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ZÁPIS 
z 3. jednání Rady města Turnov 

ze dne 9. února 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 
 

Záležitosti odboru správa majetku 

1. Pronájem nebytových prostor v č. p. 26, ul. 5. května, 

Turnov 

Mgr. Dagmar Šrytrová      8:00-11:00 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Mašov p. č. 887/18-

smyčka kNN" – bod byl stažen z jednání RM 

       

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu "Vjezd pro RD na st. p. č. 682 k. ú. 

Turnov, xxxxxxxxxx" 

       

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu "Rozvoj nemocnice Turnov, přístavby 

pavilonu TA a zákrokového sálu IBD - 3 sjezdy na 

komunikaci" 

       

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM Daliměřice p. č. 874/2-kNN" 

       

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Mašov p. č. 34 -

svod kNN, SS" 

       

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Palackého 484 -

rNN, kNN, SR" 

       

8. Tabulka orientačních cen pozemků - úprava        

9. Radary rychlosti na území města "Nájemní smlouvy - 

xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx" 

       

10. Výběr nejvhodnější nabídky "Oprava kašny na náměstí 

Českého ráje" – bod byl projednán na minulé RM 

Ing. Tomáš Hocke       

11. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace Mgr. Dagmar Šrytrová       
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12. Přidělení bytů 

13. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Zpracování projektové 

dokumentace na stavební úpravy odborných učeben ZŠ 

Turnov" 

       

14. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Zpracování projektové 

dokumentace - Městský park Turnov, 4. etapa - jezírko a 

zavlažovací systém parku" 

       

15. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období r. 

2023 

       

16. Výsledek výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 

2032, 2047 - zpracování projektové dokumentace" 

       

17. Výsledek výběrového řízení "Výměna vstupního portálu 

radnice č. p. 335 v Turnově" 

       

18. Vypsání výběrového řízení "Demolice č. p. 1248"        

19. Vypsání výběrového řízení "Rekonstrukce ulice Durychov"        

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

20. Čerpání fondů příspěvkových organizací Mgr. Martina Marková      11:00-12:00 

21. Žádost o vydání stanoviska k žádosti o zápis Základní školy 

Lesves s. r. o. do rejstříku škol a školských zařízení 

       

22. Obecně závazná vyhláška – školské obvody základních škol Mgr. Petra Houšková       

23. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace – žádost o schválení přijetí daru 

Mgr. Martina Marková       

24. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na 

základních školách 

       

25. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím 

pro rok 2022 

    

    

26. Táborová základna Krčkovice             

Přestávka               12:00-12:30 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

27. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 

pro roky 2022 - 2025 

       Mgr. Hana Kocourová 12:30-12:50 

Ostatní 

28. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výběr jednatele, 

nákup plynu pro rok 2022 

       Mgr. Jana Svobodová      12:50-15:00   

29. Odměny jednatelů obchodních společností             

30. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve 

veřejné linkové dopravě (2021 - 2029) 

       Mgr. Eva Honzáková       

31. 

 

32. 

33. 

 

34. 

Vypsání poptávkového řízení na poskytnutí 

kontokorentního úvěru – nebude se projednávat 

Změny v členství, komise RM 

Výsledek výběrového řízení "Demolice a výstavba 

objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" – přidaný bod 

Krajská nemocnice Liberec, a. s. – návrh na 

zhodnocení finančních zdrojů transparentního účtu 

pro CUM, nominace členů do výběrových komisí  - 

přidaný bod 

 

       Ing. Tomáš Hocke       

 

 

 

1. Pronájem nebytových prostor v č. p. 26, ul. 5. května, Turnov 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu o nájmu na nebytové prostory v č. p. 26, ul. 5. 

května, Turnov. 

Dříve užívaly Turnovské památky a cestovní ruch plochu o výměře 138,31 m2 za nájemné ve výši 610,29 Kč/m2/rok 

+ DPH.  

Pro zjištění předpokládané ceny nájemného jsme nechali zpracovat znalecký posudek od Ing. Tomáše Kuncíře. Ten 

ocenil nájem na částku 250 500Kč/rok. 
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Z důvodu provádění veřejných služeb (vybírání poplatků za odpady, prodej pytlů na odpady, kontaktní místo 

IDOL/OPUSCARD, atd.) navrhujeme po dohodě s panem starostou snížení nájemného za reprezentativní prostory o 

50.000 Kč/rok. 

 

 

Usnesení RM č. 76/2022 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu nebytových prostor v č. p. 26, ul. 5. května, Turnov o celkové výměře 299,40 m2 za nájemné ve 

výši 200.486,80 Kč/rok + DPH s Turnovskými památkami a cestovním ruchem, příspěvkovou organizací. 
 

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

  

 

 

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

č. 887/18 - smyčka kNN" 
 

Materiál byl stažen z jednání do doby dořešení vlastnických vztahů pro komunikaci. Je zde potřeba rozšířit veřejný 

prostor ze 7 m na 9 m. 

 

 

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu "Vjezd pro RD na st. p. č. 

682 k. ú. Turnov, xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investor xxxxxxxxxxxx podala žádost o zřízení věcného břemene na "Zřízení vjezdu k bytovému domu st. p. č. 682 

přes městský park". Jelikož jako vlastník nemovitosti st. p. č. 682, je účastníkem řízení akce Městský park Turnov- 

3. a 4. etapa (3. etapa "Umění" a 4. etapa "Jezírko a zavlažovací systém"). Z komunikace p. č. 3874/6 k. ú. Turnov 

ve vlastnictví města Turnov povede vjezd k bytovému domu přes pozemek městského parku p. č. 662/1 k. ú. Turnov 

(vlastnictví města) dle situačního plánku č. 1, 2. Sjezd bude v délce 14 bm. Nyní je fyzicky do dvora domu asfaltová 

cesta, v budoucnu dojde k položení žulové dlažby. 

 

 

Usnesení RM č. 77/2022 

RM neschvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti Zřízení vjezdu k bytovému domu č. p. 579 přes městský 

park.  

RM nebrání přístupu k nemovitosti bytového domu č. p. 579, ale za stávajících jasných pravidel a omezení (závora 

opatřená zámkem, vlastníci BD mají klíč). 

