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ZÁPIS  
z 5. jednání Rady města Turnov 

ze dne 9. března 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, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk 

Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu:                          

 

 

 

Eva Kordová, Jiří Mikula 

 

Eva Kordová, Jiří Mikula 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

1. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace - žádost o schválení přijetí daru 

Mgr. Martina Marková 8:00 – 8:30      

2. Úprava platu ředitele příspěvkové organizace        

3. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021        

4. Rozdělení dotací z kulturního fondu pro rok 2022 – 

přesouvá se na příští jednání RM 

            

Záležitosti odboru správy majetku 

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

práva provést stavbu "Sjezdy pro obytný soubor domů Na 

Výšince" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 8:30 – 11:30      

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Daliměřice č. p. 125 

- přeložka skříně" 

       

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, p. č. 662/1 - smyčka 

kNN" 

       

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právu stavby "Kanalizační přípojka pro bytový dům č. p. 

1347, Prouskova ul., Turnov" – bod byl přesunut na další 

jednání RM 

       

9. Žádost o prodej pozemku p. č. 3143, Vrchhůra        

10. Žádost o prodej pozemku p. č. 405/1, Bukovina u Turnova        

11. Koupě pozemků k. ú. Mašov u Turnov - cesta z návsi        

12. Směna pozemků Turnov, Jaspisová        

13. Vztah k pozemku p. č. 3/4, k. ú. Mašov u Turnova        

14. Převod pozemku pro Kulturní centrum Turnov, s. r. o. – 

nebude se projednávat 

       



2  Zápis Rady města Turnov 9. 3. 2022 

15. Zadávací podmínky výběrového řízení "Zpracování 

projektové dokumentace – Koupací biotop Dolánky“ 

       

16. Zadávací podmínky výběrového řízení "Průmyslová zóna 

Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové komunikace“ 

       

17. Výsledek výběrového řízení "Demolice rodinného domu č. 

p. 1248 v k. ú. Turnov" 

       

18. Vodohospodářské sdružení Turnov, smlouva o právu provést 

stavbu, Na Kamenci 

       

19. Smlouva o úpravě dokumentace pro provedení stavby a 

realizace úprav "Obchodní centrum Kaufland" 

       

20. Úprava smluv na č. p. 1897, ul. Granátová, Turnov a č. p. 

2030, 2031, 2032 a 2047, ul. Žižkova, Turnov 

       

21. Studie revitalizace sídliště Přepeřská        

22. Oprava dlažby plocha u Terminálu v Turnově        

23. Vytvoření bezpečné křižovatky na silnici III/28719 a místní 

komunikace u pivovaru, Malý Rohozec 

       

24. Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově – žádost o 

prominutí penále 

       

25. Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem 

Turnov 

            

26. Zpráva o čerpání rozpočtu bytového fondu za rok 2021        

27. Žádost o dotaci na zahradu u MŠ Turnov, Zborovská Mgr. Petra Houšková       

28. Turnov – mobilní kamera 2. Mgr. Jana Svobodová       

Přestávka                                                                                                                                               11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

29. Rozvojový záměr organizace Zdravotně sociální služby 

Turnov, příspěvková organizace, na rok 2023 

Mgr. Hana Kocourová 12:00 – 12:20 

Záležitosti odboru životního prostředí 

30. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služby – Provoz 

kompostárny Malý Rohozec 

Mgr. Jana Svobodová      12:20 – 12:40      

31. Dodatek č. 3 smlouvy s Technickými službami Turnov, s. r. 

o. na rok 2022 - odpady 

            

Ostatní 

32. Tvoříme Turnov - metodika pro 6. ročník 2022 – 2023  Mgr. Petra Houšková      12:40 – 15:00     

33. Záštita na akci Nejúspěšnější sportovci okresu Semily za rok 

2021 

Mgr. Jana Svobodová            

34. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - úprava nájemní smlouvy 

ke sportovní hale v Turnově 2, táborová základna Krčkovice 

            

35. 

36. 

Informace o pomoci ukrajinským občanům 

Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – nákup plynu – 

přidaný bod 

 

 

Mgr. Eva Honzáková  

Mgr. Jana Svobodová     

      

 

 

 

1. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - žádost o schválení přijetí daru 
 

Rozprava: 

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

přijetí finančního daru v celkové výši 90 tis. Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. Tento dar je 

účelově vázán s úhradou nákladů spojených se zkvalitněním výuky v rámci projektu "Pomáháme školám k úspěchu" 

- subprojektu 1.2 Připojená škola takto: 

1) Finanční příspěvek určený na kapitolu 1.2.1, tj. na program kolegiální podpory, až do výše 80 tis. Kč. 

Příspěvek je určen na krytí motivačních finančních odměn učitele zapojené do programu kolegiální podpory 

v projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

2) Finanční příspěvek určený na kapitolu 1.2.2., tj. na knihy, až do výše 10 tis. Kč. 
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Usnesení RM č. 160/2022 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí finančního daru v celkové výši 90 tis. 

Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. na úhradu nákladů spojených se zkvalitněním výuky v rámci 

projektu "Pomáháme školám s úspěchu" - subprojektu 1.2 Připojená škola. 
 

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

  

 

 

2. Úprava platu ředitele příspěvkové organizace 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám návrh na úpravu platu ředitele organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková 

organizace. Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS., ředitel výše uvedené příspěvkové organizace, nastoupil do funkce dne 1. 

