ke změně na pozici vedoucího odboru školství, kultury a sportu, navrhuji 

jmenování nové vedoucí Mgr. Martiny Markové do komisí rady města a do školské rady ZŠ Žižkova 518, 

Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 484/2015 

RM odvolává  

pana PhDr. Mgr. Reného Brože z komise pro výchovu a vzdělávání, sportovní komise, 

letopisecké komise. 
 

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

usnesení RM č. 485/2015 

RM jmenuje  

paní Mgr. Martinu Markovou členkou komise pro výchovu a vzdělávání, kulturní komise, 

sportovní komise, letopisecké komise, komise pro městskou památkovou zónu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 486/2015 

RM odvolává  

ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ze školské rady za zřizovatele: 

PhDr. Mgr. Reného Brože ze školské rady Základní školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily, s 

platností k 30. 9. 2015. 
 

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

usnesení RM č. 487/2015 

RM jmenuje  

ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Mgr. Martinu Markovou do školské rady Základní školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily. 

Rada města stanovuje počátek funkčního období člena školské rady s účinností od 1.10.2015. 
 

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

 

11. OŠKS - Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - výjimka z výběrového 

řízení 
 

Rozprava:       Předkládáme žádost ředitele ZŠ Skálova 600, okres Semily - Mgr. Michala Loukoty o 

výjimku ze Zásad a postupů k zadávání zakázek obchodní společností nebo příspěvkovou organizací, 

zřízenou Městem Turnov dle verze platné od 1. 1. 2014, poř. č. 50.06. Škola se zapojila do Výzvy č. 57 - 

Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). 

Získané finanční prostředky z dotace budou určeny na rozvoj technických dovedností žáků na druhém 

stupni základní školy a na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenu na zlepšování 

technických dovedností žáků školy. Předpokládaná částka na nákup nářadí do školní dílny bude činit 

150.000 Kč vč. DPH.  

 
 

usnesení RM č. 488/2015 

RM schvaluje  

Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily výjimku ze směrnice Zásad a postupů k 

zadávání zakázek, platnou od 1. 1. 2014,  poř. č. 50.06 pro projekt Výzvy č. 57, Operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, šablona č.1 a č.2.  Důvodem udělení výjimky je 

krátký časový harmonogram pro realizaci celého projektu. 
 

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

 

12. OŠKS - Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - výjimka z výběrového 

řízení 
 

Rozprava:       Předkládáme žádost ředitele ZŠ Žižkova 518, okres Semily - Mgr. Ivo Filipa o výjimku 

z dokumentu -  Zásady a postupy k zadávání zakázek obchodní společností nebo příspěvkovou organizací, 

zřízenou Městem Turnov dle verze platné od 1. 1. 2014, poř. 50.06. Škola se zapojila do Výzvy č. 57 - 

Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). 

Získané finanční prostředky z dotace budou určeny na rozvoj individuálních ústních komunikačních 

dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu. Tento projekt „Angličtina pro život“ 

podpoří 120 žáků 6. - 8. ročníků ve výuce anglického jazyka – nákup softwaru, který by žákům umožnil 
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ve výuce pracovat samostatně, s pomocí vyučujícího či ve skupině a rozvíjet jednotlivé fáze osvojování 

cizího jazyka (poslech-mluvení-čtení-psaní). Předpokládaná částka z projektu -  na nákup softwaru-licencí 

(Robotel Homework a Project Oxford) pro 120 žáků, 21 ks sluchátek, proškolení vyučujících anglického 

jazyka – do 200.000 Kč bez DPH (blíže viz žádost ředitele školy). 

 
 

usnesení RM č. 489/2015 

RM schvaluje  

Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily výjimku ze směrnice Zásad a postupů k 

zadávání zakázek, platnou od 1. 1. 2014, poř. č. 50.06 pro projekt Výzvy č. 57, Operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Angličtina pro život.  Důvodem udělení 

výjimky je krátký časový harmonogram pro realizaci celého projektu. 
 

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

 

13. Vyhlášení výběrového řízení na dodávku a implementaci telefonní ústředny 
 

Rozprava:       Současná ústředna pochází z roku 1999 a je tedy samozřejmě analogová. Schází nám u ní 

volné linky, celkově je za hranicí své kapacity i životnosti a nelze ji rozšířit. Pro tento typ již prakticky 

nelze zakoupit náhradní díly a v případě jakékoliv vážnější poruchy hrozí výpadek telefonického spojení 

s úřadem v řádu týdnů. 

