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ZÁPIS 
Rady města Turnov 

ze dne 13. dubna 2022 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. 
Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 

Jiří Mikula             
 
Jiří Mikula 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Ostatní 
1. Technické služby Turnov, s. r. o. - výroční zpráva, audit za 

rok 2022, schválení výběrového řízení na nákup automobilu 
Mgr. Jana Svobodová      8:00 – 10:00      

2. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - výroční zpráva, audit 
za rok 2022 

            

3. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - valná hromada 
společnosti, schválení výroční zprávy 

Mgr. Petra Houšková       

4. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Táborová základna 
Krčkovice, Sportovní hala v Turnově 2 - alternativní zdroje 
energie, úprava ceníku Sportovní haly v Turnově 2 

Mgr. Jana Svobodová            

5. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - nákup plynu v roce 
2022 

            

Záležitosti odboru správy majetku 
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právu stavby "Kanalizační přípojka pro bytový dům č. p. 
1347, Prouskova ul., Turnov" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 10:00 – 11:30      

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
práva stavby "Přípojka splaškové kanalizace, Palackého č. p. 
484, xxxxxxxxx" - přesouvá se na další jednání 

       

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
právo provést stavbu "NTL plynovodní přípojka pro objekt č. 
p. 544, Žižkova ul., Turnov" 

       

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Daliměřice p. č. 
738/25 - kNN, SS" – přesouvá se na další jednání 
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10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Skálova p. č. 665 - 
přel. kNN" 

       

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti "Radary 
rychlosti na území města Turnov, k. ú. Ohrazenice u 
Turnova, k. ú. Mašov u Turnova, k. ú. Malý Rohozec a k. ú. 
Turnov" 

       

12. Prodej pozemků v ulici Fr. Kavana        
13. Směna pozemků ulici Jaspisová        
14. Prodej části pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u Turnova – 

přesouvá se na další jednání 
       

15. Záměr prodeje části pozemku p. č.702/1, 708/12, k. ú. 
Daliměřice (obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko) - 
přesouvá se na další jednání 

Ing. Tomáš Hocke       

16. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení, Markova 
ulice, Turnov 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

17. Smlouva na dotaci - Oprava střechy části "B" gymnázia v 
Turnově 

Ing. Tomáš Hocke       

18. Prodloužení smlouvy o nájmu pozemku - vodárna pod 
Valdštejnem 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

19. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - "Městský park Turnov - Etapa 
4a - Jezírko a tůňky" 

       

20. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 334 
dohodou 

       

21. Výběrové řízení - oprava komunikace Na Kamenci        
22. Výsledek výběrového řízení "Průmyslová zóna Vesecko, 

chodník a rekonstrukce přístupové komunikace" 
       

23. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové 
dokumentace - Koupací biotop Dolánky" 

       

24. 
25. 

Zásady pro výstavbu na území města Turnov 
Dohoda o splácení dluhu 

            

Přestávka                                                                                                                                                              11:30 – 12:00 
Záležitosti odboru rozvoje města 

26. Ověřovací studie hmotového řešení územní studie 
Durychov – ulice Slunečná a U Tří svatých 

RNDr. Miroslav Varga  12:00 – 12:20 

Záležitosti odboru finančního 
27. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022 Ing. Tomáš Hocke  12:20 – 12:40      

Záležitosti odboru sociálních věcí 
28. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Mgr. Hana Kocourová  12:40 – 13:00 

Záležitosti odboru životního prostředí 
29. Komplexní revitalizace náměstí v Turnově - koncepční 

studie - přesouvá se na další jednání 
Mgr. Jana Svobodová       13:00 – 13:15      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
30. Individuální dotace - Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. Mgr. Martina Marková  13:15 – 13:45      
31. Žádost o navýšení individuální dotace pro TJ Sokol Turnov 

na úpravu ploch v okolí sokolovny 
       

32. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 
aktivity 

       

33. Rozdělení dotací ze sportovního fondu        
34. Rozdělení dotací z památkového fondu        
35. Rozdělení dotaci z kulturního fondu        
36. Čerpání rezervního fondu Základní škola Turnov, Zborovská 

519, příspěvková organizace 
       

37. Obecně závazná vyhláška – noční klid        
 
 
Ostatní 
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38. Mediální pokrytí města v roce 2022 - přesouvá se na další 
jednání 

Ing. Tomáš Hocke 13:45 – 15:00      

39. Zdravé město a MA 21 města Turnov - plán zlepšování na 
rok 2022, metodika 6. ročníku Tvoříme Turnov 

Mgr. Petra Houšková       

40. 
 
 
41. 

Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací - Městská 
knihovna A. Marka, Dětské centrum, Zdravotně sociální 
služby Turnov 
Hodnoceni jednatelů TOS, TST, KCT, MST, MTT  složení 
komise 

 
 
 
Mgr. Petra Houšková 
Mgr. Jana Svobodová 

      

42. Geopark Český ráj, o. p. s. - Žádost o dar na 
spolufinancování Česko-saského projektu 

       

43. Nákup areálu Keri, a.s. na Koňském trhu Ing. Tomáš Hocke       
44. 
 
45. 
 
46. 

Záměr výměny areálů škol mezi městem Turnov a 
Libereckým krajem 
Úpravy jednotkových cen Technických služeb, s. r. o. pro 
služby v odpadovém hospodářství – přidaný bod 
Demolice objektu č. p. 1248 a schválení ukončení smlouvy o 
výpůjčce – přidaný bod 

 
 
Mgr. Jana Svobodová 
 
Mgr. Dagmar Šrytrová 

      

 
 

Usnesení RM č. 238/2022 
RM schvaluje 
navrhovaný program jednání včetně bodu č. 45 a č. 46. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
1. Technické služby Turnov, s. r. o. - výroční zpráva, audit za rok 2022, schválení výběrového řízení na nákup 
automobilu 
 

Rozprava: 
Jednatel společnosti Technické služby Turnov, s. r. o., IČ 25260260 se sídlem Turnov, Sobotecká 2055, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 10816, svolává v souladu s 
příslušnými zákonnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou společnosti 
řádnou valnou hromadu. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách společnosti. 
Společnost plánuje nákup nové techniky "Užitkové vozidlo na údržbu komunikací". Předpokládaná cena je 
3.000.000 Kč bez DPH (záleží na výsledku výběrového řízení). Předpokládaný termín nákupu do konce roku 2022, 
hrazeno bude z prostředků společnosti. 
Vzhledem k vývoji cen pohonných hmot jsme nuceni přistoupit k navýšení cen za služby poskytované motorovými 
vozidly a stroji. Vzhledem k vývoji cen pohonných hmot jsme nuceni přistoupit k navýšení cen za svoz odpadů.  
 