RM se obává možného právního precedentu, který by mohl vést k dalším požadavkům na zřizování věcných břemen 

jízdy v celé řadě domů podél ulice 5. května. Tím by došlo k úplnému zničení klidové zóny parku, bezpečnosti a 

ohrožení investic města do dětských hřišť a parkových úprav v řádech milionů korun. 
 

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

 

  

 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu "Rozvoj nemocnice Turnov, 

přístavby pavilonu TA a zákrokového sálu IBD - 3 sjezdy na komunikaci" 
 

Rozprava: 

Krajská nemocnice Liberec, a. s. podala žádost o zřízení věcného břemene na "Zřízení sjezdů z komunikace do 

areálu nemocnice Turnov". Vjezdy do areálu nemocnice se zřizují z důvodu akce "Rozvoj nemocnice Turnov - 

přístavba pavilonu TA a zákrokového sálu IBD". Z komunikace p. č. 3878/1 a 1336/35 k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnov povedou 3 sjezdy do areálu Krajské nemocnice, a. s. v Turnově dle situačního plánku č. 1, 2.  

Podmínky napojení sjezdu na komunikaci vydá odbor dopravy.  
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Usnesení RM č. 78/2022 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. 3878/1 a 1336/35 k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "Zřízení sjezdů z komunikace do areálu nemocnice Turnov" ve prospěch Krajské 

nemocnice Liberec, a. s. za jednorázovou úhradu 22.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných 

břemen platného od 1. 7. 2020 (3.000 Kč za sjezd (případ) + DPH + 1.000 Kč za každý metr navíc).  
 

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

 

 

  

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Daliměřice p. č. 

874/2-kNN" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov, Daliměřice p. č. 874/2-kNN". Projektovaná stavba se nachází vedle 

zahrádek za Antolinem. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění kabelového vedení 

v částce dle znaleckého posudku. 

 

 

Usnesení RM č. 79/2022 

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 p. č. 3859/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové 

délce 220 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Daliměřice p. č. 874/2-kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za 

jednorázovou úhradu v částce dle znaleckého posudku. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 80/2022 

RM ruší  

usnesení č. 306/2021 ze dne 12. 5. 2021 z důvodu neakceptovatelnosti náhrady za věcné břemeno dle ceníku města.  
 

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

  

 

 

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

č. 34 - svod kNN, SS" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov, Mašov p. č. 34 - svod kNN, SS". Projektovaná stavba nového kabelového 

vedení a odběrného místa se nachází v obci Mašov, ul. U Lomu. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového 

poplatku za umístění kabelového vedení dle znaleckého posudku č. 200-3/2022 v částce 2.610 Kč + DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 81/2022 

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 p. č. 1261/3 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnov v 

celkové délce 16 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Mašov p. č. 34 - svod kNN, SS" ve prospěch ČEZ Distribuce, 

a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku v částce 2.610 Kč + DPH). 
 

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

  

 

 

 

 



5  Zápis Rady města Turnov 9. 2. 2022 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, 

Palackého 484 - rNN, kNN, SR" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov, Palackého 484 - rNN, kNN, SR". Projektovaná stavba se nachází v ulici 

Palackého.  Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění kabelového vedení v částce dle 

znaleckého posudku. 

 

 

Usnesení RM č. 82/2022 

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 p. č. 259, 384/5, 384/9, 384/3  k. ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnov v celkové délce 105 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Palackého 484 - rNN, kNN, SR" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce dle znaleckého posudku. 
 

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

  

 

 

8. Tabulka orientačních cen pozemků - úprava 
 

Rozprava: 

Na základě formálních změn ke sjednocení vnitřních dokumentů předkládáme ve spolupráci s paní tajemnicí návrh 

na úpravu směrnice č. 36 - tabulky orientačních cen pozemků (parkovné, věcná břemena). 

 

Výše nájemného za parkování: 

Parkoviště Jiráskova ul., Turnov 

Celkem je zde 16 míst, nyní pronajatých 10 míst, nájemné 1.000 Kč/měsíc/místo + DPH, tj. celkem 120.000 Kč/rok 

+ DPH. Navrhujeme zvýšení nájemného na 1.500 Kč/měsíc/místo + DPH, což by při obsazenosti 10 míst byla částka 

180.000 Kč/rok + DPH. Ostatní volná místa nabízíme k podnájmu. 

 

Parkování Vejrichova ul., Turnov  

Celkem 11 míst, všechny pronajaté, nájemné 300 Kč/měsíc/místo + DPH, tj. celkem 39.600 Kč/rok + DPH. 

Náklady: cca 2x ročně recyklát + práce (zajišťují TS Turnov) v nákladu do cca 10.000 Kč/rok. 

Navrhujeme zvýšení na 450 Kč/měsíc/místo + DPH, což by bylo 59.400 Kč/rok + DPH.  

 

Parkovací místo ul. Antonína Dvořáka, Turnov  

p. Zummer má pronajaté parkovací místo na pozemku p. č. 96, k. ú. Turnov (dole v zatáčce) za cenu 300 

Kč/měsíc/místo + DPH. Navrhujeme zvýšení na 450 Kč/měsíc/místo + DPH 

 

Výši nájemného navrhujeme upravit od 1. 3. 2022. 

 

Oceňování věcných břemen s ČEZ Distribuce, a. s. a město Turnov  

Schváleno radou města dne 16. 12. 2021, usnesením č. 841/2021 takto: 

- délka věcného břemene do 4 bm, ocenění dle e-břemen + 20% bonifikace,                             

minimálně však částka 2.000 Kč,                                                                                                                  

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

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

pak se cena věcného břemene řídí oceněním znaleckým posudkem, 

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

soustavy a cena se následně řídí znaleckým posudkem. 

 

 

Usnesení RM č. 83/2022 

RM schvaluje  

navrženou aktualizaci směrnice č. 36 - tabulky orientačních cen pozemků na prodej, koupi a pronájem pozemků s 

účinností od 1. 3. 2022 a věcných břemen s účinností od 10. 2. 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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9. Radary rychlosti na území města "Nájemní smlouvy - Marek F., Kraus J., Vojtíšek J." 
 

Rozprava: 

Odbor dopravy připravuje umístění radarů na měření rychlosti na území Turnova. Jedná se o 4 lokality v k. ú. Mašov 

u Turnova, k. ú. Ohrazenice u Turnova, k. ú. Malý Rohozec a nově k. ú. Turnov. V červnu loňského roku podal 

vedoucí odboru dopravy Mgr. Vaňátko žádost o zřízení věcného břemene. 

