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Zápis z 24. jednání rady města Turnov 

ze dne 26. 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, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová 

 

Omluveni PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. OŠKS - žádosti o čerpání RF, úprava sledovaných ukazatelů 
 

Rozprava:       1) žádost Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, okres Semily o: 

- převod z rezervního fondu a čerpání investičního fondu organizace do výše 45 tis. Kč na nákup nového 

sporáku do školní jídelny, původní sporák je více než 20 let starý, nefunkční a neopravitelný. 

 

2) žádost Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, okres Semily o navýšení sledovaného ukazatele účtu 602 

– nákup služeb – školné – o 15 tis. Kč kompenzací v rámci nákladových položek rozpočtu. 

 

3) žádost Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, okres Semily o změnu sledovaných ukazatelů takto: 

- snížení účtu 502 – spotřeba energie o 9 tis. Kč 

- zvýšení účtu 503 – voda – o 9 tis. Kč 

 

4) žádost příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov, Kosmonautů 1641 o čerpání rezervního fondu 

do výše 60.000,- Kč na dofinancování nižších výnosů ze zdravotních pojišťoven. A zároveň žádá o změnu 

sledovaného ukazatele účtu 602 – výnosy z prodeje služeb – o 60.000 Kč.  

 
 

usnesení RM č. 582/2015 

RM schvaluje  

převod z rezervního fondu do investičního fondu do výše 45.000,- Kč příspěvkové organizaci 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, okres Semily na nákup nového sporáku do školní 

jídelny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 583/2015 

RM schvaluje  

čerpání investičního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, okres Semily 

do výše 45 tis. Kč na nákup nového elektrického sporáku do školní jídelny. 
 

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

usnesení RM č. 584/2015 

RM schvaluje  

úpravu sledovaných ukazatelů v rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov, 

Alešova 1140, okres Semily takto: navýšení účtu 602 – služby – na celkovou výši 131.000,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 585/2015 

RM schvaluje  

úpravu sledovaných ukazatelů v rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov, 

Zborovská 914, okres Semily takto: snížení účtu 502 – spotřeba energie na celkovou výši 

374.000,- Kč a navýšení účtu 503 – spotřeba vody na celkovou výši 104.000,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 586/2015 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov, Kosmonautů 1641 do 

výše 60.000,- Kč na dofinancování nižších výnosů od zdravotních pojišťoven. 
 

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

 

2. Souhlas s umístěním sídla spolku při ZŠ Skálova 
 

Rozprava:       Vzhledem k požadavkům na uvedení sídla pro zápis spolku do spolkového rejstříku 

Ministerstva vnitra, žádáme o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku: Spolek rodičů a přátel školy při 

Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily, z.s. na adresu školy: Skálova 600, 511 01 Turnov. 

 

 
 

usnesení RM č. 587/2015 

RM souhlasí  

se sídlem Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily, z.s. 

IČ 227 603 77, na adrese školy Skálova 600, 511 01 Turnov. 
 

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

 

3. Žádost o umístění sídla spolku 
 

Rozprava:       Spolek Český svaz chovatelů se na nás obrátil se žádostí o umístění sídla spolku na adresu 

Městského úřadu Turnov.  
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usnesení RM č. 588/2015 

RM nesouhlasí  

s umístěním sídla spolku Český svaz chovatelů, základní organizace Turnov 1 na Městském 

úřadě Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov. 
 

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

 

4. Vyjádření obce k sociální službě 
 

Rozprava:       Žádost o vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v území pro organizaci Centrum pro 

rodinu Náruč, z. s. Tato organizace žádá Krajský úřad Libereckého kraje o registraci na novou službu - 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a zařazení do Základní sítě sociálních služeb. Cílovou 

skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let věku, které se nachází v obtížné životní situaci. Posláním služby je 

zajistit pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, poskytnout podporu pro zachování všech 

funkcí rodiny a jejich samostatnosti. V rámci projektu Spolu a jinak, který je zaměřen na podporu 

samostatně fungující rodiny, směřuje pomoc ke zvládání každodenního života rodiny s dětmi. Cílem 

služby je podpora a rozvoj rodičovských dovedností směřujících k optimálnímu zvládání výchovy a 

vzdělávání svých dětí, vedení domácnosti, posílení a podpora vztahu v rodině a práce se sociálně 

patologickými jevy v rodině. Tato služba bude poskytována v Turnově a spádových obcích. 