8. 2021 a byla mu stanovena zkušební doba v délce trvání šesti měsíců. V této době se ve funkci osvědčil, a proto 

navrhujeme přiznat mu osobní příplatek. 

 

 

Usnesení RM č. 161/2022 

RM schvaluje  

řediteli organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, panu Mgr. Vítězslavu 

Šťastnému, DiS., úpravu platu dle předloženého návrhu s účinností od 1. 3. 2022. 
 

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

 

  

 

3. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnovem, žádosti 

ředitelů o převod hospodářského výsledku do fondu organizace, vypořádání výsledků hospodaření a rozbory 

hospodaření – vše za rok 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 162/2022 

RM schvaluje  

účetní závěrku za rok 2021 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 163/2022 

RM schvaluje  

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov takto: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 530 000 Kč a 

převod do fondu odměn ve výši 15 183,96 Kč. 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 310 157,25 Kč. 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 200 109 Kč a 

převod do fondu odměn ve výši 70 000 Kč. 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 120 571,67 Kč. 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 0 Kč. 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 108 048,43 Kč.  

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 54 648,79 Kč.  

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 20 098,41 Kč.  

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 41 116,69 Kč. 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 85 119,60 Kč. 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 14 799,83 

Kč. 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 27 408,52 Kč.  

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 276 

920,33 Kč. 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 285 733,55 Kč. 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 67 

690,70 Kč a převod do fondu odměn ve výši 60 000Kč. 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 50 711,06 

Kč. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 164/2022 

RM bere na vědomí  

rozbory hospodaření příspěvkových organizací s provozním příspěvkem v roce 2021. 
 

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

 

  

 

4. Rozdělení dotací z kulturního fondu pro rok 2022 
 

Materiál se přesouvá na příští jednání RM. Správní rada se nesešla usnášeníschopná ve dvou termínech. 

 

 

 

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu "Sjezdy pro obytný soubor 

domů Na Výšince" 
 

Rozprava: 

Investor fy Výšinka v Ráji, a. s. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Sjezdy pro novostavbu Obytný 

soubor domů Na Výšince". K souboru domů investor buduje 3 sjezdy z komunikace U Tří svatých a ulice Rubínová. 

 

 

Usnesení RM č. 165/2022 

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. 1659/3, 1659/8, 1660/6, 1660/49, 1660/48 k. ú. 

Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Sjezdy pro novostavbu Obytný soubor domů Na Výšince" ve 

prospěch Výšinka v Ráji, a. s., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4-Michle za jednorázovou úhradu 13.000 Kč + DPH 

na sjezdy na komunikaci dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, 

Daliměřice č. p. 125 - přeložka skříně" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov, Daliměřice č. p. 125 - přeložka skříně". Projektovaná stavba se nachází v ul. 

Daliměřická, jedná se o přeložku přípojkové skříně u RD č. p. 125. 

 

 

Usnesení RM č. 166/2022 

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. 711/29 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnov 

v celkové délce 4 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Daliměřice č. p. 125 - přeložka skříně" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH. 
 

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

  

 

 

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

662/1 - smyčka kNN" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov, p. č. 662/1 - smyčka kNN". Projektovaná stavba se nachází na okraji 

městského parku z ulice Husovy. 

 

 

Usnesení RM č. 167/2022 

RM schvaluje  

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

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 662/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v 

celkovém rozsahu 3,3 m2 dotčeného stavbou "SM, Turnov p. č. 662/1 - smyčka kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, 

a. s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH. 
 

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

  

 

 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby "Kanalizační přípojka pro bytový 

dům č. p. 1347, Prouskova ul., Turnov" 
 

RM si vyžádá k projektu BD další informace. 

 

 

 

9. Žádost o prodej pozemku p. č. 3143, Vrchhůra 
 

Rozprava: 

Předkládáme Radě města Turnov žádost paní xxxxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. 3143, k. ú. Turnov.  

Žadatelka bydlí v domě svého otce xxxxxxxxxxx, v Jaspisové ulici p. p. č. 3176/6. K domu náleží zahrada p. p. č. 

3176/2, k. ú. Turnov, o výměře 594 m2. Žadatelka by ráda zvětšila zahradu u domu a požádala o odprodej části 

pozemku 3142/1 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 108 m2 a o část pozemku p. č. 3143 -  orná půda 

o výměře cca 780 m2, vše k. ú. Turnov. 

 

 

Usnesení RM č. 168/2022 

RM neschvaluje  

záměr prodeje části pozemku p. č. 3143, k. ú. Turnov paní xxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Žádost o prodej pozemku p. č. 405/1, Bukovina u Turnova 
 

Rozprava: 

Žadatelé manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx požádali o prodej pozemku p. č. 405/1  k. ú. Bukovina u Turnova. 

Jedná se o svažitý pozemek o výměře 1078 m2, zapsaný jako trvalý travní porost. Ve skutečnosti je pozemek 

zarostlý náletovými dřevinami a má spíše charakter lesíku. Žadatelé vlastní mj. sousední pozemek p. č. 407 a p. p. č. 

st. 127, kterého součástí je rodinný dům Bukovina č. p. 37., vše k. ú. Bukovina u Turnova.  Svoji žádost zdůvodňují 

snahou o udržování uvedeného pozemku, zabráněním pádu dřevin nebo částí na jejich majetek. Cena pozemku 

stanovená podle tabulky orientačních cen pozemků verze platné od 1. 7. 2020, schválená Radou města Turnov dne 

10. 6. 2020, usnesení RM č. 370/2020, je podle druhu funkční plochy dle územního plánu a zóny A (pozemky s 

komunikací, přístupné, zasíťované) 80 Kč/m2. Při výměře pozemku 1078 m2 je kupní cena celkem 86.240 Kč. 