Jedná se o tyto pozemky: 

- část pozemku p. č. 95/3, k. ú. Malý Rohozec, jehož vlastníkem je xxxxxxxxxx 

- část pozemku p. č. 98/1, k. ú. Malý Rohozec, jehož vlastníky jsou xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, oba 1/2 podílu. 

Odbor správy majetku nyní předkládá radě města ke schválení již vypracované a majiteli odsouhlasené nájemní 

smlouvy s pány xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Smlouva je navržena na dobu neurčitou za nájemné ve 

výši 1.000 Kč/rok. 

 

 

Usnesení RM č. 84/2022 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 95/3, k. ú. Malý Rohozec s panem xxxxxxxxxxxxx na umístění sloupu radaru 

měření rychlosti na dobu neurčitou za cenu 1.000 Kč/rok. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 85/2022 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 98/1, k. ú. Malý Rohozec s pány xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx na umístění 

sloupu radaru měření rychlosti na dobu neurčitou za cenu 1.000 Kč/rok. 
 

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

  

 

 

10. Výběr nejvhodnější nabídky "Oprava kašny na náměstí Českého ráje“ 
 

Materiál byl projednán na minulé RM. 

 

 

 

11. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 
 

Rozprava: 

Město Turnov má možnost dle uzavřených nájemních smluv v nebytových prostorech upravovat nájemné dle inflace 

stanovené Českým statistickým úřadem. Dle nájemních smluv nastane úprava nájmu od počátku července roku 

následujícího po roce, kdy vznikl jeho důvod a za předpokladu, že nový výměr zašle pronajímatel doporučeným 

dopisem alespoň tři měsíce předem. Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 

spotřebitelských cen a služeb za 12 měsíců roku 2021 proti průměru 12 měsíců roku 2020 činila v České republice 

3,8 %. V případě navýšení nájemného v nebytových prostorech o inflaci od 1. 7. 2022 by za rok představovalo 

navýšení příjmů o částku 136 tis. Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 86/2022 

RM schvaluje  

zvýšení nájemného v nebytových prostorech ve vlastnictví Města Turnova dle roční míry inflace o 3,8 % pro období 

od 1. července 2022. 
 

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

 

  

 

12. Přidělení bytů 
 

Rozprava: 

V období od 9. 11. 2021 do 20. 12. 2021 bylo na odbor správy majetku podáno celkem 11 žádostí o nájem bytu 

zvláštního určení v Žižkově ul. Dne 24. 1. 2022 zasedala sociální a bytová komise, která projednala předložené 

žádosti. Žádosti byly obodovány dle pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města.  
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Usnesení RM č. 87/2022 

RM schvaluje  

přidělení bytů zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 4 ve 3. NP v č. p. 2047 pro paní xxxxxxxxxxxx, byt 

č. 10 v 2. NP v č. p. 2030 pro pana xxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 1. 3. 2022, dle 

pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 9. 6. 2021, usnesení č. 424/2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 88/2022 

RM neschvaluje  

přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ul. pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 89/2022 

RM schvaluje  

přidělení bytu ve vlastnictví města Turnov, Granátová ul. č. p. 1897, byt č. 29 v 2. NP pro paní xxxxxxxxxxxxx, byt 

č. 88 v 7. NP pro xxxxxxxxxxxxxxx, byt č. 91 v 7. NP pro pana xxxxxxxxxxxx a byt č. 30 v 2. NP pana 

xxxxxxxxxxxxxx, dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 1. 3. 2022, dle pravidel hospodaření s byty ve 

vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 9. 6. 2021, usnesení č. 424/2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 90/2022 

RM neschvaluje  

přidělení bytu ve vlastnictví města Turnov, Granátová ul. č. p. 1897 pro pana xxxxxxxxxxxx a pro paní 

xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 91/2022 

RM ruší  

usnesení č. 802/2021 ze dne 1. 12. 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 92/2022 

RM schvaluje  

přidělení bytu ve vlastnictví města Turnov, Výšinka – Granátová ul. č. p. 1897, byt č. 25 v 2. NP pro paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle domluvy s žadatelkou, nejpozději však od 10. 2. 2022, dle pravidel hospodaření s byty ve 

vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 9. 6. 2021, usnesení č. 424/2021. 
 

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

  

 

 

13. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných učeben 

ZŠ Turnov" 
 

Rozprava: 

Na radě města 24. 6. 2021 byl vybrán zhotovitel ACTIV Projekce s. r. o., IČ 27538320 s nabídkovou cenou 583.220 

Kč vč. DPH, na realizaci veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných 

učeben ZŠ Turnov". Akce je realizována v souvislosti s přípravami na projekt modernizace odborných učeben v ZŠ 

Turnov - 2. etapa pro podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027. 

Dále byl 25. 11. 2021 schválen Dodatek č. 1 na prodloužení termínu a navýšení ceny z důvodu rozšíření předmětu 

zakázky o zajištění chlazení ve dvou učebnách výpočetní techniky v Základní škole Turnov, Žižkova 518. 

Při projednávání zpracovaných projektových dokumentací s dotčenými orgány se zjistilo, že v případě Základní 

školy Turnov, Skálova 600 bezbariérová trasa přes zahradu k učebně polytechniky koliduje s podmínkami ochrany 

památných stromů, které se nacházejí v blízkosti plánované bezbariérové trasy zahradou. Proto byla na základě 
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obhlídky zadáno zpracování druhé varianty bezbariérového přístupu k učebně polytechniky vnitřkem budovy a 

provozem kuchyně v 1NP. 

V té souvislosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace o 88 dní (15. 

4. 2022) a inženýrská činnost ponechána na 30 dnech. Navýšení ceny bude provedeno na základě nabídky 

dodavatele o 22.385 Kč vč. DPH. Celková cena díla se zvýší z 600.765 Kč vč. DPH na 623.150 Kč vč. DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 93/2022 

RM schvaluje  

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou ACTIV Projekce s. r. o., IČ 27538320 ve výši 515.000,- Kč bez 

DPH, tj. 623.150,- Kč vč. DPH na akci "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných učeben 

ZŠ Turnov" a zároveň se prodlužuje termín pro odevzdání dokumentace o 88 dní na 277 dní od podpisu smlouvy, tj. 

do 15. 4. 2022. 
 