Jedná se o službu, která je v současné době poskytována občanským sdružením D.R.A.K. Liberec. 

Kapacita však nedostačuje.  

 
 

usnesení RM č. 589/2015 

RM souhlasí  

s registrací Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi organizace Centrum pro rodinu Náruč, 

z. s. a doporučuje zařazení do Základní sítě sociálních služeb. 
 

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

 

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

právu provést stavbu, Turnov, Sobotecká ul., kanalizační přípojka 
 

Rozprava:       Investor fy RTW Trans, s.r.o. připravuje realizaci nové kanalizační přípojky pro 

novostavbu a stávající objekt v areálu v Sobotecké ulici na pozemku města Turnov. Realizace stavby bude 

provedena protlakem pod stávajícím zeleným pásem a chodníkem. Investor zajišťuje na své náklady 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto 

stavbou bude dotčena parcela č. 3497/6 v k.ú. Turnov, který je dle výpisu z KN veden na LV 10001 

v majetku města Turnov. Věcné břemeno v rozsahu cca 3 běžných metrů spočívá v oprávnění 

provozování stavby kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství. Přesný rozsah věcného břemene po 

realizaci stavby určí geometrický plán. 

 
 

usnesení RM č. 590/2015 

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. 
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89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č. 3497/6 v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 3 bm dotčených stavbou kanalizační přípojky  k 

parcel.č. 3529/1 a  3529/2 k.ú Turnov, investor RTW Trans,s.r.o., 512 61 Přepeře 82,  za 

jednorázovou úhradu 1.200,- Kč + DPH  (běžný metr VB činí 400,-Kč+DPH). 
 

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

 

6. Městská sportovní Turnov s.r.o. - Snížení základního kapitálu 
 

Rozprava:       Zastupitelstvo města na jednání dne 26.3.2015 rozhodlo o zadání projektové dokumentace 

na realizaci fotbalového hřiště s umělým povrchem na pozemku p.č. 3610/4 v k.ú. Turnov. Na 

vypracování projektové dokumentace je uzavřena smlouva se společností DESIGN 4 - projekty staveb, 

s.r.o. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a připravuje se dokumentace pro stavební povolení. 

Pozemek p.č. 3610/4 v k.ú. Turnov je ve vlastnictví Městské sportovní Turnov s.r.o., která jej získala 

navýšením základního kapitálu od Města Turnova v roce 2013. 

Pro vlastní realizaci hřiště s umělým povrchem se počítá s možností získání finančních prostředků z 

dotace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Tento dotační titul mimo jiné předpokládá, že 

stavba hřiště bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví žadatele - města Turnova. Společnosti s ručením 

omezeným nemohou být žadateli o dotaci. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby Městské sportovní Turnov 

s.r.o. byl snížen základní kapitál o hodnotu pozemku p.č. 3610/4 v k.ú. Turnov a pozemek byl vrácen 

zřizovateli městu Turnov. Tento postup navrhujeme na základě konzultace s daňovým poradcem Ing. 

Šubertem. Usnesení RM se dále doplňuje o schválení změny zakladatelské listiny -  nové živnosti pro 

Městskou sportovní Turnov s.r.o. 
 