 

 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit prodeje pozemku p. č. 405/1, k. ú. Bukovina u Turnova za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem s tím, že žadatelé budou hradit vypracování znaleckého posudku a poplatek za návrh vkladu 

práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [0/3/4] – usnesení nebylo přijato 

 

  

 

11. Koupě pozemků k. ú. Mašov u Turnova - cesta z návsi 
 

Rozprava: 

Předkládáme Radě města Turnov návrh převodu pozemků v k. ú. Mašov u Turnova.   

Lesy České republiky s. p. (dále jen Lesy ČR, s. p.) vlastní v katastrálním území Mašov u Turnova pozemky p. č. 

11/5, p. č. 11/6, p. č. 11/7 a p. č. 11/8, všechny druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace, 

výměra pozemků celkem je 432 m2.  Dle územního plánu jsou pozemky zařazené do funkčních ploch - plochy 

účelových komunikací a plochy pro bydlení venkovské, u kterých je využití jako chodník nebo komunikace 

přípustné. Jedná se o velmi využívanou cestu pro pěší spojující mašovskou náves a horní částí ulice Mašovská a část 

obce U Lomu. V pozemcích vede stoka veřejné kanalizace. Navrhujeme Radě města Turnov doporučit 

Zastupitelstvu města Turnov schválit koupi pozemků od Lesů ČR, s. p. - pozemky p. č. 11/5, 11/6, 11/7 a 11/8, k. ú. 

Mašov u Turnova za kupní cenu ve výši 108.000 Kč. Kupující uhradí i poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí.    

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 169/2022 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit koupi pozemků od Lesů ČR, s. p. - pozemky p. č. 11/5, 11/6, 11/7 a 11/8, k. ú. 

Mašov u Turnova za kupní cenu ve výši 108.000 Kč. Kupující uhradí i poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí. 
 

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

 

 

 

12. Směna pozemků Turnov, Jaspisová 

 

Usnesení RM č. 170/2022 

RM projednala  

materiál Směna pozemků Turnov, Jaspisová a pověřila starostu jednáním s manžely xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. 

Výsledek bude následně opětovně předložena na RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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13. Vztah k pozemku p. č. 3/4, k. ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

Při odměření části pozemku p. č. 3, Mašov u Turnova pro převod sokolovny a hřiště v Mašově do vlastnictví 

Městské sportovní Turnov s. r. o. bylo zjištěno, že část tohoto pozemku užívají i majitelé sousedních pozemků - 

pozemek p. č. 3/4, k. ú. Mašov u Turnova užívá paní xxxxxxxxxxxxxx, pozemek p. č. 3/5 paní xxxxxxxxxxx. Odbor 

správy majetku je vyzval, aby vztah k pozemku vyřešili - prodej, pronájem, uvedení pozemku do původního stavu a 

vrácení městu jako vlastníkovi. Paní xxxxxxxxxxxxx si pozemek p. č. 3/5, k. ú. Mašov u Turnova odkoupila. Paní 

xxxxxxxxxxxxx, která užívá pozemek p. č. 3/4, k. ú. Mašov u Turnova o výměře 62 m2 žádá o bezplatný převod 

pozemku do jejího vlastnictví. V roce 2007 zakoupila rodinný dům č. p. 494 na pozemku p. č. 3555/1 a k němu 

řádně oplocené pozemky p. č. 3555/1, 3554/1, 3554/5 a 3555/4, vše k. ú. Turnov. Sporný pozemek p. č. 3/4 je v šíři 

+- 2 m po celé délce pozemku ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

Usnesení RM č. 171/2022 

RM nesouhlasí  

s bezplatným převodem pozemku p. č. 3/4, k. ú. Mašov u Turnova a ukládá odboru správy majetku jednat nadále o 

prodeji nebo pronájmu pozemku p. č. 3/4, k. ú. Mašov u Turnova. 
 

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

 

  

 

14. Převod pozemku pro Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

Materiál se nebude projednávat. 

 

 

 

15. Zadávací podmínky výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace – Koupací biotop Dolánky“ 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá radě města materiál Výběrové řízení "Projektová dokumentace koupací biotop 

Dolánky". V minulém roce byla zpracována studie proveditelnosti Koupacího biotopu Dolánky, která prověřila 

možnost vytvoření a provozu přírodního biotopu v areálu bývalého koupaliště Dolánky, včetně způsobu jeho 

zásobení vodou. Ze studie proveditelnosti vyplynula jako provozně nejvýhodnější varianta s cirkulací vody přes 

čistící jezírko a doplňováním odpařené vody z podzemního vrtu. 

 

 

Usnesení RM č. 172/2022 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Zpracování projektové  dokumentace - Koupací 

biotop Dolánky “ a schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Mgr. Eva Honzáková, 

Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. arch. Zdeněk Bičík. 
 

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

 

  

 

16. Zadávací podmínky výběrového řízení "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové 

komunikace" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a 

rekonstrukce přístupové komunikace". Předmětem zakázky je vybudování nového chodníku podél místní 

komunikace v průmyslové zóně Vesecko s napojením chodníku na stávající chodník podél silnice III/28719. 