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

  

 

 

14. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Zpracování projektové dokumentace - Městský park Turnov, 4. etapa - 

jezírko a zavlažovací systém parku" 
 

Rozprava: 

Firma AND spol. s r. o. žádá o prodloužení termínu zajištění povolení na akci "Zpracování projektové dokumentace 

- Městský park Turnov, 4. etapa – jezírko a zavlažovací systém parku" do 31. 12. 2022 s odůvodněním: Důvodem je 

zajištění povolení i pro 3. etapu úpravy Městského parku v Turnově. Součástí 3. etapy jsou vyvolané akce přeložky 

vedení NN společnosti ČEZ ve Skálově ulici (u Pacltovy huti) a připojení na síť NN společnosti ČEZ v Husově ulici 

(u bytového domu na kraji parku). Na základě smlouvy s městem Turnov přeložku a připojení projektuje a povolení 

zajišťuje přímo společnost ČEZ Distribuce a. s. jako své samostatné akce prostřednictvím svých projektantů. 

Stavební úřad podmiňuje povolení etapy 3. a 4. nejprve povolením přeložky a přípojky. 

 

 

Usnesení RM č. 94/2022 

RM schvaluje  

termínový dodatek č. 2 s firmou AND architektonický ateliér, spol. s r.o., IČ 40767141 na akci " Zpracování 

projektové dokumentace - Městský park Turnov, 4. etapa - jezírko a zavlažovací systém parku". 
 

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

 

  

 

15. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období r. 2023 
 

Rozprava: 

Město Turnov uzavřelo v r. 2020 s Libereckým krajem Smlouvu o společném postupu zadavatelů při 

centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno. 

Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. 

Uzavřené smlouvy s dodavateli energií (silová elektřina a komodita zemní plyn) končí 31. 12. 2022.  

Nyní Liberecký kraj zahájil přípravu centralizovaného nákupu na období 1. 1. - 31. 12. 2023. Jelikož jsme s nimi 

spolupracovali v dřívějším období, spolupráce byla dobrá, neplatíme žádné další poplatky, veškeré náklady hradí 

Liberecký kraj a mají odborníka pro nákup energií, navrhujeme pokračovat ve spolupráci i na další období. 

Odbor správy majetku oslovil příspěvkové organizace města, které byly již dříve zahrnuty do společného nákupu 

energií a předložil Libereckému kraji požadované tabulky jako podklad pro výběr dodavatele, který bude realizován 

obvyklý způsobem v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

 

 

Usnesení RM č. 95/2022 

RM bere na vědomí  

nákup energií (zemní plyn a elektrická energie) společně s Libereckým krajem na základě uzavřené Smlouvy o 

společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu a ukládá 

OSM informovat o výsledku výběru radu města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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16. Výsledek 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 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.  Výběrové řízení tedy bylo vypsáno znovu 14. 1. 2022 s termínem podání nabídek do 31. 1. 2022 do 

10:00 hodin. Do tohoto výběrového řízení nebyla podána žádná nabídky. Hodnotící komise doporučuje zadavateli 

výběrové řízení zrušit. 

 

Usnesení RM č. 96/2022 

RM schvaluje  

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

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

 

  

 

17. Výsledek výběrového řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 335 v Turnově" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 335 v Turnově", který 

provedla hodnotící komise dne 31. 1. 2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s dodavatelem TORFELD s. r. o., IČ 06579132 za cenu Kč 1 058 556,- s DPH. Ve výběrovém řízení byla pouze 

jedna nabídka. 

 

 

Usnesení RM č. 97/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele TORFELD s. r. o., IČ 06579132 na 

realizaci zakázky "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 1 v Turnově" za cenu Kč 874 840 bez DPH /Kč 1 058 

556 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

  

 

18. Zadávací podmínky výběrového řízení "Demolice rodinného domu č. p. 1248 v k. ú. Turnov" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení na demolici rodinného domu č. 

p. 1248, Turnov. Jedná se o rodinný dům, který město Turnov vykoupilo v rámci projektové přípravy "Jižního 

sjezdu" od paní xxxxxxxxxxxx. Paní xxxxxxxxxxxx dle uzavřené kupní smlouvy ze dne 5. 2. 2020 zahájila výstavbu 

nového rodinného domu. Rodinný dům je dokončen, investorka zajišťuje poslední doklady nutné pro kolaudaci 

rodinného domu, která proběhne, předpokládáme v 1/2 února 2022 a následně by měla do 6 týdnů rodinný dům 

vyklidit. Na demolici rodinného domu máme zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané rozhodnutí na 

odstranění stavby. Termín realizace začátek dubna 2022. 

 

 

Usnesení RM č. 98/2022 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení na "Demolici rodinného domu č. p. 1248 v k. ú. Turnov" a hodnotící komisi 

ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Stanislava Syrotiuková, Ing. Miloslav 

Šorejs. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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19. Zadávací podmínky výběrového řízení "Rekonstrukce ulice Durychov" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení vypsaného ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na stavbu "Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov". Jedná se o rekonstrukci 

komunikace v celkové délce 327bm. Tato komunikace zajišťuje jediný oficiální přístup do ulice Jaspisová - Vršek. 

Projekt řeší rekonstrukci komunikace, odvodnění, místa pro vyhýbání vozidel. Rozpočet stavby je ve výši 7,120 mil. 

Kč s DPH. Z důvodu velmi velkého sklonu komunikace byl po konzultaci jak s TDI, tak s několika zhotoviteli, 

zvolen termín realizace 09-10/2022, ve kterém by se nám již při chladnějším počasí mohla lépe pohybovat technika 

pro válcování povrchu komunikace. 

 

 

Usnesení RM č. 99/2022 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení na zhotovitele stavby "Stavební úpravy místní komunikace - Durychov, 

Turnov" a hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Stanislava 

Syrotiuková, Ing. Miloslav Šorejs. 
 

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

 

  

 

20. Čerpání fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádosti ředitelů o změnu o čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací: 

1) Ředitelka Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace žádá o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 14 tis. Kč na pořízení zabezpečovacího systému - vysílače TOREX SECURITY. 