 
 

usnesení RM č. 591/2015 

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

schvaluje  

I.Snížení základního kapitálu společnosti  

Město Turnov jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní 

Turnov, s.r.o. se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 51101, identifikační číslo 259 41 640,  

rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto:  

 

--- Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.174.000,--Kč (jeden milion jedno sto 

sedmdesát čtyři tisíce korun českých), tedy z původní výše 218.247.000,--Kč (dvě stě osmnáct 

milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 

217.073.000,--Kč (dvě stě sedmnáct milionů sedmdesát tři tisíce korun českých). 

 

Účelem snížení základního kapitálu není úhrada ztráty. 

 

Počet společníků se nemění, vklad jediného společníka, Města Turnov se sídlem 511 01 Turnov, 

Antonína Dvořáka 335, identifikační číslo 00276227, se mění ze současné výše vkladu 

218.247.000,--Kč (slovy: dvě stě osmnáct milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých) na 

novou výši vkladu 217.073.000,--Kč (dvě stě sedmnáct milionů sedmdesát tři tisíce korun 

českých). 

 

Vzhledem k tomu, že část vkladu společníka je tvořena nepeněžitým vkladem, bude s částí 

nepeněžitého vkladu, tj. s celkem pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela 

3610/4 ostatní plocha v katastrálním území Turnov naloženo tak, že bude vrácen jedinému 

společníkovi, městu Turnov, výše uvedenému. Jedinému společníkovi tak nebude vyplacena 
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částka, o niž se snižuje základní kapitál, ale bude mu přímo vrácena část nepeněžitého vkladu – 

uvedený pozemek, jehož obvyklá cena podle posudku znalce Zdeňka Bartoše číslo 2738-65/2015 

ze dne 5. 10. 2015 činí 1.174.000,--Kč (jeden milion jedno sto sedmdesát čtyři tisíce  korun 

českých). 

Vzhledem k tomu, že společnost nevydala kmenové listy, nestanoví se lhůta pro odevzdání 

kmenového listu. 

Snížením výše základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka se zároveň mění příslušná 

ustanovení zakladatelské listiny. 

 

II. Změna zakladatelské listiny 

Do čl. Za čtvrté zakladatelské listiny Předmět podnikání společnosti se doplňuje nová živnost 

(koncese): Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
 

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

 

7. Venkovní hřiště Mašov - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

Rozprava:       V souladu s usnesením RM č. 445/2015 byla vybrána na realizaci stavebních prací na 

Venkovní hřiště Mašov - za sokolovnou firma Vysspa Sports Technology s.r.o. se sídlem Cvokařská 10, 

301 00 Plzeň.  Nabídková cena byla 1.511.434,33 Kč s DPH. V průběhu stavebních prací byly provedeny 

změny oproti projektové dokumentaci. Hlavní změnou bylo snížení profilu oplocení hřiště - došlo tak ke 

snížení hmotnosti ocelových sloupků a snížení ceny o cca 26 tis. Kč bez DPH. Dále byly dohodnuty 

změny, které naopak cenu díla zvyšují. Na venkovní hřiště bude dodán kvalitnější povrch umělé trávy – 

JUTAgrass FAST TRACK 18 (více vpichů oproti původnímu návrhu) – navýšení cca 50 tis. Kč bez DPH. 

Dále došlo k nucenému navýšení východní opěrné zdi, z důvodu nemožnosti úpravy okolního terénu 

(stromy, v blízkosti komunikace) – navýšení o cca 26 tis. Kč bez DPH.  

Tyto stavební úpravy přinesou nejenom zkvalitnění venkovního hřiště, ale také navýšení ceny díla o 

50.000,- Kč bez DPH. (celková cena po navýšení 1.571.934,33 Kč s DPH) 

 
 

usnesení RM č. 592/2015 

RM schvaluje  

Dodatek č. 1. na realizaci Venkovního hřiště Mašov, který navyšuje cenu díla o 50. tis Kč bez 

DPH ( 60.500 Kč s DPH ) z původních 1.249.119.,23 Kč bez DPH ( 1.511.434,33 Kč s DPH ) na 

stávající cenu 1.299.119,23 Kč bez DPH ( 1.571.934,33 Kč s DPH ) a pověřuje starostu města 

Ing. Tomáše Hockeho podpisem. 
 