Chodník bude ukončen na vjezdu do areálu firmy Ontex. Projekt dále řeší výstavbu parkovacího zálivu pro nákladní 

vozy. Navržené řešení je vhodné zejména z důvodu výskytu většího množství zaměstnanců firem v průmyslové 

zóně, kteří jsou v současné době nuceni užít krajnice komunikace. Výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka 

malého rozsahu s termínem realizace od 15. 6. 2022 do 31. 8. 2022 v maximální délce 30 dnů realizace.  
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Usnesení RM č. 173/2022 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce 

přístupové komunikace" a schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Mgr. Eva 

Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

 

 

17. Výsledek výběrového řízení "Demolice rodinného domu č. p. 1248 v k. ú. Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Demolice rodinného domu č. p. 1248 v k. ú. Turnov", který provedla 

hodnotící komise dne 3. 3. 2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s dodavatelem ASANO, spol. s r. o. IČ 07075413 za cenu Kč 650 665,85 bez DPH /Kč 787 305,68 s DPH.  

Dále schvaluje na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka Pennat Group s. r. o., IČ 07075413, 

který nesplnil kvalifikační předpoklady v bodě technické kvalifikace. Nepředložil tři reference na zakázky 

obdobného charakteru, ale pouze dvě reference se slovním vyjádřením, že předkládá "alespoň" dvě reference. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH 

1. Pennant Group s. r. o. 07075413 639 650,96/ 773 977,66 

2. ASANO, spol. s r. o., 07075413 650 665,85/ 787 305,68 

3. Ridera Bohemia a. s. 26847833 696 754,08/ 843 072,44 

4. PB SCOM s. r. o. 25397087 748 570,95/ 905 770,85 

5. AURUM BULDING s.r.o. 24283223  844 444,-/1 021 777,- 

6. 1. jizerskohorská stavební společnost s. r. o. 49904884   910 223,94/1 101 370,94 

7. Bobr Stavitelství s. r. o. 25034855    918 383,85/1 111 244,46 

8. Kovo Kameník s. r. o. 28384865 1 014 294,16/1 227 295,93 

9. REN-LOK s. r. o. 05471699 1 169 344,98/1 414 907,43 

10. DEMSTAV group, s. r. o. 27844935 1 426 892,24/1 726 539,61 

 

 

Usnesení RM č. 174/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka Pennant Group s. r. o., IČ 07075413 za nesplnění 

kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci. 
 

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

  

Usnesení RM č. 175/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele ASANO, spol. s r. o., IČ 07075413 na 

realizaci zakázky "Demolice rodinného domu č. p. 1248 v k. ú. Turnov" za cenu Kč 650 665,85 bez DPH /Kč 787 

305,68 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

 

18. Vodohospodářské sdružení Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Na Kamenci 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o právu umístit a provést stavbu na stavbu 

"Turnov - oprava vodovodu Na Kamenci". Stavba se nachází na pozemku ve vlastnictví města Turnov parc. č. 3324, 

k. ú. Turnov. Předmětem této stavby je oprava stávajícího vodovodního řadu v délce 42 bm. Rozpočtové náklady na 

opravu komunikace jsou z roku 2021 ve výši 230 tis, Kč vč. DPH, 1/2 nového asfaltu komunikace bude uhradit 

GasNet. S částkou je počítáno v rozpočtu roku 2022. Předpoklad realizace 04-06/2022. 
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Usnesení RM č. 176/2022 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu "Turnov - oprava  vodovodu Na Kamenci" s Vodohospodářským 

sdružením Turnov, IČO 49295934. 
 

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

  

 

 

19. Smlouva o úpravě dokumentace pro provedení stavby a realizace úprav "Obchodní centrum Kaufland" 
 

Rozprava: 

KONTAKT - služby motoristům, spol. s r. o. podal v zastoupení firmy PVK Projekt s. r. o. dne 31. 1. 2022 na 

stavební úřad Městského úřadu Turnov žádost o vydání společného povolení na stavbu obchodního centra Kaufland 

Turnov. Stavba obsahuje: obchodní dům s půdorysem 90 x 48,4 m, zásobovací dvůr, parkovací plochy, pozemní 

komunikace.  

Předmětem plnění smlouvy je upravit projektovou dokumentaci pro provedení stavby o objekt sadových úprav, 

trelážní sítě a vybudování rampy u schodiště pro průchod s kočárkem. 

 

 

Usnesení RM č. 177/2022 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy s firmou KONTAKT - služby motoristům, spol. s r. o., IČ 45538514 o úpravě dokumentace pro 

provedení stavby a realizace úprav "Obchodní centrum Kaufland Turnov". 
 

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

 

  

 

20. Úprava smluv na č. p. 1897, ul. Granátová, Turnov a č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047, ul. Žižkova, Turnov 
 

Rozprava: 

Město Turnov má se Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvková organizace uzavřenou smlouvu o nájmu 

nebytových prostor a nemovitostí. Dle posledního schváleného dodatku užívá nájemce část nebytových prostor v č. 

p. 1897, Granátová ul., Turnov o výměře 217,09 m2 a v č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047, ul. Žižkova, Turnov o výměře 

233,75 m2 za nájemné ve výši 90.168 Kč/rok, tj. 200 Kč/m2/rok. Zdravotně sociální služby Turnov nechtějí některé 

prostory dále užívat, a proto předkládáme novou nájemní smlouvu.  