Usnesení RM č. 239/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje účetní závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 240/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje rozdělení zisku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2021 dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 241/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 242/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 243/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup užitkového automobilu. 
 

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

Usnesení RM č. 244/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
jmenuje hodnotící komisi ve složení: p. Fukárek, p. Jiránek, p. Černý, p. Vele, Mgr. Svobodová. Náhradníci: Bc. Báča, 
p. Ciler, p. Hořák, Ing. Hocke, Mgr. Špetlík. 
 

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

Usnesení RM č. 245/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje ceník prací platný od 15.04.2022 dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 246/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje ceník za svoz odpadů platný od 01.04.2022 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
2. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - výroční zpráva, audit za rok 2022 
 

Rozprava: 
Jednatel společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o., IČ 05571065 se sídlem Turnov, Sobotecká 2055, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 38190, svolává v souladu s 
příslušnými zákonnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou společnosti 
řádnou valnou hromadu. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách společnosti. 
 

Usnesení RM č. 247/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje účetní závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. za rok 
2021. 
 

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

Usnesení RM č. 248/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje rozdělení zisku společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. za rok 2021 dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 249/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 250/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
bere na vědomí audit společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. za rok 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
3. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - valná hromada společnosti, schválení výroční zprávy 
 

Rozprava: 
Jednatel společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. svolává řádnou valnou hromadu uvedené společnosti na 
13.04.2022. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách společnosti. 
 

Usnesení RM č. 251/2022 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje Výroční zprávu společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. za rok 2021. Valná hromada zároveň 
schvaluje závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení RM č. 252/2022 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
bere na vědomí Záznam z prověrky účetnictví společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. za rok 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 253/2022 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 1.302.999,96 Kč). 
 

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

Usnesení RM č. 254/2022 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
4. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Táborová základna Krčkovice, Sportovní hala v Turnově 2 - alternativní 
zdroje energie, úprava ceníku Sportovní haly v Turnově 2 
 

Rozprava: 
Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA jsme chtěli předložit v souladu 
s postupem prací na daných projektech ke schválení text dvou veřejných zakázek s názvem "Změna PD sportovní 
haly na Turnově 2" a "Výstavba táborové základny Krčkovice a příjezdové komunikace".  Z důvodu ukončení 
pracovního poměru paní Pilské řešíme zpracování zadání zmíněných soutěží ve spolupráci s oddělením veřejných 
zakázek KÚ LK, ale bohužel se nepodařilo připravit finální texty výzev k termínu jednání RM. Bude předloženo do 
příští RM. 
Dále pak předkládáme na základě postupné stabilizace provozu sportovní haly na Turnově 2 a jednání s odběrateli 
služeb haly předkládáme RM ke zvážení změnu schváleného ceníku, týkající se organizace Fit live style, z. s. (ILMA), 
která je jedním z největších odběratelů těchto služeb.  
 
Táborová základna Krčkovice - materiál bude předložen na příští RM.  
Sportovní hala v Turnově 2 – změna projektové dokumentace - materiál bude předložen na příští RM. 
 

Usnesení RM č. 255/2022 
RM bere na vědomí  
informaci k provozu sportovní haly na Turnově 2, týkající se problematiky uživatelských smluv. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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Usnesení RM č. 256/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje doplnění ceníku pro společnost FIT Livestyle, z. s. s cenami za využití velkého sálu 350 Kč/hod., malého 
sálu a sálu juda 150 Kč/hod. (množstevní sleva) a to se zpětnou platností od 01.01.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 
5. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - nákup plynu v roce 2022 
 

Rozprava: 
Společně s jednatelem Městské teplárenské Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Brožem předkládáme pravidelnou provozní 
zprávu společnosti. 
Fakturované březnové nákupy plynu bohužel silně poznamenala vzniklá válka, proto byl náklad proti odhadu vyšší o 
asi 1 mil. Kč. Denní ceny v první polovině měsíce byly ještě vyšší než v prosinci 2021. V druhé polovině měsíce nastal 
pokles na téměř rovnoměrnou hladinu 110 E/MWh, což však bylo stále ještě více než předválečných 70 E/MWh. 
Z uvedeného vyplývá první odhad celkového výsledku kalkulačního vzorce ceny tepla. Jestliže se nestane nic 
nepředvídaného, tak celkový prodej tepelné energie bude asi 44 000 GJ. V této chvíli je uvažovaná cena 855 Kč/GJ 
bez DPH (to je 940 Kč/GJ včetně DPH), tak aby společnost nemusela v této topné sezóně vykázat ztrátu. Původní 
kalkulovaná cena byla 519 kč/GJ bez DPH. V průběhu topné sezóny v závislosti na vývoji cen plynu byly postupně 
navyšovány zálohy odběratelům. 
 

Usnesení RM č. 257/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
bere na vědomí předloženou provozní zprávu společnosti týkající se prvního odhadu celkového výsledku 
kalkulačního vzorce ceny tepla. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby "Kanalizační přípojka pro bytový dům 
č. p. 1347, Prouskova ul., Turnov" 
 

Rozprava: 
Investor Společenství vlastníků pro dům Prouskova 1347, Turnov, podal žádost o zřízení věcného břemene na 
stavbu "Kanalizační přípojky pro bytový dům č. p. 1347, Prouskova ul.". Jedná se o výstavbu nové přípojky 
k stávajícímu objektu v Prouskově ulici. 
 

Usnesení RM č. 258/2022 
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. 2531/1, k. ú. Turnov, ve vlastnictví města 
Turnova, dotčený stavbou "Kanalizační přípojka pro bytový dům č. p. 1347, Prouskova ul.", ve prospěch  
Společenství vlastníků pro dům Prouskova 1347, Turnov,  za jednorázovou úhradu 2.000 Kč + DPH dle Ceníku 
jednorázových náhrad věcných břemen platného od 01.07.2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva stavby "Přípojka splaškové kanalizace, 
Palackého č. p. 484, xxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
Investoři manželé xxxxxxxx připravují na pozemcích města Turnova výstavbu splaškové kanalizace k domu č. p. 484 
v Palackého ulici, Turnov. Investor zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene s vlastníkem dotčeného pozemku.  
 