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

 

8. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - gastroprovoz 
 

Rozprava:       Po převzetí úseku gastroprovozu v objektu Kulturního centra Střelnice společností 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. došlo k výraznému zvýšení finančních nároků na provoz celé společnosti. 

S pomocí půjčky ze strany Města Turnov a díky dohodnuté spolupráci s pivovarem Svijany se podařilo 

otevřít plnohodnotnou kavárnu a zajistit bazální fungování všech odvětví gastroprovozu společnosti. 

Mzdové náklady spojené s gastroprovozem se také dařilo až dosud hradit, přestože s nimi při plánování 

rozpočtu na rok 2015 nebylo kalkulováno a přestože vrchol sezóny (= plesová sezóna) nastane teprve po 

vánočních svátcích. Při kalkulacích gastroprovozu stále vycházíme z teoretických čísel, jež jsou obsaženy 

v marketingovém plánu. Z těch vychází, že nejvyšší zisky budeme generovat teprve v prvním kvartále 

roku 2016 (a i v budoucnu bude první kvartál nejvýdělečnějším obdobím provozu gastra), kdy bude 

probíhat plesová sezóna. S těmito zisky bychom se v konečném součtu měli pohybovat v černých číslech.  
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V tuto chvíli je však třeba na další provoz společnosti získat krátkodobě navíc 500 000 Kč. Po 

předběžném monitoringu nabídky bankovních domů se nám pro získání této částky jako nejvýhodnější 

jeví nabídka České spořitelny, a.s., která nám nabízí provozní úvěr ve výše uvedené částce za úrokovou 

sazbu 3,2 %. Úvěr chceme na dobu maximálně tří měsíců, což znamená, že bance na úrocích zaplatíme 

cca 4 000 Kč. 

 
 

usnesení RM č. 593/2015 

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

souhlasí s podáním žádosti o provozní úvěr ve výši 500 000 Kč u České spořitelny, a.s. se 

splatností do 29. února 2016. 
 

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

 

9. Vyřazení majetku u příspěvkových organizací 
 

Rozprava:       Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily, dává na vědomí vyřazení drobného 

hmotného majetku (do 1.000 Kč) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 4.000 Kč). Uvedený 

majetek je zastaralý, oprava neekonomická. 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace, dává na 

vědomí vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 4.000 Kč) a dále žádá o vyřazení 

drobného dlouhodobého hmotného majetku (nad 4.000 Kč). Výše uvedený majetek je zastaralý, oprava 

neekonomická. 

Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily, dává na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku (do 4.000 Kč). Výše uvedený majetek je zastaralý, oprava neekonomická.  

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily, dává na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku (do 4.000 Kč) a zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku 

(nad 4.000 Kč). Výše uvedený majetek je zastaralý, nefunkční, oprava nerentabilní. 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, dává na vědomí vyřazení drobného hmotného majetku (do 

1.000 Kč). Jedná se o vyřazení celkem 1 592 knižních titulů. Knihy jsou opotřebené, duplicitní či 

nezajímavé pro čtenáře - dlouhodobě nevypůjčené. Knižní tituly budou nabídnuty čtenářům, případně 

dalším zájemcům za symbolické ceny při knižních burzách, které knihovna uskuteční v následujících 

týdnech. 

 
 

usnesení RM č. 594/2015 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 1.000 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku 

do 4.000 Kč -  dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, okres 

Semily. 
 

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

usnesení RM č. 595/2015 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 4.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky 

Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 596/2015 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.000 Kč – dle předloženého návrhu 

ředitele Základní školy Turnov, 28. října 18, okres Semily. 
 

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

usnesení RM č. 597/2015 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.000 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku nad 4.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitele 

Základy školy Turnov, Skálova 600, okres Semily. 
 

