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Zápis z 22. jednání rady města Turnov 

ze dne 11. 11. 2015 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

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

 

  

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

Knížek, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Omluveni: Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová       

Nepřítomni: Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Alena Losová, dipl. um., Mgr. Křeček 

 

0. Aktuální situace okolo Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné 

školy v Turnově 
 

Rozprava:       Seznámení s aktuální situací: 

- školská rada se nesešla, měla by se sejít do konce listopadu 

- formální rozdělení škol se nejeví z hlediska kraje ani školy jako racionální (dvě školy, jedna přes 300 

žáků a jedna okolo 200 žáků, velký problém s úvazky – někteří by museli být propuštěni, obecně snížení 

mezd) 

- u objektu gymnázia bude zpracován znalecký cenový posudek a následně jednáno, radní libereckého 

kraje se přiklánějí k bezúplatnému převodu 

- Rada Libereckého kraje bude jednat o doporučení pro ředitelku školy, které by mohlo vést k návratu 

hotelové školy, obchodní akademie a cestovního ruchu zpět na objekt ve Zborovské ulici na začátku února 

2016 – rada bude 18. 11. 2015 

 
 

usnesení RM č. 539/2015 

RM projednala  

aktuální situaci okolo Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy v Turnově. 
 

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

1. MTT - účetní závěrky a hodnocení auditu 2014/2015 
 

Rozprava:       Programem jednání valné hromady bylo:  

- schválení Účetní závěrky a závěry auditu hospodářského roku 2014/15  

- schválení Výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2014/15  

- vypořádání zisku dle předloženého návrhu  

- předložení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami  
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Městská teplárenská Turnov, s.r.o. vytvořila za sezónu 2014-2015 hrubý zisk ve výši 1,2 mil.Kč. 

Zálohová - plánovaná cena tepelné energie byla stanovena ve výši 555Kč/GJ, po návrhu DR a schválení 

RM byla fakturační cena snížena na 550Kč/GJ (bez DPH). Kolik vlastně stálo vytápění centrálním 

zdrojem tepla v topné sezóně 2014/2015 ? 

Průměrně činí 7 725 Kč/byt/sezónu a pokud nezahrneme  ZSST, pak je průměr 7 462 Kč/byt/sezónu. 

Náklad začíná na 4 814 Kč, přes 40% bytů platí ročně méně jak 6500Kč/byt/sezónu. 

 
 

usnesení RM č. 540/2015 

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

schvaluje Výroční zprávu 2014/15, včetně účetní závěrky. 
 

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

usnesení RM č. 541/2015 

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

schvaluje Závěry auditu hospodářského roku 2014/15. 
 

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

usnesení RM č. 542/2015 

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

schvaluje Vypořádání zisku dle předloženého návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 543/2015 

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

bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. 
 

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

  

2. Smlouvy o spolupráci při zajištění městské hromadné dopravy, Ohrazenice, 

Přepeře 
 

Rozprava:       Město Turnov provedlo výběrové řízení na dopravce MHD pro roky 2016 - 2020 pro 

stávající objem přeprav včetně obcí Ohrazenice a Přepeře. 

Přihlásil se jeden uchazeč s cenou 9.900.000 Kč na 5 let, kterého potvrdila rada města jako vítěze 

výběrového řízení. V ročním vyjádření se jedná o částku 1.980.000 Kč. 

Město Turnov bude provozovatelem městské hromadné dopravy, tzn. nositelem práv a povinností 

z uzavřené smlouvy. Po obcích Ohrazenice a Přepeře bude požadovat poměrnou část nákladů na tuto 

dopravu. Ročně se jedná o pevnou částku, pokud se významným způsobem nezmění objem km daný 

jízdními řády. V případě obce Ohrazenice se jedná o částku 110.000 Kč, u obce Přepeře se jedná o částku 

25.000 ročně. 
 

usnesení RM č. 544/2015 

RM schvaluje  

uzavření smluv o spolupráci při zajištění městské hromadné dopravy v roce 2016 - 2020 s obcí 

Ohrazenice a Přepeře. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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3. Majetkové vypořádání pozemků pod stavbou protipovodňové ochrany 
 

Rozprava:       Povodí Labe, s.p. inicioval v souladu s právními předpisy zápis stavby místní hráze v 

Mašově do katastru nemovitostí. Z provedeného pozemkového rozboru vyplynulo, že vodní dílo - hráz k 

ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni je z části umístěna na pozemcích, jejichž vlastníkem je 

Město Turnov. Konkrétně se jedná o pozemek parc.č. 3539/2 zast.pl. o výměře 57 m2, k.ú. Turnov a 

pozemek parc.č. 777, zast.pl. o výměře 3 m2, k.ú. Mašov u Turnova. V rámci snahy o majetkové 

vypořádání stavby tohoto vodního díla, tj. sjednocení vlastnictví stavby hráze a pozemků pod ní nabízí 

Povodí Labe s.p. vykoupení uvedených pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu 

obvyklou. U pozemku p.č. 3539/2 k.ú. Turnov je tato cena stanovena na 13 380 Kč (235 Kč/m2) a u 

pozemku p.č. 777 k.ú. Mašov u Turnova na 700 Kč (233 m2). Srovnatelné pozemky zastavěné stavbami 

vodních děl nejsou na trhu běžně obchodovány, proto prodejní cena je odhadnuta v úrovni ceny zjištěné 

podle oceňovacího předpisu. 

 
 

usnesení RM č. 545/2015 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej pozemku p.č. 3539/2 zastavěná plocha o výměře 57 m2 v k.ú. Turnov za 

cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 13080,-Kč a prodej pozemku 

p.č. 777 zastavěná plocha o výměře 3m2 v k.ú. Mašov u Turnova za cenu obvyklou stanovenou 

znaleckým  posudkem v celkové výši 700,-Kč do vlastnictví Povodí Labe, s.p. a všech nákladů s 

prodejem spojených. 
 