Dle této smlouvy by ZSST užívaly část nebytových prostor v č. p. 1897, Granátová ul., Turnov o celkové výměře 

181,18 m2 a v č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047, ul. Žižkova, Turnov o výměře 291,59 m2. Jelikož ZSST má nebytové 

prostory pronajaty na poskytování služeb pro občany umístěné v těchto domech, navrhujeme nájemné ve výši 300 

Kč/m2/rok. 

 

 

Usnesení RM č. 178/2022 

RM schvaluje  

smlouvu o nájmu nebytových prostor se Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvková organizace, v č. p. 

1897, ul. Granátová, Turnov o výměře 181,18 m2, v č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047, ul. Žižkova, Turnov o celkové 

výměře 291,59 m2 za cenu 300 Kč/m2/rok od 1. 7. 2022. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 179/2022 

RM schvaluje  

dohodu o ukončení smluvních vztahů vyplývajících z uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor a nemovitostí 

ze dne 18. 7. 2001 včetně dodatků č. 1 ze dne 1. 1. 2004, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2009, dodatku č. 3 ze dne 1. 9. 

2014 a příkazních smluv ze dne 1. 4. 2004 a 1. 4. 2009 ke dni 30. 6. 2022 se Zdravotně sociálními službami Turnov, 

příspěvková organizace, a to ke dni 30. 6. 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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21. Studie "Regenerace sídliště Přepeřská" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města materiál týkající se studie "Regenerace sídliště Přepeřská". Zpracování 

studie bylo na základě řady žádostí a připomínek obyvatel sídliště oproti původnímu záměru rozšířeno na širší území 

sídliště Přepeřská.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 180/2022 

RM bere na vědomí  

a doporučuje Zastupitelstvu města schválit zpracovanou studii "Regenerace sídliště Přepeřská", zpracovanou AND, 

architektonickým ateliérem, s. r. o., IČO 40767141 v 10/2021, studie II. 
 

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

  

 

 

22. Oprava dlažby plocha u Terminálu v Turnově 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá radě města smlouvu o dílo na opravu dlažby u Terminálu. Rozsah prací vyplývá z 

cenové nabídky technických služeb a zahrnuje: předláždění prostoru za Terminálem veřejné dopravy mezi drážním 

prostorem a č. p. 1293, očištění kostek, odvodnění, částečné opravy ploch asfaltovým recyklátem, vyčištění prostoru 

od náletových dřevin, doplnění 2 ks solárního veřejného osvětlení. Úpravou se zajistí další parkovací místa a 

instalací veřejného osvětlení se pomůže prostor osvětlit a zajistit větší bezpečnost. 

 

 

Usnesení RM č. 181/2022 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s. r. o., IČ 25260260 na "Opravu dlažby plochy u 

Terminálu Turnov" na částku 528 314 Kč bez DPH, 639 259,94 Kč vč. DPH. 
 

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

  

 

 

23. Vytvoření bezpečné křižovatky na silnici III/28719 a místní komunikace u pivovaru, Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

V roce 2014 zpracovala firma PROFES PROJEKT spol. s r. o. architektonickou studii "Vytvoření bezpečné 

křižovatky na silnici III/28719 a místní komunikace u pivovaru Malý Rohozec v Turnově". Záměrem studie byla 

rekonstrukce místní obslužné komunikace a zklidnění dopravy v prostoru přední části pivovaru Malý Rohozec. V 

říjnu 2021 firma MYPAK s. r. o. oslovila město Turnov a představila svůj projekt výstavby hal vedle kompostárny.  

Na jednání bylo se zástupci firem dohodnuto spolufinancování projektové dokumentace k společnému povolení 

takto: 

 město Turnov: 40 %. 

 MYPAK s. r. o. – 30 % na projektovou dokumentaci, s finanční účastí na stavebních pracích – počkají na 

rozpočet stavby. 

 KAMAX s. r. o. – 10 % na projektovou dokumentaci (33 000 Kč) za předpokladu, že součástí projektové 

dokumentace bude řešení protihlukové stěny. Výše finanční účasti na stavebních prací zatím nebyl s majiteli 

projednán, pro jednání je nutné znát výši nákladů, které zřejmě vyplynou až po zpracování PD. Dne 22. 2. 2022 

zaslal e-mailem Vladimír Špicar vyjádření k dotazu zda KAMAX plánuje z komunikace ke kompostárně vjezd 

do svého areálu nebo na pozemek vedle areálu. V následujících výstavbových etapách počítají s využitím 

stávajícího vjezdu a výjezdu ze závodu. Maximálně po dobu výstavby by mohla být komunikace použita pro 

účely vjezdu a výjezdu ze stavby. 

 PIVOVAR ROHOZEC, a. s. – 10 % na projektovou dokumentaci, se spoluúčastí na realizaci stavby to je těžké. 

 Mlýn Perner Svijany spol. s r. o. – nechtějí se podílet na projektové dokumentaci ani na stavbě. Pokud zůstane 

zachována niveleta vozovky, dají souhlas se stavbou. 
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Usnesení RM č. 182/2022 

RM pověřuje  

odbor správy majetku vypsat poptávkové řízení na projektovou dokumentaci ke společnému řízení "Stavební úpravy 

místní komunikace v k. ú. Malý Rohozec a k. ú. Daliměřice" a ukládá odboru správy majetku uzavřít dohody o 

spolufinancování projektové dokumentace s MYPAK s. r. o., KAMAX s. r. o., PIVOVAR ROHOZEC, a. s. 
 