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

usnesení RM č. 598/2015 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 1.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitele Městské 

knihovny Antonína Marka Turnov. 
 

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

 

10. Městská sportovní Turnov s.r.o. - Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada 

Turnov - schválení výsledku JŘBU 
 

Rozprava:       Městská sportovní Turnov, s.r.o. na základě schválení rady města v působnosti valné 

hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. vypsala jednací řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) na dodatečné 

práce, které budou realizovány v rámci Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov.  

 
Stavba: Sportovní a rekreační aeál Maškova zahrada Turnov  

Objednatel: Městská sportovní Turnov, s.r.o.,Turnov  

Zhotovitel: SYNER + BAK  

   

Kód Zakázka 

   

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - CELKEM  - dodatek č. 3 1 096 799,90 

ZL 18 SO 09 - Doplnění výztuže (5.6.2015) 29 618,00 

ZL 19 SO 09 - Stavební práce - (2.7.2015) 132 163,00 

ZL 20 SO04 - tobogány a sklauzavky (10.6.2015) -400 000,00 

ZL 21 SO02 - doplnění střešních hvazníků (11.6.2015) 353 098,00 

ZL 22 IO 01 a 02 - Zemní práce bez pažení (25.6.2015) -21 790,00 

ZL 23 IO01 - změna technologie provádění výústního objektu (12.6.2015) -106 368,00 

ZL 24 SO 09 - Vazníky a nosná konstrukce střešního pláště (15.6.2015) -267 438,00 

ZL 25 SO 09 - Výplně otvorů - okna (17.6.2015) 259 956,00 

ZL 26 SO 09 - Mantinel - dvířka (18.6.2015) 22 500,00 

ZL 27 ONS - Geodetické práce (18.6.2015) 38 500,00 
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ZL 28 SO 02 a SO 09 - Nátěr dřev.obkladu (18.6.2015) -380 938,89 