Organizace změnila od 1. ledna 2022 operátora, který zabezpečuje pevnou linku, internet a zabezpečovací 

zařízení budovy. Stávající vysílač již nekomunikuje s novou technologií VOIP. S novou technologií je 

kompatibilní pouze vysílač od firmy Security, spol. s. r. o., Fialková 19, Liberec 460 01, od které ředitelka 

organizace předkládá cenovou nabídku ve výši 13 443,10 Kč s DPH.  

 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2022: 19 500 Kč. 

Rezervní fond je k 31. 12.2021 ve výši: 216 706,75 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 197 206,75 Kč. 

 

2) Ředitel Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace žádá o čerpání rezervního fondu do 

výše 252 tis. Kč na nákup konvektomatu do školní jídelny ZŠ Skálova. Celková cena konvektomatu činí 

491 848 Kč, ze Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) získala škola dotaci ve výši 240 tis. Kč. 

Je podmínkou, že škola musí 50% ceny konvektomatu dle smlouvy zaplatit předem, aby mohl být dán do 

výroby. Ve školní jídelně došlo k nárůstu počtu strávníků (nárůst počtu žáků + strávníci ze ZŠ Mašov). 

Stávající konvektomaty jsou nedostačující. Žádost do SZIF byla v režimu de minimis (tzn. podpora malého 

rozsahu), na zakázku dle pravidel dotačního fondu nebylo potřeba výběrového řízení. Organizace 

předpokládá doplnění RF z kladného hospodářského výsledku za rok 2021. Ředitel předkládá dvě cenové 

nabídky, přičemž preferuje tu levnější od společnosti Amerex trade, s. r. o. Protože se jedná o investice, je 

nezbytné částku z rezervního fondu převést do fondu investičního a následně schválit organizaci čerpání 

investičního fondu.   

 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2022: 325 500 Kč. 

Rezervní fond je k 31. 12. 2021 ve výši: 650 484 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 324 984 Kč. 

Investiční fond k 31. 12. 2021 ve výši: 5 900 Kč. 

 

3) Ředitel Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace žádá o čerpání rezervního fondu z 

roku 2021 do výše 22 tis. Kč na pokrytí rozdílu mezi náklady a výnosy rozpočtu 2021. Organizace již v 

rámci snížení rozpočtu pro rok 2021 (schvalování upravených rozpočtů v RM dne 10. 3. 2021 z důvodu 

ponížení příspěvků na provoz všech příspěvkových organizací o 5%) avizovala možnost čerpání rezervního 

fondu na doplnění poníženého provozního rozpočtu – částku 22 tis. Kč uvedla i v upraveném rozpočtu na 

rok 2021 na účtu 648 - Čerpání fondů. Neboť je skutečně potřeba pokrýt rozdíl mezi náklady a výnosy v 



11  Zápis Rady města Turnov 9. 2. 2022 

rozpočtu 2021, aby organizace neskončila ve ztrátě, žádáme Radu města o dodatečné schválení čerpání 

rezervního fondu do výše 22 tis. Kč na doplnění provozního rozpočtu roku 2021. 

 

Povinná rezerva na energie 15% byla v roce 2021: 50 000 Kč. 

Rezervní fond je k 31. 12. 2021 ve výši: 871 343 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 821 343 Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 100/2022 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace do výše 14 

tis. Kč na pořízení a připojení objektového vysílače TOREX SECURITY. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 101/2022 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 252 tis. 

Kč a následný převod této částky do fondu investic. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 102/2022 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do výše 252 tis. 

Kč na nákup konvektomatu do školní jídelny ZŠ Skálova. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 103/2022 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 22 tis. 

Kč na pokrytí rozdílu mezi náklady a výnosy rozpočtu 2021. 
 

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

 

  

 

21. Žádost o vydání stanoviska k žádosti o zápis Základní školy Lesves s. r. o. do rejstříku škol a školských 

zařízení 
 

Rozprava: 

Dne 17. 1. 2022 byla na odbor školství, kultury a sportu pod ev. č. 3544/22-MUTU doručena žádost společnosti 

Lesves s. r. o. o vydání stanoviska města Turnov k žádosti o zápis Základní školy Lesves s. r. o. do rejstříku škol a 

školských zařízení. 

Společnost Lesves s. r. o. byla založena v září 2021 a jejím cílem je snaha o založení a provozování soukromé školy 

s waldorfskou pedagogikou v našem regionu. Jedním z důležitých motivů byla dlouhodobě nedostačující kapacita 

Waldorfské základní školy v Semilech a zvyšující se dlouhodobý zájem ze strany rodičů o vzdělávání dětí v souladu 

s principy waldorfské pedagogiky. Důležitým momentem je také návaznost základní školy na Waldorfskou 

mateřskou školu v Turnově, kterou město Turnov dlouhodobě zřizuje. V současné době se společnosti podařilo najít 

objekt, kde by po nezbytných úpravách mohli základní školu provozovat. Objekt je jedním areálem a nachází se na 

adrese Trávnice č. p. 167 a č. p. 202. Objekt byl zástupci Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, při 

dodržování všech zákonných norem, shledán jako vyhovující k provozování základní školy. Objekt a záměr byl 

taktéž konzultován v závěru roku 2021 na stavebním odboru MěÚ Turnov, kde byli poskytnuty informace pro další 

postup. 

Je naplánováno, že od září 2022 bude pro školní rok 2022/2023 otevřen zatím první ročník základní školy. Postupně 

je v plánu dle možností školu rozšiřovat. 
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Usnesení RM č. 104/2022 

RM vydává  

souhlasné stanovisko dle § 147, odst. 1, písm. p), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro působení soukromé základní školy od 1. 9. 2022 na území 

města Turnov, jejímž zřizovatelem bude společnost Lesves s. r. o., Nádražní 24, 513 01 Semily, IČ 11812478. 

Souhlasným stanoviskem se město Turnov nezavazuje k finanční, ani jiné věcné podpoře této soukromé základní 

školy na území města Turnov. 
 

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

 

  

 

22. Obecně závazná vyhláška – školské obvody základních škol 
 

Rozprava: 

V Turnově je v současnosti platná obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených městem Turnov. Vzhledem ke skutečnosti, že v době od vydání této vyhlášky byly schváleny 

Zastupitelstvem města Turnova změny v pojmenování ulic, je třeba na tuto skutečnost reagovat a upravit obecně 

závaznou vyhlášku o školských obvodech, aby odpovídala aktuální situaci. 