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

 

4. Souhlas vlastníka s realizací projektu "Pro horolezce neexistují hranice" na 

pozemcích města Turnova 
 

Rozprava:       Liberecký kraj ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově připravuje projekt "Pro 

horolezce neexistují hranice" v prostorách muzea. Jedna z povinných příloh projektové žádosti je i souhlas 

vlastníka s realizací projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že v době předložení žádosti nejsou některé 

nemovitosti ve vlastnictví Libereckého kraje a tudíž je nutné tento detail vyřešit zmiňovanou přílohou. 

Dvě z uvedených nemovitostí v souhlasu vlastníka budou odkoupeny Libereckým krajem, jedna 

nemovitost bude nadále ve vlastnictví Města Turnov.  

 
 

usnesení RM č. 546/2015 

RM schvaluje  

souhlas vlastníka pozemků s užíváním nemovitostí pro účel projektu „Pro horolezce neexistují 

hranice“ a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

5. Smlouva o právu provést stavbu VHS Turnov 
 

Rozprava:       Vodohospodářské sdružení Turnov žádá město Turnov o uzavření smlouvy o právu 

provést stavbu. V rámci této stavby dojde na základě požadavku Hasičského záchranného systému 

Libereckého kraje k vybudování výtokových stojanů, které budou sloužit pro hasební účely. První ze 

stojanů, které budou realizovány v roce 2015 bude umístěn u nemocnice na pozemku parc. č. 1283/1, k.ú. 

Turnov a druhý stojan bude umístěn u zastávky ČD na pozemku parc.č. 3490/1, k.ú. Turnov. Celkem 
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budou vybudována 4 místa, Vodohospodářské sdružení nyní žádá o umístění dvou výtokových stojanů. 

Zbylé dva budou realizovány v příštím roce a bude na ně uzavřena nová smlouva o právu provést stavbu.  

 
 

usnesení RM č. 547/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s VHS Turnov na stavbu "Turnov - výtokové stojany". 
 

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

 

6. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - jednací řízení bez 

uveřejnění 
 

Rozprava:       V rámci realizace stavby "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" probíhají 

plánované práce, časový harmonogram prací kontrolovaný dle uzlových bodů je dodržován. Přesto se v 

průběhu výstavby řeší jednotlivé problémy se stavbou, které mají v několika případech za následek 

vícepráce. Zároveň je důsledně kontrolován výkaz výměr a jsou odečítány méněpráce. Pro smluvní 

zajištění víceprací a méněprací bylo vypsáno jednací řízení bez uveřejnění, které řeší všechny doposud 

známé vícepráce a méněpráce. V objektu zimního stadionu ( SO 09 ) došlo především k doplnění a 

zkvalitnění jednotlivých částí. Byly zde doplněny potřeby pro provozování objektu ( rozvody elektro, 

napojení na PCO, vylepšení zařízení UPS, zkvalitnění systémového řešení VAPS, doplnění o generální 

klíč, doplnění interiéru, doplnění ochranného plotu k chladící věži, zkvalitnění výplně otvorů,….). 

Ve venkovních prostorách došlo ke změně zámkové dlažby oproti výkazu výměr na velkoformátový 

profil. V areálu byly z provozních potřeb doplněny vrata v oplocení, tak aby byl umožněn snadnější 

přístup pro úklid a údržbu. Pro smluvní legalizaci změn je nezbytné vypsat jednací řízení bez uveřejnění. 

Na základě tohoto řízení bude s dodavatelem uzavřen dodatek č.3 ke smlouvě o dílo. 

Dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo bylo navýšena původní cena díla dle změnových listů ZL 1 - ZL 17 o  

1514 272,-Kč bez DPH z původní ceny díla 175 136 374,-Kč bez DPH na celkovou cenu díla ve výši 176 

650 646,-Kč bez DPH. V případě uzavření dodatku č.3 dle změnových listů ZL 18 - ZL 79 bude cena díla 

navýšena o další 1159 590,- Kč bez DPH. Více práce a méně práce za oba dva dodatky budou ve výši 2 

673 862,-Kč bez DPH. 

 
 

usnesení RM č. 548/2015 

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

schvaluje vypsání jednacího řízení bez uveřejnění na nezbytné vícepráce v rámci realizace stavby 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov. 
 

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

 

7. Prodej části pozemku parc.č. 465, k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava:       Obdrželi jsme žádost manželů xxxxxxxxxx na odkoupení části pozemku parc.č. 465 o 

výměře 17 m2, k.ú. Malý Rohozec. Na uvedené části mají vystavěnou opěrnou zeď z betonových tvárnic 

do výšky cca 2,5-3m. Tato zeď byla přestavěná v letech 2004- 2006 na místě původní zídky z 60-tých let 

minulého století.  Na tuto stavbu nebylo vydáno stavební povolení. Zároveň se na nás obrátila paní 

xxxxxxxxxxxxxxx, majitelka nemovitostí v k.ú. Malý Rohozec - st.p.č. 43 zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba Vazovec čp. 11, rod. dům, které odkoupila v loňském roce 2014. Přístupová 

komunikace k domu je v dnešním stavu průjezdná pouze pro osobní automobil. Paní xxxxxxxxxxx 

jednala v této věci i se stavebním úřadem a Město Turnov požádalo SÚ Turnov o prověření legálnosti 

stavby zdi. 
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Pro zajištění správnosti vlastnické hranice jsme zadali vytyčení vlastnické hranice, máme k dispozici 

geodetický náčrt vlastnických hranic v daném území, ve kterém je vyznačeno vytyčení dle dnes platné 

digitální mapy, podle kterého zábor obecního pozemku parc.č. 465, k.ú. Malý Rohozec opěrnou zdí je 

17m2. V r. 2003 byla provedena v k.ú. Malý Rohozec obnova katastrálního operátu. Dle stávajících 

platných předpisů je tudíž platný stav ten, který je nyní v platné digitální mapě. Podle tohoto stavu se 

nachází zeď na pozemcích města. 
 