ZL 30 SO 09 - Ochranná geotextílie (19.6.2015) 6 870,00 

ZL 31 SO 09 - Pomocné profily pro vrata (23.6.2015) 13 023,00 

ZL 32 SO 08 - Zavlažování (2.7.2015) 16 264,00 

ZL 33 PS 01 - Změma čerpadel  (27.7.2015) 0,00 

ZL 34 SO 02 - Pergola - změna řeziva (2.7.2015) 0,00 

ZL 35 SO 09 - Úprava stěrek (7.7.2015) -1 861,00 

ZL 36 SO 09 - Připojení na pult PCO (9.7.2015) 59 011,00 

ZL 37 SO 09 - Doplnění vrat ZL12 (22.7.2015) 46 274,00 

ZL 38 SO 09 - Doplnění elektroinstalace (22.7.2015) 100 806,50 

ZL 39 SO 04 - Kamikadze (27.7.2015) 42 000,00 

ZL 40 SO 09 - Záchytný systém (2.8.2015) 25 890,00 

ZL 41 SO 06 a SO 07 - Zámková dlažba (20.8.2015) 325 876,46 

ZL 42 SO 09 - Dlažby a obklady 54 876,00 

ZL 43 SO 07 - Vodorovné značení (24.8.2015) -11 940,00 

ZL 44 SO 06 - Změna chodníků a palisád (24.8.2015) -143 561,48 

ZL 45 SO 02, 05 a 09 - GASTRO (22.8.2015) 17 301,00 

ZL 46 SO 09 - Překlady oken (26.8.2015) 23 813,00 

ZL 47 SO 07 - Zrušení zastávky BUS (25.8.2015) -85 731,00 

ZL 48 SO 09 - Elektronstalace - doplnění (31.9.2015) 87 100,00 

ZL 49 SO 09 - UPS a požární napojení (10.9.2015) 50 520,00 

ZL 50 SO 06 - Doplnění oplocení (30.8.2015) 63 869,00 

ZL 51 SO 02 a 09 - Změna VAPS (15.9.2015) 8 567,00 

ZL 52 SO 09 - Záměčnické prvky (24.9.2015) 0,00 

ZL 53 SO 09 - Kačírek na střechu (4.9.2015) 9 810,00 

ZL 54 SO 09 - Lišta PVC (8.9.2015) 6 742,00 

ZL 55 SO 09 - Vnější sokl (17.9.2015) -45 053,00 

ZL 56 SO 02 a 09 - Interiér I. (22.9.2015) 142 147,00 

ZL 57 SO 09 - Interiér II. (13.9.2015) 60 587,00 

ZL 58 SO 06 - Vybavení dětského hřiště - změna (20.9.2015) -55 812,00 

ZL 60 SO 09 - Žlaluzie - změna (17.9.2015) 10 641,00 

ZL 61 SO 07 - Úprava kabelů + základy skleníku (13.9.2015) 97 350,00 

ZL 62 SO 09 - Náhradní sada plexiskel (15.9.2015) 40 300,00 

ZL 63 SO 09 - Systém generálního klíče (24.9.2015) 64 115,00 

ZL 64 SO 09 - Doplnění kačírku - změna váhy na 1 m3 (24.9.2015) 64 389,00 

ZL 65 SO 09 - Nátěry soklů (26.9.2015) 10 634,00 

ZL 66 SO 09 - SDK podhled vstupu (7.10.2015) 14 312,00 

ZL 67 SO 09 - Mřížka VZT (6.10.2015) 3 870,00 

ZL 68 SO 10 - Úprava zeminy vápněním (9.10.2015) 283 286,31 

ZL 69 SO 02 - Změna oken (13.10.2015) 23 525,00 

ZL 70 SO 09 - Změna klapky VZT (15.10.2015) 8 680,00 

ZL 71 SO 09 - Změna uzemnění -446,00 

ZL 73 SO 02 a 09 - VAPS - školení a nastavení softvéru 26 000,00 

ZL 74 SO 02 - Stínící plachty pergoly -73 036,00 

ZL 75 SO 09 - Desky u oken 14 579,00 
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ZL 77 SO 09 - Doplnění podlahy do šatny 1.33 4 208,00 

ZL 78 SO 06 - písek Beach voleyball 15 630,00 

ZL 79 SO 09 - Změna a úpravy zábradlí 12 074,00 

 

 

Cena díla dle SOD - 175 136 374,- Kč  

SOD + dodatek č. 2 - 176 650 646,- Kč  

SOD + dodatek č. 2 + dodatek č. 3 - 177 747 437,- Kč  

vše bez DPH 

 
 

usnesení RM č. 599/2015 

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

schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na stavbu "Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov" a pověřuje jednatele společnosti podpisem dodatku č. 3 smlouvy o 

dílo č. 14120. Cena díla bude navýšena o 1 096 791 Kč bez DPH, celková cena stavby bude 177 

747 437 Kč bez DPH. 
 

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

 

11. Podatelna - stavební úpravy, schválení vybraného dodavatele 
 

Rozprava:       Z rozhodnutí RM (č. 536/2015) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov 

výběrové řízení na zhotovitele akce: Podatelna - stavební úpravy. Hodnotící komise vybrala na základě 

jediného kritéria (nejnižší cena) ze 7 nabídek jako nejvhodnější nabídku firmy Tria Stav s.r.o. z Turnova 

za nabídkovou cenu 539 875,74 včetně DPH.  