RM požaduje předložit stanovisko KSSLK (na komunikaci byl položen nový tichý asfalt). 
Bod byl přeložen na další jednání RM. 
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8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu "NTL plynovodní přípojka pro 
objekt č. p. 544, Žižkova ul., Turnov" 
 

Rozprava: 
Investor firma PRAGMAPOL, v. o. s. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "NTL plynovodní přípojka 
pro objekt č. p. 544, Žižkova ul., Turnov". Jedná se o výstavbu nové plynovodní přípojky k objektu č. p. 544 v 
Žižkově ulici.  
 

Usnesení RM č. 259/2022 
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 pozemky parcel. č. 3874/2, k. ú. Turnov, ve vlastnictví města 
Turnova, dotčený stavbou "NTL plynovodní přípojka pro objekt č. p. 544, Žižkova ul., Turnov", ve prospěch fy 
PRAGMAPOL, v. o. s., za jednorázovou úhradu 8.500 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen 
platného od 01.07.2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Daliměřice 
p. č. 738/25 - kNN, SS" 
 

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 p. č. 738/25 - kNN, SS". Projektovaná stavba se nachází 
v zahrádkářské kolonii u Hrubého Rohozce.  
 
RM požaduje prověřit soulad s územní studií Daliměřice (potenciální rozšíření komunikace). 
 
 
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Skálova p. 
č. 665 - přel. 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, Skálova p. č. 665 - přeložka kNN". Projektovaná stavba se nachází v ulici 
Skálova a částečně v parku. Jedná se o přeložku podzemního kabelového vedení nízkého napětí z důvodů akce 
"Městský park Turnov - 3. a 4. etapa".  
 

Usnesení RM č. 260/2022 
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. 3873/4, 664, 623/7 a 662/1, k. ú. Turnov, ve 
vlastnictví města Turnov v celkové délce cca 26 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Skálova p. č. 665 - přeložka 
kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti "Radary rychlosti na území města Turnov, k. ú. Ohrazenice 
u Turnova, k. ú. Mašov u Turnova, k. ú. Malý Rohozec a k. ú. Turnov" 
 

Rozprava: 
Odbor dopravy připravuje umístění radarů na měření rychlosti na území Turnova. Jedná se o 4 lokality: k. ú. Mašov 
u Turnova, k. ú. Ohrazenice u Turnova, k. ú. Malý Rohozec a k. ú. Turnov. Dne 09.02.2022, usnesením č. 84/2022 a 
č. 85/2022 schválila rada města nájemní smlouvy se soukromými majiteli pozemků, kteří budou mít své pozemky 
zatíženy sloupy s radary. 
Na základě jednání a odsouhlasení s Krajskou správou silnic Libereckého kraje a Libereckým krajem nyní OSM 
předkládá radě města ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na umístění radarů rychlosti na 
území města Turnova, uzavřenou s Libereckým krajem, jako vlastníkem dotčených pozemků. Na těchto pozemcích 
bude vystavěno celkem 7 kusů technických zařízení nad vozovkou, tzv. výložníků. 
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Usnesení RM č. 261/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemky p. č. 880/1, k. ú. Ohrazenice u Turnova, p. č. 3881/1, k. ú. Turnov, p. č. 1282/1, k. ú. Mašov u 
Turnova, p. č. 442, k. ú. Malý Rohozec, ve vlastnictví Libereckého kraje zatížený stavbou "Umístění radarů na 
měření rychlosti na území Turnova" ve prospěch města Turnov za jednorázovou úhradu 2.100 Kč + DPH dle Ceníku 
jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen schváleným radou Libereckého kraje. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
12. Prodej pozemků v ulici Fr. Kavana 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k projednání návrh na prodej části pozemků p. č. 987/1 a p. č. 965/1, oba ostatní 
plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Turnov. Jedná se o pozemek v ulici Jana Kavana a ul. Čsl. 
dobrovolců.   
S vlastníky nemovitostí jsme záměr projednali, většina z nich má zájem části pozemků odkoupit -  paní  xxxxxxxxxxx 
(vlastník p. p. č. 987/17), manželé xxxxxxxxxxxxxxxx (vlastníci p. p. č. 987/25), společnost Olymp Fruit, s. r. o., 
xxxxxxxxxxxxx (vlastník p. p. č. 965/6).  Poslední dům v řadě - na rohu ulice Františka Kavana a ulice Zd. Nejedlého 
vlastní pánové Miloš a Aleš Podzimkovi, kteří nechtějí pozemek odkoupit a navrhují městu Turnov uzavřít dohodu o 
narovnání s tím, že část pozemku by se stala jejich vlastnictvím na základě vydržení. Na nákladech na geodetické 
zaměření oddělení pozemku jsou xxxxxxxxxx ochotni se podílet. Uzavření dohody o vydržení části pozemku je pro 
město Turnov v tuto chvíli nepřijatelné.  
Navrhujeme radě města Turnova schválit záměr prodeje části pozemku p. č.  987/1 a p. č. 965/1, oba k. ú Turnov, v 
šířce tak, jak jsou části pozemků zaplocené a dosud užívané vlastníky rodinných domů a pozemků s nimi 
sousedících za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 700 Kč/m2. Kupující se budou podílet na nákladech na 
vypracování geometrického plánu úhradou poloviny nákladů a dále na nákladech na vklad práva do katastru 
nemovitostí.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 262/2022 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 987/1 a p. č. 965/1, oba k. ú. Turnov, v šířce tak, jak jsou 
části pozemků zaplocené a dosud užívané vlastníky rodinných domů a pozemků s nimi sousedících za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, tj. 700 Kč/m2. Kupující se budou podílet na nákladech na vypracování 
geometrického plánu úhradou poloviny nákladů a dále na nákladech na vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
13. Směna pozemků v ulici Jaspisová 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova informaci o jednání s panem xxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxx. Manželé 
xxxxxxxxxxxxxx vlastní pozemky a rodinný dům v ulici Jaspisová v Turnově, místní část Vrchhůra. Na město Turnov 
se obrátili s návrhem směny pozemků a žádostí o odsouhlasení geometrického plánu pro rozdělení pozemků.  
Rada města Turnov projednala návrh směny pozemků i její podmínku na jednání 09.03.2022 a pověřila starostu 
jednáním s manžely xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, usnesení RM č. 170/2022. Jednání se konalo 04.04.2022. Pan starosta 
vysvětlil postoj města Turnova a důvody proč má město Turnov zájem zachovávat a vytvářet propojení území 
cestami pro pěší. Pan xxxxxxxxxxx zopakoval návrh směny pozemků. Město Turnov by tuto směnu uvítalo. 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx však nesouhlasí se vznikem veřejné cesty tak, jak je navržena v současném územním 
plánu. V tomto ohledu připomínkovali i projednávanou změnu územního plánu. Všichni zúčastnění se shodli, že 
další jednání budou pokračovat až po schválení změny územního plánu č. 4. Je vůle obou stran ke směně pozemků, 
jak je popsáno výše, a zároveň snaha xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx rozdělit pozemky podle předloženého návrhu 
geometrického plánu. 
 