 
 

usnesení RM č. 549/2015 

RM bere na vědomí  

informaci o umístění opěrné zdi  na části pozemku parc.č. 465, k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 

Města Turnov a ukládá odboru správy majetku podat podnět na stavební úřad k zahájení řízení o 

odstranění stavby. 
 

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

 

8. Pronájem částí pozemků p.č.842/3, 843/4 a 843/5 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov je vlastníkem pozemků p.č. 842/3, 843/4 a 843/5 v k.ú. Turnov, které 

sousedí s pozemkem p.č.837/1, jehož vlastníkem je společnosti PRAGMAPOL v.o.s., Turnov. Společnost 

PRAGMAPOL v.o.s. po tento pozemek   využívá pro veřejnost  - k relaxaci, ke hrám a sportovnímu vyžití 

dětí a celých rodin  návštěvníků B&Bejby zahradní restaurace v Žižkově ulici. Vzhledem k tomu, že  

pozemek často  k těmto aktivitám nepostačuje, požádala společnost PRAGMAPOL v.o.s. o dlouhodobý 

pronájem částí shora uvedených pozemků ve vlastnictví Města Turnov o celkové výměře cca 1000 m2 - 

viz snímek. Jedná se pozemky v převážné části travnaté, které město seká a cca  70 m2 pozemku zasahuje 

na zpevněnou plochu, která je v malé části využívaná k parkování. O pronájem společnost žádá od 

1.1.2016, aby bylo možno, to co plánují, zajistit  před  započetím sezóny.  

 
 

usnesení RM č. 550/2015 

RM schvaluje  

pronájem částí pozemků p.č.842/3, 843/4 a 843/5 v k.ú. Turnov o výměře cca 1000 m2 pro 

společnost PRAGMAPOL  v.o.s., Turnov za cenu 15,- Kč/m2/rok. 
 

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

 

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

Rozprava:       Společnost Mikula Turnov s.r.o., Turnov požádala o pronájem částí pozemků p.č. 2585/2 

a p.č.2600/1 v k.ú. Turnov. Požadovaná  část pozemku p.č.2600/1 navazuje na pozemek č.2600/120 ve 

vlastnictví společnosti Mikula Turnov s.r.o. Pronájem se týká části  pozemku p.č.2600/1 o výměře  596 

m2. Z této plochy bude část o výměře 210 m2 sloužit jako parkovací plocha pro firmu a zbývající část 

pozemku o výměře 386 m2 bude sloužit jako navazující zeleň.  Z pozemku  p.č. 2585/2 se jedná o plochu 

50 m2, která bude také využita jako navazující zeleň. V části plánované na parkovací plochu nejsou žádné 

stromy, které by bránily jejímu vybudování. Celý pronajatý pozemek bude oplocený. Celkem se jedná o 

částku pronájmu 30 108,- Kč za rok, z toho 28 800,- Kč za parkovací plochu a 1308,- Kč za rok za plochu 

navazující zeleně. 
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usnesení RM č. 551/2015 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č.2600/1 o výměře 596  m2 a části pozemku p.č. 2585/2 o výměře 50 

m2 v k.ú. Turnov pro společnost Mikula Turnov s.r.o. za cenu 28 800,- Kč za rok za 210 m2 

parkovací plochy a 1308,- Kč za rok za 436 m2 navazující zeleně. Vzhledem k faktu, že 

parkovací místa vybuduje firma na své náklady s termínem do 30.6.2016 a bude se starat o 

přilehlou zeleň snižuje RM nájem na 15 000,-Kč/rok. 
 

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

 

10. Rozšíření pronájmu  části prostor na střeše objektu čp.1897 Granátová 
 

Rozprava:       V roce 1997 uzavřelo Město Turnov nájemní smlouvu na umístění telekomunikačního 

zařízení  - anténního systému na střeše domu čp. 1897 v Granátové ulici se společností RadioMobil, a.s. 

Praha, od roku 2004 došlo ke změně na T-Mobile Czech Republic a.s. Jedná se o plochu 29,58 m2. 

Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 50 000,- Kč za rok. 

Nájemné bylo dle inflačního nárůstu a na základě rozhodnutí RM upravováno, k dnešnímu dni činí 74 

252,- Kč za rok. Společnost  T-Mobile Czech Republic a.s. požádala o úpravu pronajatého prostoru  - část 

pronajatého prostoru pro technologii o výměře 10,8 m2 bude opuštěna a bude instalován technologický 

kontejner na roznášecí konstrukci o výměře 24 m2.  

 
 

usnesení RM č. 552/2015 

RM schvaluje  

pronájem  plochy  na střeše domu  čp. 1897 Granátová Turnov  výměře 43 m2 pro společnost T-

Mobile Czech Republic a.s. za cenu 108 000,- Kč za rok na dobu určitou 10 let. 
 

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

 

11. Pronájem části pozemku p.č. 96 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov pronajímá část pozemku p.č. 96 v k.ú. Turnov v ulici Antonína Dvořáka 

panu xxxxxxxxxxxxxxx,  spolumajiteli sousední nemovitosti čp.302.  Jedná se o pronájem 20 m2  na 

parkovací stání za cenu 300,- Kč za měsíc + DPH. Pronájem byl RM schválen na dobu určitou jednoho 

roku do 31.12.2015. Pan xxxxxxxxxxx požádal o pokračování pronájmu, o uzavření nájemní smlouvy na 

dobu neurčitou za stávajících podmínek. 