 

 
 
 

usnesení RM č. 600/2015 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče firmy Tria Stav 

s.r.o., Dr. Honsů 1666, 511 01 Turnov 1 na realizaci stavby „Podatelna – stavební úpravy“ za 

cenu 539 875,74,- Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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12. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, "Turnov-Vesecko, Ohrazenice-

řešení zásobování pitnou vodou" 
 

Rozprava:       Vodohospodářské sdružení Turnov připravuje stavbu "Turnov Vesecko,Ohrazenice - 

řešení zásobování pitnou vodou".  V současné době je přes areál průmyslové zóny Vesecko veden 

výtlačný a zásobovací řad LT DN 200, (z čerpací stanice Dolánky přes areál Vesecko, lesy Vesecka do 

vodojemů Ohrazenice). Zpětně slouží jako gravitační zásobovací řad tohoto průmyslového areálu, avšak s 

nevyhovujícím provozním tlakem 0,08-0,10 MPa, bez potřebného množství a hlavně tlaku pro požární 

zabezpečení průmyslového areálu. Tento strategický řad pro zásobení obce Ohrazenice a města Turnova 

(přes vodojemy Ohrazenice) je v areálu Vesecko veden naprosto nevhodně pod stávajícími výrobními a 

skladovými halami či v jejich těsné blízkosti a jakákoliv porucha by způsobila značné majetkové škody na 

objektech, výrobním zařízení a výrobcích ve skladových prostorech a významný výpadek v zásobení 

vodou města Turnova a obce Ohrazenice.  

V rámci výše uvedené stavby bude stávající výtlačný a zásobovací a rozváděcí řad LT DN 200 od vstupu 

do zastavěné části areálu Vesecko (od areálu firmy Agba a Ontex CZ) po areál vodojemů v Ohrazenicích 

vyměněn. Nový vodovod je navržen v souladu s územně plánovacími dokumentacemi zóny do nových 

tras - v maximální míře do veřejných pozemků - cest, komunikací apod. 

Výše uvedenou stavbu bude Vodohospodářské sdružení Turnov provádět především s ohledem na čerpání 

dotačního titulu a to s předpokladem zahájení v první polovině roku 2017 s kompletním dokončením a 

zprovozněním stavby maximálně do 31.12.2019. Nejdůležitější částí stavby bude výstavba vodovodních 

řadů v průmyslovém areálu Vesecko.  

 

 
 

usnesení RM č. 601/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu 

"Turnov-Vesecko, Ohrazenice-řešení zásobování pitnou vodou" na pozemcích parc.č. 702/3, 

698/1, 695/1, 698/33, 695/121, 695/191, 695/193 a 695/11, vše k.ú. Daliměřice. 
 

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

 

13. Odměny medailistům 
 

Rozprava:       Návrh rozdělení odměn medailistům z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství 

Evropy za rok 2014.  Na odbor školství, kultury a sportu byly doručeny dva návrhy ve věci odměňování 

medailistů za rok 2014 - od TJ Turnov a AC SYNER. Návrh AC SYNER se týkal pouze medailistů z 

mistrovství ČR. V rozpočtu Města je pro letošní rok schválena částka 50.000 Kč. Návrh korekce – 

základem pro tuto variantu je návrh z původních pravidel, ovšem všechny částky jsou poměrně kráceny 

koeficientem 2,22 a zaokrouhleny, aby byl dodržen schválený rozpočet města na rok 2015. 
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usnesení RM č. 602/2015 

RM schvaluje  

odměny medailistům z mistrovství světa a mistrovství Evropy za rok 2014 dle návrhu v celkové 

výši 50 tis.Kč. 
 

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

 

14. Komise pro zahraniční spolupráci - vyúčtování 
 

Rozprava:       Na vědomí zápisy komise pro zahraniční spolupráci, která na svých zasedání 23. září a 2. 

listopadu 2015 provedla kontrolu předložených vyúčtování spolků, kterým byla poskytnuta dotace na 

mezinárodní aktivity. Na základě překontrolování vyúčtování bude spolkům vyplacena druhá polovina 

schváleného příspěvku.  

 
 

usnesení RM č. 603/2015 

RM bere na vědomí  

předložená vyúčtování finančních příspěvků na mezinárodní aktivity. 
 