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

  

 

 

24. Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově – 

žádost o prominutí pokuty 
 

Rozprava: 

Město Turnov obdrželo dne 25. 2. 2022 žádost zhotovitele firmy Livington Company s. r. o. o prominutí pokuty za 

opožděné dokončení a předání díla. Svoji žádost zdůvodňuje pandemickou situací, vícepracemi, přístupem 

projektantek a TDI. 

 

 

Usnesení RM č. 183/2022 

RM neschvaluje  

prominutí smluvní pokuty firmě Livington Company s. r. o., IČ 07157851 za opožděné dokončení díla Nové 

návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 1 a část 2. 
 

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

 

  

 

25. Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Turnov 
 

Rozprava: 

Na Radě města 3. 11. 2021 byla schválena směrnice Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek městem Turnov 

č. 49.20 s platností a účinností od 1. 1. 2022. Směrnice výrazně zjednodušila především zakázky ve výši do 200 tis. 

Kč bez DPH. Upravila spodní hranici ze 400 tis. na 500 tis. Kč pro zakázky zadávané městem a příspěvkovými 

organizacemi, u obchodních společností z 500 tis. na 600 tis. Kč bez DPH u zakázek, které ukládají povinnost 

využívat CPV kódy pro oslovení co největšího počtu dodavatelů a to v rámci Libereckého kraje, abychom podpořili 

náš region. 

 

 

Usnesení RM č. 184/2022 

RM schvaluje  

úpravu směrnice Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek městem Turnov č. 49.21 s platností a účinností od 

14. 3. 2022, s doplněním v čl. 3, odst. 3 – Lhůta pro podání nabídek bude minimálně 5 pracovních dní. 
 

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

 

  

 

26. Zpráva o čerpání rozpočtu bytového fondu za rok 2021 
 

Rozprava: 

Dle statutu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města Turnov, předkládáme radě města, jakožto správní 

radě fondu, zprávu o čerpání prostředků fondu za rok 2021.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 185/2022 

RM bere na vědomí  

zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov za rok 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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27. Žádost o dotaci na zahradu u MŠ Turnov, Zborovská 
 

Rozprava: 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je plánovaná realizace stavebních úprav zahrady při Mateřské škole Turnov, 

Zborovská 914 včetně pořízení herních prvků. Náklady na akci jsou rozpočtovány ve výši cca 1,8 mil. Kč vč. DPH.  

Předmětem realizace akce je výměna zpevněných ploch vč. obrub, umístění herních prvků a drobného mobiliáře 

(laviček), oprava stávající nadezdívky formou nové nadezdívky stejného rozsahu u skluzavky do písku a oprava 

stávajících dřevěných zahradních domků na hračky formou nových dřevěných domků obdobné velikosti. 

 

 

Usnesení RM č. 186/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova na projekt "MŠ Zborovská, Turnov – pořízení herních prvků 

do zahrady". 
 

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

  

 

 

28. Turnov – mobilní kamera 2 
 

Rozprava: 

Předmětem žádosti o dotaci bude pořízení jednoho mobilního kamerového bodu. Je tvořen jednou plnohodnotnou 

kamerou. Výhodou mobilní kamery je, že jí lze umístit do míst, kam městský kamerový dohlížecí systém svým 

vlivem nedosahuje a kde je registrováno ohrožení bezpečnosti občanů, majetku nebo jiné bezpečnostní riziko. Na 

pořízení je možné požádat o dotaci z programu Prevence kriminality na místní úrovni 2022 na Ministerstvo vnitra 

České republiky, výše dotace na projekt je 90 %. Pokud bude získána dotace, spoluúčast města by činila minimálně 

10 % nákladů. Celkové náklady se odhadují na cca 350 000 Kč s DPH a spoluúčast města Turnov by činila cca Kč 

35 000,- s DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 187/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti do dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni 2022 na akci "Turnov – mobilní 

kamera 2" a souhlasí s finanční spoluúčastí minimálně 10 % z celkových nákladů. 
 

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

 

  

 

29. Rozvojový záměr organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, na rok 2023 
 

Rozprava: 

Předkládáme vám rozvojový záměr Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvkové organizace, a to v souvislosti 

s výzvou Libereckého kraje pro zadavatele – obce, kdy oprávněnými osobami k podání rozvojového záměru pro rok 

2023 na rozvoj kapacit Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v území jsou zadavatelé sociálních služeb – 

obce s rozšířenou působností (obce III. typu). 

Rozvojový záměr subjektu ZSST nebude mít významný dopad na nákladovost příspěvkové organizace. Dojde 

k vnitřnímu přeskupení úvazků v rámci již schválené výše úvazků radou města ze dne 6. 10. 2021 č. usn. RM 

645/2021, tj. nedojde k překročení schváleného počtu 120 úvazků v organizaci. 