 

Od roku 2021 proběhly v pojmenování ulic tyto změny: 

 ulice T. G. Masaryka se přejmenovala na ulici Jaroslava z Hruštice 

 ulice Legionářů se rozdělila a část se jmenuje Plk. Čestmíra Šikoly 

 ulice Nad Šetřilovskem se rozdělila na nové části Na Pramenech a Plk. Františka Fryče 

 

Všechny tyto změny budou zahrnuty v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2020 ke školském obvodu 

Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace. 

 

 

Usnesení RM č. 105/2022 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit předloženou obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Turnov, s účinností od 1. 4. 2022. 
 

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

  

 

 

23. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – žádost o schválení přijetí daru 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace o přijetí věcného daru v podobě: 

1) All-in-one zařízení, IPS 21.5 dotykový s Full HD rozlišením a poměrem stran 16:9 display (4 ks) v pořizovací 

ceně 22 977, 90 Kč vč. DPH/ks,  

2) setu klávesnice a myši pro All-in-one (4 ks) v pořizovací ceně 1.107,097 Kč vč. DPH/ks. 

Věcný dar byl poskytnut organizací Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. a je v celkové hodnotě 96 343,48 Kč, žádost 

tedy podléhá schválení radou města. 

 

 

Usnesení RM č. 106/2022 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí věcného daru od Vzdělávacího centra 

Turnov, o. p. s. - All-in-one zařízení, IPS 21.5 dotykový s Full HD rozlišením a poměrem stran 16:9 display (4 ks) v 

pořizovací ceně 22 977, 90 Kč vč. DPH/ks a setu klávesnice a myši pro All-in-one (4 ks) v pořizovací ceně 

1.107,097 Kč vč. DPH/ks. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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24. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 
 

Rozprava: 

Pro rok 2022 byla v rozpočtu města schválena na režii odboru školství, kultury a sportu a příspěvek Dítě v tísni 

částka v celkové výši 55 tis. Kč. Každoročně jsou z této částky turnovským základním školám vyčleňovány finanční 

prostředky na úhradu obědů pro sociálně slabé žáky, kteří docházejí na obědy nepravidelně či nedocházejí vůbec, a u 

nichž by mohly být zaplaceny obědy alespoň částečně touto formou. Na základě údajů získaných ze základních škol 

v Turnově pro letošní rok a po projednání všech požadavků navrhujeme vyčlenit příspěvek na Dítě v tísni ve výši 35 

tis. Kč (v předchozích letech byla rozdělována mezi jednotlivé základní školy částka ve výši 25-30 tis. Kč). 

Prostředky jsou poskytovány školám darovací smlouvou a jsou vynakládány na zaplacení obědů v rámci školního 

stravování pro sociálně slabší žáky, kteří díky tomu mohou docházet na obědy s ostatními spolužáky. Celkovou 

částku ve výši 35 tis. Kč navrhujeme rozdělit mezi pět turnovských základních škol, a to dle přiložených smluv. 

Celkově se jedná o podporu cca 33 dětí. 

 

 

Usnesení RM č. 107/2022 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace na celkovou částku 7 

tis. Kč. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 108/2022 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace na celkovou částku 8 

tis. Kč. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 109/2022 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na celkovou částku 12 

tis. Kč. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 110/2022 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace na celkovou částku 

5 tis. Kč. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 111/2022 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov - Mašov, příspěvková organizace na celkovou částku 3 tis. 

Kč. 
 

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

 

  

 

25. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2022 
 

Rozprava: 

V příloze Vám předkládáme návrh rozdělení dotací pro sportovní spolky a organizace pro rok 2022. V letošním roce 

bylo doručeno v řádném termínu celkem 16 žádostí o dotaci. V dotačním programu byla pro rok 2022 alokována 

částka 7 750 000 Kč.  
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U skupiny č. 1 je navrhována k rozdělení částka ve výši 5 124 164 Kč (celkem bylo alokováno 5 700 000 Kč). 

Tato skupina je určena uzavřenému okruhu příjemců, stanovenému v Pravidlech a zahrnuje spolky vlastnící klíčová 

sportoviště, spolky vlastnící ostatní sportoviště či spolky, které dlouhodobě pracují s registrovanou mládeží – 

jmenovitě určeno v čl. I.b. Pravidel (11 spolků). V roce 2022 pro převod haly TSC Turnov nemohl být zachován 

poměr dotace: 73% celkové částky v provozní části a 27% celkové částky na sportovní činnost.  

 

U skupiny č. 2 je navrhována k rozdělení částka ve výši 209 900 Kč (celkem bylo alokováno 300 000 Kč). Tato 

skupina je určena menším sportovním spolkům – jde o otevřený okruh žadatelů bez jmenovitého určení 

v Pravidlech. Žádost o dotaci podalo celkem 5 spolků. Žadatelé v tomto okruhu mohou být podpořeni v oblasti 

provozní dotace (dotace na ekonomiku provozu - zohledňována je velikost spolku, činnost s mládeží, prezentace 

spolku ve městě apod.) a v rámci sportovní činnosti jsou podporováni trenéři mládeže, registrovaná a neregistrovaná 

mládež.  

 

U skupiny č. 3 je navrhována k rozdělení částka ve výši 2 058 592 Kč (celkem bylo alokováno 1 750 000 Kč). 

Tato skupina je určena spolkům primárně využívajícím ke své činnosti sportoviště Městské sportovní Turnov s.r.o. 

či sportoviště ve vlastnictví města Turnov) a dotace je poskytována na využívání těchto sportovišť. Do skupin se 

přihlásilo 5 žadatelů, nově je mezi nimi TSC Turnov. Navýšení navrhované částky o 308 592 Kč je pro podporu 

spolku TSC Turnov, který od roku 2022 bude nově využívat sportoviště ve správě MST (bývalá hala TSC Turnov 

2). Všem žadatelům je poskytována podpora do výše 80% nájmů, s ohledem na maximální možné výše dotace 

stanovené v Pravidlech.  

 

Celkem zbývá v tomto dotačním programu 357 344 Kč. Tuto částku doporučuje Výbor pro sport převést do 

provozního příspěvku Městské sportovní Turnov, s.r.o. v rámci rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2022, s využitím 

těchto finančních prostředků na provozní náklady spojené se správou haly Turnov 2. 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 112/2022 

RM souhlasí  

s návrhem rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov pro rok 2022, který 

zohledňuje převod klíčového sportoviště spolku Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s. a zároveň doporučuje 

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 113/2022 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov při nejbližším rozpočtovém opatření nedočerpanou částku 357 344 Kč z dotačního 

programu pro sportovní spolky a organizace převést do provozní dotace Městské sportovní Turnov, s. r. o. Důvodem 

je převod sportoviště spolku Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s. a jeho správa společností Městská sportovní 

Turnov s. r. o. 
 