 

Usnesení RM č. 263/2022 
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RM bere na vědomí  
informaci starosty o jednání s panem xxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxx o budoucí směně pozemků v ulici Jaspisová a 
návrhu geometrického plánu pro dělení pozemku. V dalším jednání bude pokračováno po schválení změny 
územního plánu č. 4. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
14. Prodej části pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u Turnova 
 

Bod se přesouvá na další jednání RM. 
 
 
15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 702/1, 708/12, k. ú. Daliměřice (obchodně-průmyslová zóna Turnov-
Vesecko) 
 

Bod se přesouvá na další jednání RM. 
 
 
16. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení, Markova ulice Turnov 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se přeložky distribučního zařízení ČEZ v rámci 
rekonstrukce ulice Markova. Dne 15.05.2017 byla se společností ČEZ Distribuce uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení. Předpokládaný odhad celkových realizačních nákladů byl 
stanoven na částku 397.450 Kč bez DPH. ČEZ Distribuce provedl soutěž na zhotovitele vyvolané přeložky kabelů v 
Markově ulici. Nyní po ukončení soutěže nám byla zaslána nová aktualizovaná cena. Ta je nyní ve výši 814.800 Kč. 
ČEZ Distribuce nyní žádá město Turnov, jako vyvolatele přeložky, aby odsouhlasil novou cenu, a na základě tohoto 
souhlasu nám bude vygenerována nová smlouva s upravenou cenou. Konečná cena bude dle smlouvy vyúčtována 
podle skutečně provedených prací. 
 

Usnesení RM č. 264/2022 
RM schvaluje  
novou hodnotu přeložky kabelů ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 v rámci rekonstrukce ulice Markova a to ve výši 
814.800 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
17. Smlouva na dotaci - Oprava střechy části "B" gymnázia v Turnově 
 

Rozprava: 
Na Radě města Turnov 12.01.2022 byl schválen dodavatel - STAV-AGENCY, s. r. o., IČ 25482505, na realizaci zakázky 
"Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově". V polovině února 2022 byla podána žádost o dotaci na Liberecký 
kraj.  Na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2022 byla usnesením č. 107/22/ZK schválena Smlouva 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/410/2022 na projekt s názvem "Oprava střechy 
části „B“ gymnázia v Turnově".  
 

Usnesení RM č. 265/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy č. OLP/410/2022 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje na 
akci "Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu pozemku - vodárna pod Valdštejnem 
 

Rozprava: 
Město Turnov má s Lesy České republiky, s. p. uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek st. p. č. 728 o výměře 7 m2, 
k. ú. Mašov u Turnova. Na tomto pozemku je se souhlasem Lesů České republiky, s. p. postavená stavba 
technického vybavení (vodárna pod Valdštejnem) ve vlastnictví města Turnov. Nájemní smlouva byla vždy uzavřena 
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na dobu 5 let. Nyní končí ke dni 31.05.2022 platnost smlouvy a Lesy České republiky, s. p. nám zaslali návrh nové 
nájemní smlouvy. V aktuální smlouvě z r. 2017 bylo nájemné stanoveno na částku 10 Kč/m2/rok. Nájemné je 
pravidelně zvyšováno dle inflace. Nyní žádají Lesy České republiky, s. p. o nájemné ve výši 24 Kč/m2/rok. 
 

Usnesení RM č. 266/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu pozemku st. p. č. 728 o výměře 7 m2, k. ú. Mašov u Turnova s Lesy České republiky, s. p. na dobu 
určitou od 01.06.2022 do 31.12.2026 za cenu 24 Kč/m2/rok. RM žádá odbor správy majetku o prověření odkupu 
pozemku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
19. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - "Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky" 
 

Rozprava: 
Dne 04.11.2021 byla uzavřena smlouva na zhotovení díla "Městský park Turnov - Etapa 4a – Jezírko a tůňky" 
s termínem zhotovení do 30.04.2022. Předmětem díla mělo být zhotovení vodních prvků v městském parku včetně 
osazení břehů vodními rostlinami. Při poptávce zhotovitele od dodavatele tzv. zapěstovaných rohoží s těmito 
vodními rostlinami byl nejbližší možný termín dodání stanoven na červen 2022. Dodavatel z tohoto důvodu žádá o 
posun termínu  do 31.07.2022. Také na základě skutečně provedených prací došlo k ponížení ceny díla o cca 230 tis. 
Kč s DPH. 
 

Usnesení RM č. 267/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo OSM/21/1510/PIM na dílo "Městský park Turnov - Etapa 4a – Jezírko a tůňky" 
s úpravou částky za dílo na 1.163.568,39 Kč včetně DPH a posunem termínu předání dokončeného díla do 
31.07.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
20. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 334 dohodou 
 

Rozprava: 
Nájemce xxxxxxxxxx má uzavřenou smlouvu o nájmu na nebytové prostory v č. p. 334, ul. Antonína Dvořáka, 
Turnov, které užívá jako opravnu oděvů. Nyní město Turnov rekonstruuje pasáž a nájemce obdržel výpověď ke dni 
31.05.2022. Nájemce si našel nový prostor a požádal město o ukončení nájmu dohodou ke dni 15.04.2022. 
 

Usnesení RM č. 268/2022 
RM schvaluje  
ukončení nájmu v č. p. 334, ul. Antonína Dvořáka, Turnov o výměře 34 m2 s xxxxxxxxxx dohodou ke dni 15.04.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
21. Výběrové řízení - oprava komunikace Na Kamenci 
 

Rozprava: 
Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Oprava komunikace Na Kamenci". Předmětem 
zakázky je oprava stávající slepé komunikace, v koordinaci s opravou vodovodu, plynu a veřejného osvětlení, které 
realizují jednotliví správci sítí. Bude provedena nová podkladní vrstva komunikace v tl. 25 cm a dvě vrstvy asfaltu 
v tl. 12 cm. Výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu s termínem realizace od 01.06.2022 do 
30.06.2022 v maximální délce 20 dnů realizace.  
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Usnesení RM č. 269/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Oprava komunikace Na Kamenci" a schvaluje 
hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Stanislava 
Syrotiuková. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
22. Výsledek výběrového řízení "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové komunikace" 
 

Rozprava: 
Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové 
komunikace", který provedla hodnotící komise dne 29.03.2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a 
podpis smlouvy o dílo s dodavatelem COLAS CZ, a. s., IČ 26177005 za cenu Kč 2 578 201,87 bez DPH /Kč 
3 119 624,27 s DPH.  
 
Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH  

1. COLAS CZ, a. s. 26177005 2 578 201,87 Kč/ 3 119 624,27 Kč 

2. STRABAG, a. s. 60838744 3 124 520,19 Kč/ 3 780 669,43 Kč 

3. ASANO, s. r. o. 25017381 3 124 816,96 Kč/ 3 781 028,56 Kč 

4. EUROVIA CS, a. s. 45274924 3 232 000,- Kč/ 3 910 720,- Kč 

5. SaM silnice a mosty, a. s. 25018094 3 676 176,12 Kč/ 4 448 173,12 Kč 

6. MIZERA - STAVBY, a. s. 28762070 3 714 217,64 Kč/ 4 494 203,44 Kč 

 
Usnesení RM č. 270/2022 

RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele COLAS CZ, a. s., IČ 26177005, na realizaci 
zakázky "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové komunikace" za cenu 2 578 201,87 Kč bez 
DPH/ 3 119 624,27 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
23. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace - Koupací biotop Dolánky" 
 

Rozprava: 
Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace – Koupací biotop Dolánky", 
který provedla hodnotící komise dne 05.04.2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy 
o dílo s dodavatelem ŠINDLAR, s. r. o., IČ 26003236 za cenu 1.327.600 Kč bez DPH/ 1.606.396 Kč s DPH. 
 
Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/s DPH  

1. ŠINDLAR, s. r. o. 26003236 1.327.600 Kč/1.606.396 Kč 

2. 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. 
s., zkráceně VRV, a. s. 

47116901 1.725.000 Kč/2.087.250 Kč 

 
Usnesení RM č. 271/2022 

RM schvaluje  
zrušení výběrového řízení na realizaci zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Koupací biotop Dolánky", a 
to z důvodu vysoké nabídkové ceny vůči předpokládaného hodnotě zakázky a vypsání nového výběrového řízení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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24. Zásady pro výstavbu na území města Turnov 
 

Rozprava: 
Předkládáme materiál nastiňující problematiku posuzování potřebných parkovacích a odstavných míst pro stavby. 
Materiál navazuje na projednání  pracovní verze "Zásad pro výstavbu na území města Turnov (DRAFT XII/2021)" v 
RM z 12.01.2022, které představují způsob spolupráce města a soukromých investorů v oblasti řešení dopravy v 
klidu – tj. právě odstavování a parkování vozidel. 
 

Usnesení RM č. 272/2022 
RM bere na vědomí  
materiál Zásady pro výstavbu na území města Turnov – parkování a odstavování vozidel. RM ukládá odboru správy 
majetku prověřit možnost uplatnění zásad v souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kde již tyto zásady byly 
přijaty. Následně opětovně projednat na RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
25. Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 
 

Rozprava: 
Dne 05.04.2022 proběhla na odboru sociálních věcí městského úřadu Turnov případová konference, kde se řešila 
finanční a bytová situace nájemnice paní xxxxxxxxxxxx a jejího nezletilého syna, bytem xxxxxxxxxxxxx. Paní 
xxxxxxxxxxxxxxx  má od města Turnov pronajatý byt, xxxxxxxxxxxxxx, od září 2017 a bohužel opakovaně dochází 
k výpadkům v placení nájemného a předepsaných záloh. 
 

Usnesení RM č. 273/2022 
RM schvaluje  
Dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři pro paní xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 
26. Ověřovací studie hmotového řešení územní studie Durychov – ulice Slunečná a U Tří svatých 
 

Rozprava: 
V současné době Odbor rozvoje města pořizuje Změnu č. 4 Územního plánu Turnov (zpracovatelem je Ing. Eduard 
Žaluda). ZM Turnov schválilo Zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov usnesením č. 252/2020 ze dne 24.09.2020. 
Součástí zadání bylo i prověření rozvojové lokality bydlení Durychov, Na Kamenci. Podkladem pro Změnu č. 4 byla 
mj. studie Ing. arch. Libora Pánka: Studie Turnov – Durychov, Na Kamenci, podklad pro změnu územního plánu, 
která nebyla projednaná a není platná, jedná se o pracovní studii dalších možností řešení území. Proces pořizování 
a projednávání Změny č. 4 probíhá běžným postupem.  
 

Usnesení RM č. 274/2022 
RM bere na vědomí  
Ověřovací studii hmotového řešení územní studie Durychov – ulice Slunečná a U Tří svatých. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
27. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022. 
Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 4.005 tis. Kč. 
Celkové výdaje se navyšují o 4.005 tis. Kč. 
Financování se nemění a zůstává na částce ve výši 27.050 tis. Kč. 
Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 
financování. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 275/2022 
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RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
28. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
 

Rozprava: 
Předkládáme vám tímto k projednání návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti 
města Turnova. Město Turnov zřídilo s účinností od 01.05.2009 Fond na podporu sociální oblasti města Turnova 
(dále fond), usnesením zastupitelstva města z 28.04.2009. V rozpočtu města Turnov pro rok 2022 je schválena 
částka 2.800.000 Kč, zůstatek z minulých let činí 1.733 Kč, celkem je tedy pro rok 2022 k dispozici 2.801.733 Kč. 
Na sociální služby je vyčleněna částka 2.000.000 Kč, na sociální oblast částka 800.000 Kč s tím, že bude možné 
zapojit nevyčerpaný zůstatek z minulých let. 
 
1. Sociální oblast: 
Byly podány celkem 3 žádosti. Správní rada navrhuje vyhovět všem třem žadatelům.  
 
Z alokované částky z fondu pro tuto výzvu navrhuje správní rada rozdělit finanční prostředky dle následující 
tabulky: 

Č. Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
částka dotace 

Návrh SRF Body 

1. Sbor Jednoty bratrské v Turnově Společně s Deštníkem 117.500 Kč 88.000 Kč 11 

2. Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. 
CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 
2022 

560.000 Kč 560.000 Kč 15 

3. FOKUS Turnov, z. s. Blázníš? No a! 95.000 Kč 10.000 Kč 8 

 Celkem:  772.500.000 Kč 658.000 Kč  

 

2. Sociální služby:  

Na tuto oblast byla schválena v rozpočtu města Turnov částka 2.000.000 Kč. Správní rada navrhuje vyhovět všem 9 

žadatelům na 14 druhů registrovaných sociálních služeb.  