Rozvojový záměr se týká zařazení všech úvazků pracovníků v přímé péči pro pečovatelskou službu do krajské sítě 

na r. 2023. Od r. 2016 má organizace v krajské síti zařazeno 24,22 úvazků pracovníků v přímé péči pro 

pečovatelskou službu, nicméně z důvodu poptávky se tento počet v reálu v průběhu let proměňoval. Z ověření 

poptávky po terénních službách v minulých letech, a zvláště pak v loňském roce je žádoucí, aby kraj zařadil do své 

sítě další úvazky, na které bude organizace moci žádat i o finanční prostředky z rozpočtu kraje z prostředků dotace 

MPSV, a to alespoň do výše 26 úvazků (tj. dojde k reálné navýšení úvazků v krajské síti o 1,78 úvazku). 
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Usnesení RM č. 188/2022 

RM schvaluje  

rozvojový záměr se zařazením dalších 1,78 úvazku pracovníků v přímé péči pro pečovatelkou službu Zdravotně 

sociálních služeb Turnov, příspěvkovou organizaci, do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 

2023 bez dopadu na schválený celkový počet 120 pracovních úvazků organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 189/2022 

RM ukládá  

odboru sociálních věcí městského úřadu Turnov podat Libereckému kraji rozvojový záměr na rok 2023 za ORP 

Turnov v řádném termínu. 
 

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

 

 

 

30. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služby – Provoz kompostárny Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

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

kompostárny Malý Rohozec. Na základě podnětu z TST, které pro město zajišťují provoz kompostárny, 

předkládáme dodatek. Ten upravuje jednotkovou cenu za 1 tunu zpracovaného bioodpadu a provozní dobu 

kompostárny. Cena za jednu tunu zpracovaného biooodpadu se mění z 460 Kč bez DPH na 490 Kč bez DPH. Pokud 

bychom vzali množství bioodpadu zpracovaného na kompostárně za rok 2021 (2110 tun), tak by se celková cena 

navýšila o 73.000 Kč (s DPH). V tuto chvíli se v rozpočtu na rok 2022 počítá s částkou 1.330.000 Kč. 

Předpokládáme nárůst množství bioodpadu zpracovaného kompostárnou, ale i tak zatím není nutné tuto kapitolu 

navyšovat. Konkrétní množství bude ovlivněno množstvím svážených biopopelnic a také tím, jaké bude počasí 

v době vegetace (teplo, hodně srážek apod.). 

 

 

Usnesení RM č. 190/2022 

RM schvaluje  

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služby – Provoz kompostárny Malý Rohozec, uzavřené mezi Technickými 

službami Turnov, s. r. o. a Městem Turnov. 
 

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

 

  

 

31. Dodatek č. 3 smlouvy s Technickými službami Turnov, s. r. o. na rok 2022 - odpady 
 

Rozprava: 

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

v oblasti svozu odpadů a provozu sběrného dvora na základě podnětu (zprávy) Technických služeb Turnov, s. r. o. 

Celkové náklady za služby v roce 2022 

Svoz komunálního odpadu     5 332 921,05 Kč 

Svoz separovaného odpadu     7 221 919,62 Kč 

Úklid sběrných míst separovaného odpadu      119 579,30 Kč 

Svoz odpadkových košů     1 601 028,56 Kč 

Nákup pytlíků na psí exkrementy        46 000,00 Kč 

Sběrný dvůr - provoz     2 269 858,50 Kč 

Předání plastů k likvidaci       146 050,00 Kč 

Celkem - cena s DPH  16 737 357,03 Kč 
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Usnesení RM č. 191/2022 

RM schvaluje  

Dodatek č. 3/2022 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými službami Turnov, s. r. o. a 

Městem Turnov. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 192/2022 

RM ukládá  

vedoucí finančního odboru Bc. Janě Chodaničové zapracovat změnu do rozpočtových změn č. 2 pro rok 2022. 
 

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

 

  

 

32. Tvoříme Turnov - metodika pro 6. ročník 2022 - 2023 
 

RM diskutovala představu paní místostarostky Petry Houškové. Paní místostarostka předloží materiál do ZM. 

 

 

 

33. Záštita na akci Nejúspěšnější sportovci okresu Semily za rok 2021 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám žádost Okresního sportovního sdružení Semily o podporu akce, která se v Turnově koná vždy za 4 

roky – vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Semily "Nejúspěšnější sportovci okresu Semily za rok 2021". 

 

 

Usnesení RM č. 193/2022 

RM schvaluje  

v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro Okresní sportovní a tělovýchovné sdružení 

Semily, z. s., 3. května 327, 51301 Semily, ve výši 5.000 Kč na realizaci akce "Nejúspěšnější sportovci okresu 

Semily za rok 2021", která se bude konat v Turnově 21. 3. 2022. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a 

pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

 

  

 

34. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - úprava nájemní smlouvy ke sportovní hale v Turnově 2, táborová 

základna Krčkovice 
 

Rozprava: 

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

nájemní smlouvy na sportovní halu TSC mezi MST a Městem Turnov, a to z provozních důvodů.  

Dále pak ve spolupráci s ředitelem Žluté ponorky Vám předkládáme materiál týkající se možnosti realizace táborové 

základny Krčkovice. Tento materiál navazuje na projednané a schválené usnesení RM i ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 194/2022 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 Nájemní smlouvy uzavřené mezi stranami Město Turnov a Městská sportovní Turnov, s. r. o., ze dne 

20. 12. 2021, spočívající ve změně znění bodu 6 této smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, který umožní s 

předchozím souhlasem rady města podnajímat prostory Sportovní haly v Turnově 2. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 195/2022 

RM schvaluje  

uzavření podnájemní smlouvy na kancelářské prostory mezi Městskou sportovní Turnov s. r. o. a TSC Turnov, z. s. 

dle důvodové zprávy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 196/2022 

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

ukládá jednateli MST ing. Jiřímu Veselkovi uzavřít podnájemní smlouvy na kancelářské prostory mezi Městskou 

sportovní Turnov s. r. o. a TSC Turnov, z. s. dle důvodové zprávy. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 197/2022 

RM bere na vědomí  

informace k problematice rekonstrukce táborové základny Krčkovice a schvaluje navržený postup a harmonogram 

prací k její realizaci. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 198/2022 

RM ukládá  

jednateli MST ing. Jiřímu Veselkovi průběžně každý měsíc informovat o plnění schváleného harmonogramu a 

realizovaných krocích. 
 