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

 

  

 

26. Táborová základna Krčkovice 
 

Rozprava: 

K projednávané rekonstrukci táborové základny Krčkovice předkládáme doplnění, které bylo uloženo na jednání 

Rady města Turnov dne 12. 1. 2022.  

 

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 

 

Nový projekt v cenové hladině roku 2021 řeší pouze dva nutné objekty: 

Objekt základny (dřevostavba) 9,2 mil. Kč vč. DPH 

Přístupová cesta (beze změny) 1,3 mil. Kč vč. DPH 
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Na jednání Rady města v prosinci 2021 byly s ohledem stavbu nového objektu pro táboření a vybudování přístupové 

cesty, diskutovány možné varianty pro celou akci: 

1) realizovat stavbu jako město – rozdělit stavbu na roky 2022 a roky 2023 pro finanční krytí rozpočtem města. V 

tomto případě spíše stavba dřevostavby dle projektu, na kterou je vydáno stavební povolení, to znamená 9,2 mil. Kč 

vč. DPH + 1,35 mil. Kč vč. DPH Kč. Financování celé stavby rozpočtem 2022 není reálné bez úvěru. V roce 2023 

by bylo možné pokračovat realizací přístupové cesty. Řešení ploch nového tábořiště (1,6 mil. Kč vč. DPH) a ČOV 

(0,55 mil. Kč vč. DPH) by v této fázi nebylo nutné. 

2) realizovat stavbu spolkem nebo ústavem u SVČ Žlutá ponorka – spolek by měl ve statutárním orgánu zástupce 

města. Do spolku by bylo vloženo individuální dotací např. 4 mil. Kč na krytí většiny nákladů na objekt. Spolek si 

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

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

3) Realizace této investice přes Městskou sportovní Turnov, s. r. o.  Alokované finanční prostředky v rozpočtu města 

by se v rámci rozpočtového opatření přesunuly jako investiční příspěvek pro společnost. Dále by měl být majetek v 

Krčkovicích vložen do majetku společnosti a následně vypsáno výběrové řízení, které by mělo být vypsáno mimo 

režim zákona tj. do 6 mil. Kč bez DPH, o to v jaké konkrétní podobě by MST informovala v samostatném materiálu 

v březnu 2022. Stavba by se mohla začít realizovat koncem září, začátkem října 2022. 

 

 

Usnesení RM č. 114/2022 

RM projednala  

materiál k táborové základně Krčkovice a doporučuje, aby rekonstrukce základny byla realizována Městskou 

sportovní Turnov, s. r. o. Zároveň RM v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. 

ukládá jednateli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi, MBA předložit na jednání Rady města v březnu 2022 

harmonogram příprav této investice, vč. dalších informací o předpokládaném postupu. 
 

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

 

  

 

27. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022 - 2025 
 

Rozprava: 

Předkládáme vám tímto k projednání návrh rozvojového dokumentu v sociálních službách - Komunitní plán 

sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022 - 2025. Tento plán stanoví aktivity, kterými se bude město 

Turnov a spádová oblast v oblasti sociálních služeb v následujících čtyřech letech především zabývat.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 115/2022 

RM projednala  

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022-2025 a doporučuje jej Zastupitelstvu města 

Turnov ke schválení. 
 

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

 

  

 

28. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výběr jednatele, nákup plynu pro rok 2022 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání obsazení funkce jednatele společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. Na 

jednání RM dne 12. 1. 2022, kdy také probíhalo výběrové řízení na jednatele společnosti, jsme vybrali 

nejvhodnějšího kandidáta pana Ing. Jiřího Suchardu. Pan Sucharda dal přednost svému současnému zaměstnání. 

Vzhledem k této skutečnosti navrhujeme vypsat nové výběrové řízení.  

Usnesením RM č. 813/2021 rada města v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

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

V zaslané žádosti ze dne 3. 11. 2021 byl jednatelem sdělen datum odstoupení z výkonu funkce k 31. 3. 2022.  

Na dnešní jednání 9. 2. 2022 bylo valné hromadě MTT, s. r. o. jednatelem Ing. Vladimírem Konopkou zasláno 

sdělení o odstoupení z funkce jednatele MTT, s. r. o. již ke dni 14. 2.2022.  

K výkonu funkce do ukončení nového výběrového řízení bude osloven a jmenován od 15. 2. 2022 pan Ing. Jiří Brož.  

Dále Vám na základě přijatého usnesení ze dne 12. 1. 2022 předkládám zprávu pana jednatele Ing. Vladimíra 

Konopky: Návrh řešení situace spojené s cenou plynu na topnou sezonu 2021-2022.  
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Usnesení RM č. 116/2022 

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

vzala na vědomí vyjádření pana Ing. Jiřího Suchardy a vypisuje nové výběrové řízení na pozici jednatele Městské 

teplárenské Turnov, s. r. o. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 117/2022 

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

jmenuje pana Ing. Jiřího Brože jednatelem společnosti od 15. 2. 2022. Zároveň je vypsáno nové výběrové řízení na 

pozici jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o., proto po výsledku výběrového řízení bude pan jednatel ve 

funkci potvrzen nebo bude jmenován nový pan jednatel vzešlý z výběrového řízení. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 118/2022 

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

bere na vědomí informace pana jednatele Ing. Vladimíra Konopky v předloženém Návrhu řešení situace spojené s 

cenou plynu na topnou sezonu 2021-2022 a ukládá jednateli společnosti připravit na březnové jednání valné 

hromady průběžnou zprávu o nákupu plynu s porovnáním, zda odpovídá předpokladům. Zároveň valná hromada 

ukládá jednateli zvednout zálohy odběratelům o 30 % s okamžitou platností nad schválený plán v září 2021. 

Důvodem je obrovský růst cen plynu, které je potřeba alespoň částečně kompenzovat ze strany odběratelů. Dále 

pověřuje jednatele společnosti, navýšení záloh zdůvodnit odběratelům doprovodným dopisem vysvětlující aktuální 

složitou situaci na trhu s energiemi. Před rozesláním bude dopis konzultován s paní místostarostkou Janou 

Svobodovou. 
 