 

Celkové rozdělení alokované částky z fondu pro tuto výzvu navrhuje správní rada rozdělit dle následující tabulky: 

Č. Žadatel 
Název projektu  
–  
sociální služba 

Požadovaná 
částka dotace 

Návrh SRF Body 

1. Most k naději, z. s. 

Terénní programy pro lidi ohrožené 
drogou v Libereckém kraji 
- 
Terénní programy  

100.000 Kč 100.000 Kč 15 

2. 
Spokojený domov,  
o. p. s. 

Terénní sociální služby občanům města 
Turnov 
- 
Odlehčovací služby 

46.000 Kč 46.000 Kč 13 

 
Spokojený domov,  
o. p. s. 

Terénní sociální služby občanům města 
Turnov 
- 
Osobní asistence 

114.000 Kč 114.000 Kč 13 

3. Návrat, o. p. s. 
Azylový dům Speramus 
- 
Azylové domy 

47.000 Kč 35.000 Kč 12 

 Návrat, o. p. s. 
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi 
- 
Azylové domy  

47.000 Kč 35.000 Kč 12 
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4. 
Hospic sv. Zdislavy,  
o. p. s. 

Poradenská informační linka pro řešení 
sociálních situací spojených s péčí o 
nemocnou nebo umírající blízkou osobu 
- 
Odborné sociální poradenství 

10.000 Kč 10.000 Kč 13 

5. 
TyfloCentrum Liberec, 
o. p. s. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 
- 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

35.000 Kč 26.000 Kč 12 

6. Déčko Liberec, z. s. 

Občanská poradna Liberec 
- 
Odborné sociální poradenství 
 
 

45.000 Kč 45.000 Kč 13 

7. 
SLUNCE VŠEM, zapsaný 
spolek 

Centrum denních služeb a Odlehčovací 
služby 
- 
Centrum denních služeb 

190.000 Kč 190.000 Kč 14 

 
SLUNCE VŠEM, zapsaný 
spolek 

Centrum denních služeb a Odlehčovací 
služby 
- 
Odlehčovací služby 

280.000 Kč 280.000 Kč 15 

8. Centrum LIRA, z. ú. 

Poskytování preventivní sociální služby 
raná péče 
- 
Raná péče 

49.000 Kč 49.000 Kč 13 

9. FOKUS Turnov, z. s. 

Podpora sociálních služeb Sociálně 
terapeutické dílny, Podpora 
samostatného bydlení a Sociální 
rehabilitace 
- 
Sociálně terapeutické dílny 

300.000 Kč 300.000 Kč 14 

 FOKUS Turnov, z. s. 

Podpora sociálních služeb Sociálně 
terapeutické dílny, Podpora 
samostatného bydlení a Sociální 
rehabilitace 
- 
Podpora samostatného bydlení 

400.000 Kč 400.000 Kč 13 

 FOKUS Turnov, z. s. 

Podpora sociálních služeb Sociálně 
terapeutické dílny, Podpora 
samostatného bydlení a Sociální 
rehabilitace 
- 
Sociální rehabilitace 

200.000 Kč 150.000 Kč 11 

 Celkem:  1.863.000 Kč 1.780.000 Kč  

 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 276/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova dle 
předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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29. Komplexní revitalizace náměstí v Turnově - koncepční studie 
 

Materiál bude projednáván na další RM. 
 
 
30. Individuální dotace - Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. na podporu její činnosti v roce 
2022. Zastupitelstvo města Turnova schválilo na svém jednání dne 29.05.2014 usnesením č. 259/2014 
spolufinancování hospicové péče sv. Zdislavy ve výši 5 Kč na jednoho obyvatele. Dotace je podle tohoto usnesení 
poskytována. Pro rok 2022 je v rozpočtu města pro tento účel alokována částka 70.000 Kč, vycházející ze 
schváleného výpočtu.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 277/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 70.000 
Kč pro společnost Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., IČ 28700210 na podporu činnosti hospice v roce 2022. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
31. Žádost o navýšení individuální dotace pro TJ Sokol Turnov na úpravu ploch v okolí sokolovny 
 

Rozprava: 
Dne 16.12.2021 rozhodlo Zastupitelstvo města Turnov o poskytnutí individuální dotace ve výši 650 tis. Kč a o daru 
dlažebních kostek z majetku města Turnova pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov (dále jen spolek). 
Individuální dotace a materiální dar byly určeny na realizaci úprav veřejně přístupných ploch v okolí historického 
objektu Sokolovny v Turnově. V návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva města Turnov byla se spolkem uzavřena 
smlouva o poskytnutí dotace č. 7-21-011. V rámci dvou splátek byla spolku vyplacena dotace v plné výši a předáno 
192,18 tun žulových kostek. Finanční vypořádání projektu je spolek povinen předat poskytovateli dotace do 
31.12.2022.   
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 278/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit navýšení individuální dotace z rozpočtu města Turnov o částku 46 tis. Kč pro 
spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na realizaci úpravy veřejně přístupných ploch v okolí 
historického objektu Sokolovny v Turnově, zároveň navrhuje schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-
21-011, který bude s příjemcem dotace uzavřen. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 
32. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
 

Rozprava: 
Pro rok 2022 byla vyčleněna z rozpočtu města částka 160.000 Kč na podporu organizací a subjektů, které se 
zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež a mimoškolními aktivitami. 
 
Přehled došlých žádostí: 

žadatel účel dotace 

předpokl
ádané 
příjmy  
(bez 
požadov
ané 
dotace) 

předpokláda
né výdaje 

požadovan
á výše 
dotace 

návrh 
dotace  
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1. 
Centrum pro 
rodinu Náruč,  
z. ú. 
IČ 70155097 

Příměstské tábory v Náruči 
3 turnusy pro předškoláky: I. 11.-
15.7./15 dětí, II. 18.-22.7./15 dětí, 
II. 1.-5.8./15 dětí 
2 turnusy pro děti z pěstounských 
rodin: I. 18.-22.7./9 dětí, II. 15.-
19.8./6 dětí 
Skálova 540, 2 
organizátoři/turnus 

193.348 
 

213.348 
 

20.000 
 
 

20.000 

2. 
Centrum pro 
rodinu Náruč,  
z. ú. 
IČ 70155097 

Letní výtvarné dílny 
11. – 15. 7., zaměřeno na 750 
Turnov, místo v řešení – knihovna 
vlak. nádraží/Dům 
přírody/Dlaskův statek, cca 100 
dětí, 1 organizátor 
 

9.075 
 

17.075 
 

8.000 
 
 