 
 

usnesení RM č. 553/2015 

RM schvaluje  

pronájem části  pozemku p.č. 96 v k.ú. Turnov o výměře 20 m2 pro  xxxxxxxxxxxxx  za cenu 

300,- Kč za měsíc + DPH. 
 

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

 

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

Rozprava:       Město Turnov pronajímá parkovací stání za domem čp. 466 ve Skálově ulici v Turnově. O 

uvolněné stání požádal xxxxxxxxxxx ze společnosti DRINGS s.r.o., Turnov, Skálova 66. Společnost 

DRINGS s.r.o. má již zde od roku 2012 jedno parkovací stání v pronájmu. Nájemné je zde stanoveno za 
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cenu 300,- Kč /měsíc + DPH. Byli přednostně osloveni nájemci prostor v domě čp. 466. O pronájem 

parkovacího stání požádala paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která má v domě pronajaté 4 místnosti ve III. 

nadzemním podlaží pro daňové poradenství.  

 
 

usnesení RM č. 554/2015 

RM schvaluje  

pronájem parkovacího stání za domem čp. 466 pro xxxxxxxxxxx za cenu 300,- Kč/měsíc + DPH. 
 

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

 

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě a právu provést stavbu, Turnov, Luční ul., vodovodní přípojka, xxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava:       Stavebník xxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové 

vodovodní přípojky na pozemku p.č. 3295/3 v k.ú Turnov.  

 
 

usnesení RM č. 555/2015 

RM schvaluje  

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

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

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

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

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

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemku parcel.č.3294/1 v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 6 bm dotčených stavbou vodovodní přípojky k 

pozemku parcel.č. 3295/3 k.ú Turnov, stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou 

úhradu 2.400,- Kč + DPH. 
 

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

 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě a právu provést stavbu, Turnov, U Lip, vodovodní, plynovodní a elektro (NN) 

přípojky, xxxxxxxxxx 
 

Rozprava:       Stavebník xxxxxxxxxxxx na pozemku města Turnova připravuje realizaci nové 

vodovodní, plynovodní a NN(elektro) přípojky pro novostavbu RD v ulici U Lip  na pozemku p.č. 

711/285 v k.ú. Daliměřice. Cena věcného břemene za každý započatý běžný metr je v tomto případě 400,- 

Kč + DPH. 

 
 

usnesení RM č. 556/2015 

RM schvaluje  

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

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

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

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

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



8  Zápis Rady Města Turnov 11. 11. 2015 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky p. č. 711/176 k.ú. Daliměřice  ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 4 bm dotčených stavbou vodovodní přípojky, cca 

7,5 bm plynovodní přípojky a cca 0,5 bm elektro přípojky k novostavbě RD parcel.č. 711/285 k.ú 

Daliměřice, stavebník pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za jednorázovou 

úhradu 5.200,- Kč + DPH. 
 

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

 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě a právu provést stavbu, Turnov, Husova ul., optotrasa 
 

Rozprava:       V současné době je firmou CETIN, a.s., (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., 

odštěpená společnost od O2) je projektována stavba napojení nové optotrasy na trasu stávající 

na pozemku p.č. 3874/7, k.ú. Turnov, ve vlastnictví města Turnova.  Jedná se o opto propojení ústředny 

Turnov s BTS na půdě SUPŠ a VOŠ. Jedná se o křížení dvou chodníků v Husově ulici a připoložení 

jednoho kabelu ke stávajícím několika kabelům v zemi (veřejná síť elektronických komunikací). Při 

přechodu komunikace bude využita stávající chránička, která zasahuje až do chodníků. Celková výměra 

rozsahu věcného břemene je vymezena situací stavby a činí cca 2,5 bm.   
 

usnesení RM č. 557/2015 

RM schvaluje  

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

právu provést stavbu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 

v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích na pozemku 

parcel.č. 3874/7 v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 2,5 bm dotčených 

stavbou optotrasa – Husova ul., Turnov ve prospěch CETIN, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši  

1.200,- Kč + DPH. 
 

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

 

16. Výměna výtahů v objektu DPS Turnov, Granátová ul., č.p. 1897 - schválení 

dodavatele 
 

Rozprava:       Předmětem plnění je výměna dvou výtahů v objektu domu s pečovatelskou službou, 

Granátová ulice č.p. 1897, Turnov. Projekční náklady byly před výběrovým řízením odhadnuty na 4,2 

mil. Kč včetně DPH. Bylo obesláno 8 firem a výběrové řízení bylo vyvěšeno na webu města. Přišlo 6 

nabídek, dvě firmy byly vyloučeny. 

 

Váha 90% 10% Celkem Pořadí 

Kritérium 
hodnocení 

Nabídková cena bez DPH Servis po dobu 3 let (nabídková 
cena bez DPH) 

Uchazeč Kč Body Celkem Kč Body Celkem 

1. VHL, s.r.o. 2.419.000,00 97,62 87,86 60.324,00 0,00 0,00 87,86 2. 

3.VYTSEVIS, 
spol. s.r.o. 

2.740.681,62 86,16 77,54 1,00 100,00 10,00 87,54 3. 

5. DELTA CVS, 
spol. s.ro. 

2.467.881,35 95,68 86,12 24.000,00 0,00 0,00 86,12 4. 

6. MSV Liberec, 
s.r.o. 

2.361.367,58 100,00 90,00 54.000,00 0,00 0,00 90,00 1. 