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

usnesení RM č. 604/2015 

RM schvaluje  

poskytnutí finančního příspěvku pro Středisko volného času dětí a mládeže Turnov, IČ: 

00855022, na vernisáž Výtvarného salonu dětí a mládeže Jawor, ve výši 7 000 Kč. Zároveň 

schvaluje znění smlouvy a pověřuje zástupce vedení jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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15. Neinvestiční dotace na akci Kámen a šperk v Českém ráji 
 

Rozprava:       Předkládáme Vám ke schválení přijetí neinvestiční dotace poskytnuté na základě žádosti z 

rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 20.000 Kč na akci Kámen a šperk v Českém ráji v roce 2015 a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č.OLP/2444/2015, viz příloha č. 1. 

 
 

usnesení RM č. 605/2015 

RM schvaluje  

přijetí neinvestiční účelové dotace na akci Kámen a šperk v Českém ráji ve výši 20.000 Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OLP/2444/2015 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 

642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508. 
 

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

 

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

školy v Turnově 
 

Rozprava:       Posun v jednání od 11. listopadu 2015 

Seznámení s aktuální situací na RM, byla přítomna paní radní Losová: 

- 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 – 18.11.2015 

Byla diskutována situace a případné snížení nájmu na Zborovské ulici 

 

Dne 13.11. 2015 byl zaslán paní Losové a vedení města na vědomí otevřený dopis studentů Obchodní 

akademie, hotelové školy a střední odborné školy.  

 

Dne 16.11.2015 zaslal starosta města Radě Libereckého kraje dopis s návrhem na případné snížení nájmu 

a upřesnění postupu ohledně objektu gymnázia.  

 

Dne 18.11.2015 proběhla Rada Libereckého kraje, která schválila usnesení jednat o doporučení pro 

ředitelku školy, které povede k návratu hotelové školy, obchodní akademie a cestovního ruchu zpět na 

objekt ve Zborovské ulici na začátku února 2016. 

 

Dne 25. 11.2015 proběhla návštěva pana Křečka a paní ředitelky Lednejové. Vysvětlili svůj aktuální 

pohled na situaci se stěhováním části Obchodní akademie, hotelové školy a oboru cestovní ruch do 

objektu ve Zborovské ulici na začátku února 2016. V diskuzi zdůraznili, že počítají s návratem školy do 

stavu před stěhováním, tedy k červnu 2015. Upozornili rovněž, že v rámci hotelnictví počítají s návratem 

pouze čtvrtého ročníku. Ve zdůvodnění uvedli, že třetí ročník oboru hotelnictví je na některé předměty 

spojen se strojaři, u druhého a prvního ročníku bylo potvrzeno, že jsou v objektu Alešově ulici spokojeni, 

zvyklí a do objektu ve Zborovské by se nevešli. V diskuzi jsem poukázal na prostory pro komerční nájmy, 

které jsou v této chvíli v objektu nasmlouvány. Musím říci, že především argumentace proti stěhování 

prvního a druhého ročníku hotelnictví je velmi nepřesvědčivá a to i s ohledem na reakce rodičů studentů 

v prvním ročníku po přestěhování do objektu v Alešově ulici v září 2015. Zároveň postrádáme garanci 

další existence oboru hotelnictví v objektu na Zborovské ulici s ohledem na první ročníky školního roku 
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2016-2017. Avizovaná sleva z nájmu ve výši 300 tis.Kč/rok se vztahovala k přestěhování všech ročníků 

Obchodní akademie, hotelnictví a cestovního ruchu. 

 

 
 

usnesení RM č. 606/2015 

RM projednala  

aktuální situaci v Obchodní akademii, hotelové škole a střední odborné škole v Turnově a nadále 

trvá na své nabídce slevy nájemného ve výši 300 tis.Kč/rok v objektu Zborovská čp.519, Turnov 

za předpokladu přestěhování všech ročníků oboru obchodní akademie, oboru hotelnictví a oboru 

cestovní ruch do tohoto objektu od 1.2.2016. 
 

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

V Turnově dne 2. prosince 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta                místostarostka 