8.000 

3. 
Muzeum Českého 
ráje v Turnově, 
přísp. org. 
IČ 00085804 

Lezecké čtvrtky 
Vzdělávací a aktivně poznávací 
(stanoviště) akce pro přiblížení 
lezeckého sportu v Čr, Muzeum Čr 
– expozice Horolezectví, všechny 
čtvrtky v termínu 1.7.-25.8., 700 
dětí, 10 organizátorů 
 

37.000 
 

60.000 
 

23.000 
 

23.000 

4. 
Muzeum Českého 
ráje v Turnově, 
přísp. org. 
IČ 00085804 

Řemeslné soboty na Dlaskově 
statku – devatero řemesel – ze 
dřeva, kůže a proutí, železa i peří 
doprovodný vzdělávací program 
k expozici „Na statku od jara do 
zimy“, Dlaskův statek v 
Dolánkách, 9 dílen v termínu 2.7.-
27.8.,1 500 dětí, 10 organizátorů 
 

15.000 
 

40.000 
 

25.000 
 

25.000 

5. 
Junák – český 
skaut, středisko 
Štika Turnov, z. s. 
IČ 150454480 

Svatý Jiří 2022 
týmová strategická hra pro členy 
skautského střediska, žehrovské 
lesy, louka ve Skokovech, termín 
23.4., 150 dětí, 30 organizátorů 
 
 

7.500 
 

15.500 
 

8.000 
 
 

8.000 

6. 
Junák – český 
skaut, středisko 
Štika Turnov, z. s. 
IČ 150454480 

Zimní sportování 2022 
plavání a bruslení pro členy 
skautského střediska, Městský 
plavecký bazén a ZS L. Koška, 
termín 1.1.-31.3 (6xplavání, 
1xbruslení) 300 dětí, 35 
organizátorů 
 

2.600 
 

6.600 
 

4.000 
 
 
 

4.000 

7. 
Povyk, z. s. 
IČ 27024717 

Mašovský pizza cup 2022 
sportovní volnočasová soutěž pro 
děti, Turnov-Mašov, 10 
soutěžních kol (florbalový turnaj) 
1-6, 9-12/2022, 12 dětí/1turnaj, 1 
organizátor 
 
 

4.700 
 

14.700 
 

10.000 
  

4.500 
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8. 
Vzdělávací 
centrum Turnov,  
o. p. s. 
IČ 26004674 

Robotická soutěž při příležitosti 
oslav 750 let města Turnov 
Znalostní a dovedností soutěž 
v oblasti robotiky – propagace a 
popularizace v souvislosti 
s probíhající digitalizací školství, 
učebny VCT, 20. 5. 2022, 30 dětí, 
6 organizátorů 
 

5.050 
 

23.600 
 

18.550 
 
 

10.000 

CELKEM 
 

   116.550 102.500 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 279/2022 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a 
mimoškolních aktivit pro rok 2022 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení 
dotací dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
33. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
 

Rozprava: 
Pro rok 2022 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 210.000 Kč, zůstatek sportovního fondu z roku 2021 je 
91.900 Kč, celkem je tedy ve sportovním fondu 301.900 Kč. 
 
Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení dotací: 

žadatel účel dotace 

 
předpokláda
né příjmy  
(bez 
požadované 
dotace) 

 
předpokláda
né výdaje 

požadov
aná výše 
dotace 

návrh 
dotace  

1. 
ABT Česana 
Rohozec z. s. 
IČ 22751173 

Dětský pohár Rohozec 2022 
(10. ročník, areál Pivovaru Rohozec, 
cca 150 závodníků, trvání 8 hod., 10 
organizátorů) 
 
8. 5. 2022 
akce k výročí Turnov 750 

6.000 
 

11.000 
 

5.000 
 

5.000 

2. 
ABT Česana 
Rohozec  
z. s. 
IČ 22751173 

Rohozecký triatlon 2022 
(11. ročník, start/cíl Valečov-Boseň, 
cca 150 závodníků, trvání 12 hod., 
10 organizátorů) 
10. 9. 2022 

25.000 
 
 

30.000 
 
 

5.000 
 

5.000 

3. 
Myslivecká 
společnost 
VESECKO, z. s. 
IČ 01420429 

Střelecká soutěž „Cena města 
Turnov“ 
(16 let pořádání střeleckých 
soutěží, tradiční závod v brokové 
střelbě na asfaltové terče, střelnice 
Malý Rohozec, účast 35 - 45 střelců, 
trvání 8 hod., 6 organizátorů) 
18. 9. 2022 
akce k výročí Turnov 750 

7.000 
 

12.000 
 

5.000 
 

5.000 
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4. 
Myslivecká 
společnost 
VESECKO, z. s. 
IČ 01420429 

Střelecká soutěž „Memoriál 
Milana Smolíka“ 
(16 let pořádání střeleckých 
soutěží, tradiční závod v brokové 
střelbě na asfaltové terče, střelnice 
Malý Rohozec, účast 35-40 střelců, 
trvání 7 hod., 6 organizátorů) 
24. 7. 2021 

7.000 
 

11.000 
 

4.000 
 

4.000 

5. 
SPORTINLINE,  z. 
s. 
IČ 08466700 

O pohár starosty města Turnova 
(Dětský přebor – odpoledne s 
bruslemi 5. ročník) 
(5. ročník, závody na inline, SRA 
Maškova zahrada, účast 80 
závodníků, trvání 10-12 
hod.(příprava areálu+závady), 15-
25 organizátorů 
21. 5. 2022 
akce k výročí Turnov 750 

23.000 
 

50.000 
 

27.000 
 
 
 

22.000 

6. 
SUNDISK, s.r.o. 
IČ 25499441 

TAMZPÁTKY 2022 
(9. ročník, závod na lodích a na 
koloběžkách – vodácké symbolické 
uzamčení řeky Jizery, Dolánky u 
Turnova, účast 30-80 závodníků, 
trvání 3 hod., 9 organizátorů) 
8. 10. 2022 
akce k výročí Turnov 750 

29.500 
  
 

41.500 
 

12.000 
 

8.000 

7. 
Tělovýchovná 
jednota Turnov, 
z. s. – oddíl OB 
IČ 15045528 

Pěkné prázdniny s orientačním 
během v Českém ráji 
(31. ročník, tradiční mezinárodní 
akce v OB pro všechny věkové 
kategorie, Branžež, účast 1000 
závodníků, trvání 60 hod., 80 
organizátorů) 
19. – 21. 8. 2022 
akce k výročí Turnov 750 

270.000 
 

330.000 
 

60.000 
 
 
 

60.000 

8. 
Tělovýchovná 
jednota Turnov, 
z. s. – oddíl OB 
IČ 15045528 

Oblastní žebříček v orientačním 
běhu 
(Turnov, účast 750 závodníků, 
trvání 6 hod., 50 organizátorů) 
22. 10. 2022 
akce k výročí Turnov 750 

85.000 
 

105.000 
 

20.000 
 
 
 

20.000 

9. 
Tělovýchovně 
sportovní club 
Turnov, z. s. 
IČ 15045544 

Liga žákyň a žáků Judo o 
Samurajskou katanu 2022  
(26. ročník, 4 kola soutěže za 
spolupráce s oddíly SKP Judo Jičín, 
SKJ Liberec a JK Jablonec n/N, účast 
1500 závodníků, trvání 40 hod., 25 
organizátorů) 
 
25. 3. 2022 – 30. 11. 2022  
23. 4. Turnov – akce k výročí 
Turnov 750  
(původní datum konání 21.5.) 