 



9  Zápis Rady Města Turnov 11. 11. 2015 

usnesení RM č. 558/2015 

RM schvaluje  

jako vítěze podlimitní veřejné zakázky na dodávky, vypsané podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení 

„Výměna výtahů v objektu DPS Turnov, Granátová ul., č.p. 1897“ firmu MSV Liberec, s.r.o., 

Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČ: 61328952, která předložila nejvhodnější nabídku dle 

hodnotících kritérií za 2.361.367,58 Kč bez DPH (2.715.572,72 Kč včetně DPH) a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 

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

 

17. Farmářské trhy 2015 - informace a hodnocení 
 

Rozprava:       Provozovatelé trhů oslovili Asociaci soukromých zemědělců a zároveň jsme pozvali 

všechny držitele ocenění Regionální značka a Regionální produkt Českého ráje a navíc jsme kontaktovali 

i další producenty z okolí. Pojizerské farmářské trhy by rády pokračovaly zase od jara 2016. Konkrétní 

termín by byl upřesněn podle toho, jaká bude zima. Pokud by počasí bylo příznivé, začaly by již 

víkendem před Velikonocemi, což je na konci března. Turnovské trhy si postupně získávají své jméno a 

věřím, že i v další roce se sortiment bude rozrůstat. 

 
 

usnesení RM č. 559/2015 

RM bere na vědomí  

informace o průběhu farmářských trhů na náměstí v roce 2015 a zároveň na základě spokojenosti 

občanů souhlasí, aby společnost „Pojizerské farmářské trhy“ provozovala farmářské trhy na 

náměstí v Turnově i v roce 2016. 
 

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

 

18. Zrušení fakultativních služeb v Domově důchodců Pohoda 
 

Rozprava:       Při nástupu na odlehčovací službu se občas stává, že zájemce nemá vyřízen příspěvek na 

péči. V minulosti se tento problém řešil jako fakultativní služba (RM 13.2.2012). Doporučeným postupem 

MPSV č. 4/2013 s odkazem na § 35 odst. 4, zák.č. 108/2006, provádíme od té doby smluvní zálohovou 

úhradu na péči do doby rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Z výše uvedených důvodů žádáme RM o 

zrušení fakultativní služby v Domově důchodců Pohoda. Jedná se o poslední fakultativní službu v našem 

zařízení.  

 
 

usnesení RM č. 560/2015 

RM souhlasí  

se zrušením fakultativní služby v odlehčovací službě Domova důchodců Pohoda od 1.1.2016. 
 

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

 

19. Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku. 
 

Rozprava:       Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ZSST. Vyřazeno z důvodu: 

neopravitelné, není náhradní díl, nebo cena opravy převyšuje cenu výrobku. 
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usnesení RM č. 561/2015 

RM souhlasí  

s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku na základě předloženého návrhu. 
 

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

 

20. Smlouva ZSST - dodatek 
 

Rozprava:       Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v 

obecném hospodářském zájmu uzavřený mezi městem Turnov a ZSST. Dodatek se týká článku II, odst. 1 

smlouvy, protože ZSST obdržely Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu od 

Libereckého kraje a po dobu platnosti tohoto Pověření je pozastaveno Pověření dané městem Turnov. 

Dodatek Pověření byl schválen v Radě Města dne 25.06.2015, číslo usnesení 322/2015, a proto se mění i 

smlouva. Dále se mění článek III, odst. 2 smlouvy z důvodu změny v odpisovém plánu (tím i ve výši  

odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele) a z důvodu zvýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli 

(schválené RM 22.10.2015 usnesení číslo 515/2015). Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna. 

 
 

usnesení RM č. 562/2015 

RM schvaluje  

dodatek ke smlouvě mezi městem Turnov a Zdravotně sociální služby Turnov, p.o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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21. Záležitosti OŠKS čerpání RF 
 

Rozprava:       Žádost ředitelky Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, 

příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu organizace ve výši 119.000,- Kč na vratku účelové 

neinvestiční dotace na realizaci projektu financovaného Krajským úřadem Libereckého kraje. Nutno dále 

sledovat. 

 
 

usnesení RM č. 563/2015 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu ve výši 119.000,- Kč organizaci Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace na vrácení účelové neinvestiční 

dotace do rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 

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

 

22. Vyřazování majetku u příspěvkových organizací 
 

Rozprava:       Vyřazení majetku ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města 

Turnova, platné od 1.12.2013. 

 

Bod přesouváme na další jednání RM. Prosím o doplnění vyjádření komisí a přítomnost pracovníka 

OŠKS, který byl jednání komisí přítomen. 

 
 

 

23. Městská knihovna Antonína Marka Turnov - sídlo občanského sdružení Paměť 

Českého ráje a Podještědí 
 

Rozprava:       Občanské sdružení se na počátku příštího roku přetransformuje do spolku a rádo by již do 

nových stanov použilo adresu turnovské knihovny jako své sídlo. Prostory knihovny by jeho členové 

využívali pouze na čtvrtletní schůze a pro zasílání pošty. Knihovna by z této spolupráce těžila především 

z toho, že by měla reklamu v každém čísle časopisu Od Ještěda k Troskám, který občanské sdružení 

vydává a každé číslo by dostávala bezplatně.  

 
 

usnesení RM č. 564/2015 

RM souhlasí  

s tím, že občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí bude sídlit v prostorách Městské 

knihovny Antonína Marka (Jeronýmova 517, Turnov). 
 

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

 

24. Kronikářský zápis za rok 2014 
 

Rozprava:       Letopisecká komise RM podává zprávu o tom, že členové komise prohlédli zápis 

v pamětní knize za rok 2014, který představuje 366 stran textu a posoudili jeho obsah a úplnost. Koncept 

zápisu projednala komise na svém zasedání 21.10.2015 a nevznesla k němu žádné zásadní připomínky. 