 
 

usnesení RM č. 490/2015 

RM schvaluje  

vyhlášení výběrového řízení na dodávku a implementaci telefonní ústředny. Zároveň schvaluje 

složení komise na otevírání obálek a členy hodnotící komise: Richard Mochal, Mgr. Jana 

Svobodová, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Jan Zárybnický, Bc. Martin Kořínek. 
 

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

 

14. Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko, Turnov 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení vyhlášení prodeje dalších 4 pozemků, 

které přiléhají k budoucí komunikaci.  Tento krok navrhujeme z důvodu toho, že dle výkladu zákona o 

dani z přidané hodnoty nemusíme ještě v roce 2015 z prodaných pozemků odvádět DPH. V případě 

prodeje všech čtyřech pozemků za základní prodejní cenu 1.350 Kč/m2 by odvod DPH byl ve výši 

931.581 Kč. Dle novely od 1. 1. 2016 nebude prodej stavebních pozemků osvobozen od DPH. 

 
 

usnesení RM č. 491/2015 

RM schvaluje  

vyhlášení prodeje pozemků parc.č. 1007/65  o výměře 833 m2, parc.č. 1007/66 o výměře 833 m2 

odměřeného geometrickým plánem č. 4105-75/2015,  parc.č. 1007/67 o výměře 811m2 a parc.č. 

1007/68 o výměře 809 m2 odměřeného geometrickým plánem č. 4105-75/2015, vše k.ú. Turnov 

dle předložených podmínek za min. cenu 1.350,-Kč/m2. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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15. OŠKS - Městská knihovna A. Marka - činnost informačního centra mládeže 
 

Rozprava:       RM je předložena žádost o obnovení činnosti Informačního centra pro mládež (ICM), 

které bylo dočasně přerušeno k 1. 7. 2015. 

 
 

usnesení RM č. 492/2015 

RM schvaluje  

obnovení činnosti Informačního centra pro mládež (ICM) při Městské knihovně Antonína Marka 

Turnov od 1. 11. 2015. 
 

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

 

16. Záměr koupě pozemku p.č.1427/1, k.ú. Turnov a areálu Telecomu 
 

Rozprava:       Bod byl stažen z jednání RM. 

 

17. Zřízení parkoviště pro odtažená a odstavená vozidla 
 

Rozprava:       Bod byl odložen na další jednání RM. Bude projednána protinabídka.      

 

18. Záměr návrhu Pravidel pro poskytování dotací na oblast tělovýchovy a sportu 
 

Rozprava:       Na základě jednání RM 9. 9. 2015 a požadavku zastupitelů na úpravu pravidel byla 

zřízena neoficiální pracovní skupina pro návrh Pravidel pro poskytování dotací do oblasti sportu a 

tělovýchovy ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda, Ing. Miloslav Šorejs 

a Ing. Lumír Šubert. Komise se sešla 25. září 2015 (kromě pana Zikudy - nemoc) a stanovila základní 

myšlenky dalšího postupu. Tyto základní myšlenky předkládá RM k diskuzi, tak, aby mohly být následně 

podrobněji rozpracovány a projednány se zástupci sportovního prostředí. 

 
 

usnesení RM č. 493/2015 

RM jmenuje  

pracovní skupinu pro návrh Pravidel pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda, Ing. Miloslav Šorejs a Ing. 

Lumír Šubert. 
 

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

usnesení RM č. 494/2015 

RM souhlasí  

s principiálním návrhem úprav Pravidel pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy a 

pověřuje pracovní skupinu jejich rozpracováním a prvotním projednáním se zástupci sportovních 

spolků. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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19. Parkovací automaty pro parkoviště u nemocnice 
 

Rozprava:       Město Turnov ve spolupráci se společností WSA doprava a parkování s.r.o. postupně od 

roku 2012 vyměňuje zastaralé a dožilé parkovací automaty. V letošním roce budou odkoupeny 2 ks 

parkovacích automatů na parkovišti u nemocnice a nahrazeny 2 ks repasovaných automatů. Z důvodu, že 

společnost WSA doprava a parkování s.r.o.  dodala  parkovací automaty i na ostatní parkoviště a  aby byl 

zachován jednotný vzhled všech  parkovacích automatů ve městě OSM navrhuje RM schválit předloženou 

Smlouvu o dílo na odkoupení, dodávku a montáž 2 ks parkovacích automatů a udělit výjimku ze směrnice  

č. 49.12 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 495/2015 

RM uděluje  

výjimku ze směrnice č. 49.12. Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov a schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž dvou kusů parkovacích automatů pro parkoviště u 

nemocnice se společností WSA doprava a parkování s.r.o., Radonice za celkovou cenu 169 400,-

Kč vč. DPH. 
 

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

 

V Turnově dne 14. října 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta               místostarostka 