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

 

  

 

29. Odměny jednatelů obchodních společností 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání navýšení odměn jednatelů obchodních společností města, konkrétně p. Libor Preisler  

- Technické služby Turnov, s. r. o., Ing. Jiří Veselka, MBA – Městská sportovní Turnov, s. r. o., Mgr. David Pešek – 

Kulturní centrum Turnov, s. r. o.  

 

 

Usnesení RM č. 119/2022 

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

schvaluje výši měsíční odměny jednateli p. Liboru Preislerovi dle předloženého návrhu. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 120/2022 

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

schvaluje výši měsíční odměny jednateli Ing. Jiřímu Veselkovi, MBA dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 

  

 

Usnesení RM č. 121/2022 

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

schvaluje výši měsíční odměny jednateli Mgr. Davidu Peškovi dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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30. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě (2021 - 2029) 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě, která 

byla uzavřena s Libereckým krajem dne 20. 4. 2020. Jedná se o smlouvu, kterou se město a Liberecký kraj zavázali 

vzájemně spolupracovat při zajištění dopravní obslužnosti na linkách: 

301 (Turnov, Terminál – Mašov – Pelešany - Kacanovy),  

302 (Ohrazenice – Maškova zahrada – u Karla IV. – Turnov, nemocnice – Výšinka – Ohrazenice),  

310 (Turnov, Terminál – Ohrazenice – Turnov, nemocnice – Bělá, Myšina – Turnov, Terminál – Ohrazenice,  

311 (Čtveřín – Turnov – Daliměřice – Malý Rohozec – Bukovina)  

322 (Turnov, Terminál – Ohrazenice – Turnov – Ohrazenice – Přepeře). 

Na rok 2021 byla stanovena úhrada ve výši 2.059.568 Kč s tím, že pro rok 2022 a další roky bude vždy uzavřen 

dodatek smlouvy a v rámci výše úhrady dohodnuté tímto dodatkem bude zohledněna rovněž kompenzace za 

předchozí rok dle skutečných nákladů. Provoz na provozovaných linkách byl ovlivněn pandemickou situací, která 

způsobil propad v očekávaných výnosech (stanovená opatření – propad o 10 %, lockdown - propad 50 %). Skutečné 

náklady za rok 2021, na jejich úhradě by se město mělo podílet tak činí 2.506.630 Kč, což znamená nutnost 

kompenzace nákladů za rok 2021 ve výši 447.061 Kč. Tento rozdíl je v souladu smluvním ujednáním (článek V. 

odst. 6 Smlouvy) zahrnut do nákladů na rok 2022. Kalkulované náklady na rok 2022 činí celkem 2.398.736 Kč, 

celkový rozsah výkonů pro jízdní řád 2021/2022 činí 188.862 km, což je "optimistická varianta" očekávaných 

nákladů. 

Celková výše částky, kterou je město povinno dle smlouvy, resp. dle dodatku k této smlouvě, uhradit Libereckému 

kraji v roce 2022 tak činí 2.845.797 Kč, a to celkem ve čtyřech splátkách po 711.449,25 Kč.  

Kromě této smlouvy je s Libereckým krajem uzavřena dále ještě Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023, podle jejíhož dodatku č. 1 je město povinno do 

roku 2023 hradit částku 1.290.060 Kč ročně. 

 

Usnesení RM č. 122/2022 

RM schvaluje  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro období od roku 2021 do 

roku 2029 č. OLP/571/2020 mezi městem Turnov a Libereckým krajem. 
 

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

  

 

 

31. Vypsání poptávkového řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru 
 

Materiál se nebude projednávat. 

 

 

 

32. Změny v členství, komise RM 
 

Rozprava: 

Předmětem materiálu jsou změny v členství odborných komisí rady města. 

 

 

Usnesení RM č. 123/2022 

RM bere na vědomí  

rezignaci pana Lukáše Fapšo na členství v komisi rozvoje města. 

RM projednala žádost Spolku rodáků a přátel Turnova o nominaci do komisí rady města.  

RM volí do komise rozvoje města pana Ing. Miloslava Cardu. 

RM nezvolila do kulturní komise pana Otakar Grunda ze zdůvodněním, že již minimálně tři členové Spolku rodáků 

a přátel Turnova jsou aktivními členy kulturní komise. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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33. Výsledek výběrového řízení "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě hodnocení nabídky výběrového řízení "Demolice a výstavba objektu v pasáží p. č. 3, Turnov", který 

provedla hodnotící komise dne 7. 2. 2022, zadavatel schvaluje výběr a podpis smlouvy o dílo s dodavatelem Čekro 

CZ s. r. o., IČ 28750187 za cenu Kč 13 036 928,52 bez DPH /Kč 15 774 683,52 s DPH. Nabídka byla nabídkou 

jedinou. 

Realizace akce od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022. 

 

 

Usnesení RM č. 124/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nabídku dodavatele Čekro CZ s. r. o., IČ: 28750187 na realizaci zakázky 

"Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" za cenu Kč 13 036 928,52 bez DPH /Kč 15 774 683,52 s 

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

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

 

  

 

34. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – návrh na zhodnocení finančních zdrojů transparentního účtu pro 

CUM, nominace členů do výběrových komisí 

 

 

Usnesení RM č. 125/2022 

RM projednala  

žádost předsedy představenstva a generálního ředitele MUDr. Richarda Lukáše, PhD., týkající se možného uložení 

volných finančních zdrojů z transparentního účtu pro výstavbu Centra urgentní medicíny na dvoutýdenní uloženku u 

ČNB (nástroj 2T Repo sazba) a to na základě doporučení představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s.  

Samotné rozhodnutí, právní posouzení a zodpovědnost nechává RM na orgánech nemocnice. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 126/2022 

RM nominuje  

jako členy do výběrových komisí pro generálního dodavatele stavby Modernizace KNL-CUM a do výběrové komise 

pro technický dozor stavby Modernizace KNL-CUM za město Turnov pana Ing. Tomáše Hockeho a náhradníka 

pana RNDr. Josefa Uchytila, Dis. 
 

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

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 15. února 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………   ………………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke                 Mgr. Petra Houšková 

       starosta         místostarostka   

    

 