Zápis hodnotí jako velmi dobrý, objektivní a obsahově poutavý. 
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usnesení RM č. 565/2015 

RM schvaluje  

kronikářský zápis za rok 2014 včetně jeho fotodokumentační přílohy. 
 

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

 

25. Smlouva zapsaného spolku SLUNCE VŠEM - dodatek 
 

Rozprava:       Předkládáme Vám tímto k projednání žádost spolku SLUNCE VŠEM. V souladu s 

článkem IV Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova žádá tento spolek o změnu účelu 

čerpání poskytnuté dotace v celkové výši 250.000 Kč. Správní rada Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova na svém zasedání dne 23.10.2015 doporučila po projednání vyhovět žádosti SLUNCE 

VŠEM a navrhnout ZM udělit výjimku při poskytnutí částky 60.000 Kč na projekt, tedy na investice. 

Celková částka 250.000 Kč bude čerpána takto: 60.000 Kč jako investiční, 120.000 Kč na dovybavení 

centra a 70.000 Kč bude poskytnuto jako vyrovnávací platba na provoz poskytované sociální služby na 

základě Pověření Rady kraje. 

 

 
 

usnesení RM č. 566/2015 

RM doporučuje  

ZM udělit výjimku v čerpání dotace a schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnova, uzavřené mezi městem Turnov a organizací SLUNCE VŠEM. z.s.. 

Rada města však tímto rozhodnutím nedeklaruje svou podporu na kofinancování výstavby Slunce 

všem, z.s., rozšíření služeb - odlehčovací služba. 
 

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

 

26. Investiční záměry v sociální oblasti 
 

Rozprava:       V souvislosti s novým programovým obdobím na čerpání evropských dotací jsme v rámci 

vedení města požádali o zpracování dotačních příležitostí pro období 2014 – 2020. Bohužel pro naše 

schválené investiční priority zde zatím mnoho příležitostí na čerpání není (rekonstrukce budov, 

komunikací). Možný potenciál na čerpání dotací je ale v sociální oblasti – např. v rámci IROP – 

specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – Infrastruktura pro 

dostupnost a rozvoj sociální služby a Sociální bydlení.   

Byly diskutovány tři záměry: 

Záměr Fokusu Turnov, z.s. – záměr rekonstrukce objektu Skálova 415, který je majetkem města. 

Rekonstrukce by výrazně napomohla rozšíření a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a současně 

umožnila zhodnocení majetku města. Pracovní studie zatím předpokládá investici ve výši 11 mil. Kč. Dle 

zatím dostupných informací bude výzva v rámci IROP k tomuto záměru vyhlášena v dubnu 2016. 

Žadatelem by tedy nemohlo být město, ale spolek a bylo by nutné upravit podmínky nájemní smlouvy na 

min. dobu realizace a udržitelnosti projektu, tj. 8 let. Je nutné zatím uvažovat o kofinancování ve výši 5 - 

15 %. 

Záměr spolku Slunce všem, z.s. - rozšíření služeb – odlehčovací služba, pro osoby s postižením 

jakéhokoliv charakteru (tedy nejen s těžkou mentální retardací a autismem). Jde o zařízení celokrajského 

charakteru. Plánována výstavba patra u stávajícího objektu – pro 6 klientů. Předběžný rozpočet investice 

je 6,5 mil. Kč. Spolek předpokládá financování projektu z IROP ve výši 85%, o spoluúčast ve výši 15 % 

žádají Liberecký kraj – cca 982 tis. Kč. Objekt je majetkem spolku. Z naší strany byla zatím přislíbena 

možnost spolufinancování projektové dokumentace. 
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Záměr Zdravotně sociální služby Turnov – rozšíření lůžek ve službě Domova se zvláštním 

režimem – přístavba komplexu cca 30 lůžek na vlastním pozemku (napojení na stávající budovu). Cílovou 

skupinou by měli být senioři s chronickým duševním onemocněním, stařeckou demencí (zvyšující se 

cílová skupina), pro kterou momentálně nemáme vytvořené podmínky pobytové služby, a senioři s těžkou 

a úplnou závislostí na jiné osobě. Dotační příležitost byla nalezena v rámci programu MPSV – Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny sociálních služeb, kde lze žádat průběžně. Max. výše podpory je 

75%. Hrubý odhad investice je zatím 30 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že uvedený záměr (rozšíření 

pobytových služeb pro seniory s uvedenou diagnózou) je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb Libereckého kraje 2014 – 2017. Byla odeslána žádost o spolupráci a finanční krytí na Liberecký 

kraj. Jednání na kraji proběhne dne 9.11.2015. 

 
 

usnesení RM č. 567/2015 

RM bere na vědomí  

investiční záměry v sociální oblasti. 
 

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

 

27. Schválení daru pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s 
 

Rozprava:       V roce 2014 se Hospicová péče sv. Zdislavy obrátila na Město Turnov s požadavkem o 

příspěvek na provozování lůžkového hospice. Hospicová péče sv. Zdislavy je nestátní zdravotnické 

zařízení. Jejich posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodiny 

prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Stanou se provozovateli 

lůžkového hospice sv. Zdislavy v Liberci, který začne pro občany Libereckého kraje fungovat od ledna 

2016. O finanční spoluúčast na provoz zařízení byly požádány obce Libereckého kraje. Původně bylo 

zahájení provozu plánováno již na podzim 2015, zatím probíhá dokončování stavby a nákup vybavení.  
Prostředky získané v tomto roce, ještě před otevřením provozu hospice, budou použity na nákup 

investičního a režijního materiálu. Do této doby byly např. nakoupeny polohovací postele v částce 1,8 mil. 