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

 

  

 

35. Informace o pomoci ukrajinským občanům 
 

Rozprava: 

V návaznosti na bezprecedentní situaci na Ukrajině a rovněž v návaznosti na usnesení zastupitelstva města ze dne 

24. 2. 2022, ze kterého vyplývá závazek města Turnov nabídnout pomoc občanům Ukrajiny prchajícím před válkou, 

se město Turnov aktivně zapojilo do zajišťování potřeb těchto osob. 

V prvé řadě se snažíme o maximální informační servis prostřednictvím webu města a sociálních sítí, a to jak pro 

občany nabízející pomoc, tak pro občany Ukrajiny, resp. jejich blízké. Snažíme se aktualizovat rozcestník na 

všechny weby státních i nestátních organizací, kde je možné získat relevantní informace k řešení jejich životní 

situace a rovněž poskytovat aktuální informace o možnostech pomoci v regionu – viz Město Turnov pro Ukrajinu - 

Město Turnov. 

Dále se město zapojilo do pomoci při organizaci věcné sbírky a bylo vytvořeno sběrné místo pro pomoc 

organizovanou HZS LK (organizují hasiči). 

Hromadnou věcnou sbírku nepořádáme, výjimkou jsou pouze věci přímo určené pro konkrétní rodiny – nechceme, 

aby došlo k zahlcení skladovacích prostor (které máme velmi omezené) věcmi, pro které nebude využití.  

Město plánuje pro potřebné občany organizovat a zajišťovat odvoz do Liberce na Krajské asistenční centrum pomoci 

Ukrajině, kde si mohou vyřídit všechny potřebné formality na jednom místě. 

Město se rovněž zapojilo do zajišťování ubytování pro potřebné osoby, a to po dvou liniích. Jednak byly vytipovány 

vhodné bytové a nebytové prostory, které je možné pro tyto účely využít a které aktuálně nejsou jinak využívány. 

Dále je vytvářen seznam nabídek od občanů a firem, které nabízejí ubytování ve svých prostorech, kde rovněž 

můžeme ubytování zprostředkovat. Tato možnost je využívána pro osoby, které zde mají nějaké vazby (rodiny 

zaměstnanců místních firem, příbuzní apod.).  

Jak ve vztahu k zajištění věcného vybavení prostor k ubytování, tak při zprostředkování ubytování, spolupracujeme 

s občanským sektorem, a to především s místní iniciativou „Turnov pomáhá“. Při zajišťování vybavení 

spolupracujeme i s místními spolky, která jsou schopné pružně reagovat na aktuální potřeby. 

Probíhá zařizování čtyř bytů v bytovém domě v ulici Granátové, které jsou připravovány pro konkrétní rodiny, resp. 

matky s dětmi. 

Ubytování bychom chtěli poskytovat především bezplatně, dle dalšího vývoje situace by bylo možné případně 

následně dohodnout i úplatu dle jednotlivých ubytovaných rodin a osob. 

S aktuální situací a rozsahem poskytování pomoci bude rada města seznámena přímo na jednání. 
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Pro zachování operativnosti a možnosti rychlé reakce na aktuální situaci by bylo vhodné výslovně pověřit odbor 

správy majetku tím, aby mohl uzavírat smlouvy o výpůjčce těchto bytů a nebytových prostor a pověřit vedoucí 

odboru správy majetku pravomocí podepisovat tyto smlouvy. 

 

 

Usnesení RM č. 199/2022 

RM bere na vědomí  

informaci o způsobu a rozsahu pomoci poskytované městem Turnov občanům Ukrajiny prchajícím před válkou. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 200/2022 

RM svěřuje  

odboru správy majetku pravomoc uzavírat smlouvy o výpůjčce, případně nájmu, bytových a nebytových prostor pro 

účely poskytnutí nezbytné pomoci občanům Ukrajiny prchajícím před válkou a pověřuje vedoucí odboru správy 

majetku podpisováním těchto smluv. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 201/2022 

RM schvaluje  

přidělení bytu do výpůjčky ve vlastnictví města Turnov, Granátová ul. č. p. 1897, byt č. 33 v 2. N. P. paní Maryně 

Demchyk, byt č. 38 ve 3. N. P. paní Viktorii Avramenko, byt č. 44 ve 3. N. P. paní Tetianě Ivanchenko, byt č. 71 v 

5. N. P. paní Nadii Buhyna, dle předloženého návrhu. 
 

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

  

 

 

36. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – nákup plynu pro rok 2022 

 

Usnesení RM č. 202/2022 

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

ukládá jednateli společnosti Ing. Jiřímu Brožovi předložit na dubnové jednání RM další aktuální informace ohledně 

nákupu plynu pro rok 2022. 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 15. března 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………..  …………………………………..… 

                 Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

          starosta           místostarostka 