Kč. Probíhá veřejná sbírka. Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo dne 29.5.2014 o spolufinancování 

Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s ve výši 5 Kč na obyvatele za rok. Na rok 2015 bylo doporučeno 

zaplacení poměrné částky. 

http://www.hospiczdislavy.cz/luzkovy-hospic/  

 

 
 

usnesení RM č. 568/2015 

RM schvaluje  

finanční dar pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s ve výši 18 000 Kč. 
 

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

 

28. Dotační statut města 
 

Rozprava:       Dotační statut upravuje hlavní zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Turnova. 

Na materiál s názvem Dotační statut města Turnova navazují pro jednotlivé oblasti podpory aktualizované 

statuty již existujících fondů (kulturní, sociální, sportovní) a pravidla. Naší snahou bylo upravit již 

existující dokumenty do jednotné formální podoby v souladu s daným zákonem a dle připomínek 

zastupitelů.   
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usnesení RM č. 569/2015 

RM schvaluje  

Dotační statut města Turnova kromě Pravidel na dotace pro sportovní spolky a organizace z 

rozpočtu města Turnov. 
 

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

 

29. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. - projektový záměr 
 

Rozprava:       Jedná se o projekt s názvem Individuálně, ale společně a jinak - Výzva č. 02_15_007 

Inkluzivní vzdělávání. Pro nestátní neziskové organizace jsou stanovená ve výzvě min. 2 povinná 

partnerství - s minimálně jednou školou a územně samosprávným celkem. Nejvíc zapojených škol je z 

ORP Turnov, proto je zájem Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. o partnerství s Městem Turnov. Druhým 

partnerem má být ZŠ Skálova, Turnov – naše příspěvková organizace. 

Cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, projekt podporuje vyrovnání 

příležitostí žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Základní téma 

projektu je Prevence školní neúspěšnosti, aktivity budou cílené na žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Doba trvání projektu: 36 měsíců, tj. 7/2016 – 6/2019 

 

Aktivity: 

1. Podpora školních poradenských pracovišť- působení týmu psychologů, speciálních pedagogů a 

koordinátora inkluze – zázemí budou mít u partnera projektu – ZŠ Turnov, ul. Skálova 

2. Podpora prostřednictvím asistenta pedagoga (resp. školního asistenta) 

3. Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání, metodické 

vedení pro zlepšení spolupráce mezi rodiči a pracovníky škol a sociálních služeb – působení sociálního 

pracovníka – společně pro zapojené školy 

4. Rozvoj pedagogických pracovníků (DVPP) 

5. Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou (odborné vedení v prostorách školy) 

6. Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy 

 

Rozpočet projektu: cca 30 mil. Kč – hlavní položkou je hrazení práce psychologů, speciálních pedagogů a 

koordinátora inkluze po dobu 2 let na školách zapojených v projektu (celkem 18 škol), dále pak placení 

školních asistentů a sociálního pracovníka po dobu 3 let, metodická podpora zapojeným školám při 

zavádění inkluze a kurzy pro pedagogy v rámci DVPP. Bude zakoupeno základní vybavení do 

poradenského centra (na ZŠ Turnov, ul. Skálova – stoly, židle, PC, tiskárna). Od partnerů nebude třeba 

žádné spolufinancování. 

 
 

usnesení RM č. 570/2015 

RM projednala  

projektový záměr Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s a souhlasí s partnerstvím v projektu 

Individuálně, ale společně a jinak. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
  

usnesení RM č. 571/2015 

RM souhlasí  

s partnerstvím ZŠ Skálova Turnov v projektu Individuálně, ale společně a jinak a s vytvořením 

pilotního poradenského pracoviště na této škole. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
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30. Zrušení výběrového řízení na dodávku a implementaci telefonní ústředny 
 

Rozprava:       Při prvotní poptávce byla cena dodávky odhadována okolo částky 500 tis. Kč. Samotné 

nabídky, které podali i prvotně poptaní dodavatelé, ale nakonec dosáhly částek od cca 700 do 900 tis. Kč. 

Jelikož hodnotící komise považuje toto překročení odhadované ceny za velmi výrazné a neodpovídající 

požadované dodávce, navrhla zrušení tohoto výběrového řízení. 

 
 

usnesení RM č. 572/2015 

RM ruší  

výběrové řízení na dodávku a implementaci telefonní ústředny pro Městský Turnov. 
 

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

 

31. Platy ředitelů příspěvkových organizaci od 1.11.2015 dle nařízení vlády 

č.278/2015 Sb. 
 

Rozprava:       Dne 26.10.2015 vyšlo nařízení vlády č. 278/2015 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, platné od 1.11.2015. Na základě tohoto předpisu došlo k úpravě platů 

ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov.  

 
 

usnesení RM č. 573/2015 

RM schvaluje  

A) platy ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Turnov s účinností od 

1.11.2015 dle nařízení vlády č. 278/20155 Sb., přílohy č. 9 

B) platy ředitelům neškolských příspěvkových organizací zřízených městem Turnov s účinností 

od 1.11.2015 dle nařízení vlády č. 278/20155 Sb., přílohy č. 1 

C) plat řediteli Zdravotně sociálních služeb s účinností od 1.11.2015 dle nařízení vlády č. 

278/20155 Sb., přílohy č. 1 

D) plat ředitelce Dětského centra s účinností od 1.11.2015 dle nařízení vlády č. 278/20155 Sb., 

přílohy č. 6 
 

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

 

32. Návrh rozpočtu na rok 2016 
 

Rozprava:       Návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2016. Příjmy předpokládáme ve výši 

313609 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 250745 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 83060 tis. Kč 

a financování ve výši 82400 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl 

mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2016 se celkové zadlužení města sníží o částku 20166 tis. 

Kč (splátky úvěrů), během roku 2016 budeme dočerpávat poskytnutý dlouhodobý úvěr z roku 2015 ve 

výši 10 mil. Kč na investice (výstavba areálu Maškova zahrada, bytová zóna Hruštice), a to na částku 102 

818 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). 
 

usnesení RM č. 574/2015 

RM bere na vědomí  

návrh rozpočtu na rok 2016 s těmito připomínkami: navýšení dotace pro sportovní spolky a 

organizace z rozpočtu města Turnov o 200 tis. Kč.  Důvodem je potřeba financí spojená se 

zahájením provozu zimního stadionu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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33. Jmenování komise pro hodnocení MTT, s.r.o 
 

Rozprava:       Na základě Pravidel pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům 

příspěvkových a rozpočtových organizací zřizovaných Městem Turnov, vedoucím odborů MěÚ a 

tajemníkovi, č.22.14 vám předkládám návrh na složení hodnotící komise pro hodnocení jednatele Městské 

teplárenské Turnov, spol. s r.o. Ing. Vladimíra Konopky. 

 
 

usnesení RM č. 575/2015 

RM schvaluje  

členy hodnotící komise pro hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o: Ing. Tomáše 

Hockeho, Mgr. Janu Svobodovou, Ing. Miloslava Šorejse, Ing. Jaroslava Knížka, Ing. Miroslava 

Šmirause. 
 

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

 

34. Oprava komunikace Pelešany  - k parkovišti pod Valdštejnem 
 

Rozprava:       Lesy ČR zahájily opravu komunikace na Valdštejn a zároveň budou realizovat i opravu 

parkoviště. Oprava komunikace zahrnuje mimo jiné i položení asfaltového povrchu. V této souvislosti nás 

oslovila provádění společnost Eurovia  CS a.s. s nabídkou na položení asfaltového koberce na komunikaci  

Pelešany - parkoviště pod Valdštejnem v délce 455bm. Cenová nabídka obsahuje čištění komunikace, 

spojovací postřik a položení asfaltového koberce za 496 991,-Kč vč. DPH, tj 312,-Kč/m2 (cena za 

asfaltový koberec 295,-Kč vč. DPH). Takto výhodnou cenu nabízí společnost Eurovia CS a.s. především z 

důvodu, že v místě mají veškerou techniku a tím se snižují režijní náklady. Pro porovnání: nabídková cena 

za asfaltový koberec v Maškově zahradě je ve výši 295,-Kč vč. DPH. Další součástí prací bude i 

asfaltování části parkoviště Pod Valdštejnem ve vlastnictví města za cenu cca 150 tis. Kč vč. DPH. 

 
 

usnesení RM č. 576/2015 

RM uděluje  

výjimku ze směrnice Zásady a postupy k zadávání veřejných zakázek městem Turnov. RM 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo  se společností Eurovia CS a.s. na opravu komunikace 

Pelešany - parkoviště pod Valdšejnem  (položení asfaltového koberce) za celkovou cenu 496 

991,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

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

usnesení RM č. 577/2015 

RM uděluje  

výjimku ze směrnice Zásady a postupy k zadávání veřejných zakázek městem Turnov. RM 

schvaluje uzavření Smlouvy na přefakturaci částky ve výši  152 295,-Kč bez DPH s Lesy České 

republiky, s. p. za opravu asfaltového povrchu parkoviště pod Valdštejnem a pověřuje starostu 

jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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35. Schválení nájemníka v domě čp. 2145 Máchova Turnov 
 

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

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

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

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

 
 

usnesení RM č. 578/2015 

RM schvaluje  

nájemníka bytu č. B 10 v domě čp. 2145 Máchova Turnov manžele 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

36. Schválení dodatku č. 2 na akci: Městské divadlo - rekonstrukce fasády, historická 

část 
 

Rozprava:       Na základě usnesení RM bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála firma DKK Stav 

s.r.o. z Liberce. S touto firmou byla také podepsaná smlouva. Během příprav bylo zjištěno, že některé 

potřebné práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr. Proto byl na základě usnesení RM č. 285/2015 

podepsán dodatek č.1. Během realizace byly na základě požadavku investora a NPÚ provedeny další 

práce nad rámec uzavřené smlouvy. Jedná se především o nový kamenný schod u nouzového východu, 

dodatečný pískovcový obklad soklu v horní části divadla, dva dřevěné nášlapy na schody, celkové 

sjednocení (patinace) pískovcového soklu. Cena díla včetně dodatku č.1 byla 603 824,-Kč bez DPH, cena 

dodatku č.2 je 49 900,-Kč bez DPH. Celková cena včetně obou dodatků je 653 724,-Kč bez DPH (791 

006,-Kč včetně DPH). Termín dokončení prací, které jsou předmětem dodatku č.2 se stanovuje na 

31.10.2015. 

 
 

usnesení RM č. 579/2015 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.2  ke smlouvě o dílo s firmou DKK Stav s.r.o. na realizaci stavby „Městské 

divadlo - rekonstrukce fasády, historická část“ a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto 

dodatku. 
 

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

 

37. Žádost Základní školy Skálova 600 Turnov o vyjmutí bytu školníka z bytového 

fondu 
 

Rozprava:       Základní škola Skálova 600 Turnov opakovaně žádá o vyjmutí bytu pro školníka z 

bytového fondu a začlenění tohoto prostoru do prostor využívaných pro školské účely. Byt je dlouhodobě 

volný, základní škola za něj platí městu nájemné ve výši 3093,-Kč/měs. Vynětí z bytového fondu škola 

zdůvodňuje  mimo  jiné i plánovanou rekonstrukcí sociálního zázemí pro žáky, které je vhodné rozšířit na 

úkor stávajícího bytu. 
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usnesení RM č. 580/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti na stavební úřad o rekolaudaci bytového prostoru na nebytový prostor v Základní 

škole Skálova 600 Turnov. 
 

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

V Turnově dne 18. listopadu 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta                místostarostka 

 