40.000 
 

60.000 
 

20.000 
 
 
 
 

20.000 

10. 
xxxxxxxxxxx 

Turnov Streetball Challenge 2022 
(10. ročník, venkovní sportoviště u 
haly TSC, účast 150-200 sportovců, 

7.500 – 
15.000 
 

22.500 – 
30.000  
 

15.000 
                        

15.000 
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trvání 10 hod., 10 organizátorů) 
25. 6. 2022 
akce k výročí Turnov 750  

 

CELKEM 173.000 164.000 

11. 
Junák – český 
skaut, středisko 
Štika Turnov, z. s. 
IČ 150454480 

Zimní sportování 2022 
plavání a bruslení pro členy 
skautského střediska, Městský 
plavecký bazén a ZS L. Koška, 
termín 1.1.-31.3 (6xplavání, 
1xbruslení) 300 dětí, 35 
organizátorů 

2.600 
 
 
 

6.600 
 

4.000 
 
 
  

přesun 
do 
VADM 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 280/2022 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací ze sportovního fondu pro rok 2022 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města 
Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
34. Rozdělení dotací z památkového fondu 
 

Rozprava: 
Pro rok 2022 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území městské 
památkové zóny Turnov částka 300.000 Kč.  
 
V rámci vypsané výzvy byly doručeny celkem 4 žádosti: 

 žadatel projekt předpok
lád. 
náklady 

v Kč 

poznámky výše 
požadované 
dotace 

v Kč 

návrh 
dotace  

v Kč 

 1. xxxxxxxxxxxx 

 

Výměna oken na  
č. p. 134 
Jiráskova ul. 

   
100.000 
 

v blízkosti 
náměstí 
Českého ráje 

      50.000    40.000 
 

2. xxxxxxxxxxx Výměna oken na  
č. p. 328 A. 
Dvořáka 

   
437.073 

velký počet 
oken 

    210.000   110.000 

3. xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Obnova 
severovýchodní a 
jihozápadní 
fasády na č. p. 
174 

   
405.978 

v blízkosti 
židovské 
synagogy                               

    180.000   40.000 

 

4. xxxxxxxxxxx 
 

Výměna 
okenních výplní 
na č. p. 479 
Palackého ul. 

  
368.000    

v blízkosti 
židovské 
synagogy                               
 
 

    190.000 
 

110.000 

 Celkem         630.000 300.000 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí dotace, která bude předložena ke schválení na jednání Zastupitelstva města. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 281/2022 
RM souhlasí  
s návrhem rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov z 
rozpočtu města pro rok 2022 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle 
předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
35. Rozdělení dotaci z kulturního fondu 
 

Rozprava: 
Pro rok 2022 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 1.100.000 Kč, zůstatek z minulého období je 98.136 Kč. 
Celkem je tedy v kulturním fondu 1.198.136 Kč. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 
Přehled došlých žádostí: 

č. žadatel název projektu požadavek 
návrh 
SRKF 

1 LS Na Židli, zapsaný spolek XXXII. Turnovský drahokam 28 000 28 000 

2 LS Na Židli, zapsaný spolek Prázdninové pohádkování 15 000 15 000 

3 
Muzeum Českého ráje v Turnově, př. 
org. 

26. mezinárodní sympozium současného 
šperku 

31 000 31 000 

4 Turnovská bohéma, z. s. (Turnovanka)  Taneční odpoledne 2022 (34. ročník) 20 000 20 000 

5 
Spolek přátel hudebního festivalu 
Dvořákův Turnov a Sychrov 

66. ročník Hudebního festivalu Dvořákův 
Turnov a Sychrov 

55 000 55 000 

6 
Spolek přátel Muzea Českého ráje v 
Turnově, z. s. 

Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2022 
(25. ročník) 

150 000  150 000 

7 Wisemusic, s. r. o. FUNKIN´ TURNOV 18 45 000 45 000 

8 Modrý kocour, z.s. Festival Modrý Kocour 2022 110 000 110 000 

9 Turnovská bohéma, z. s. činnost spolku 12 000 12 000 

10 Muzeum Českého ráje Turnov, př. org. 
Celoroční soubor výstav k výročí 750 let od 
první písemné zmínky o Turnovu 

95 000 95 000 

11 Turnovská bohéma, z. s. (TDS) 
Jaroslav to spískal - Původní divadelní hra k 
750. výročí města 

59 000 59 000 

12 
Spolek přátel Muzea Českého ráje v 
Turnově, z. s. 

Řezbářské sympozium na Dlaskově statku 19 000 19 000 

13 
Spolek přátel Muzea Českého ráje v 
Turnově, z. s. 

Výtvarný salon 2022 - Moje město můj 
domov 

43 000 43 000 

14 Muzeum Českého ráje Turnov, př.org. 
Edukativní programy a řemeslné dílny pro 
žáky, studenty a veřejnost 

35 000 35 000 

15 Kulturnov, z. s. Kulturnov - oslava turnovské kultury 2022 60 000 33 500 

16 SUNDISK, s. r. o. Hudební festival Dolánky 2022 (18. ročník) 50 000 50 000 

17 AnarchiaA Music, z. s. 
TURN-OFF ROCK FEST OPEN AIR 2022 (7. 
ročník) 

50 000 50 000 
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18 Kámoš Drámoš, z. s. DIVADLO v DIVADLE II. 10 000 10 000 

19 
xxxxxxxxxxx, Parlament mládeže města 
Turnov 

Majáles 2022 40 000 20 000 

20 Spolek rodáků a přátel Turnova, z. s. Letní koncerty vážné hudby (22. ročník) 20 000 17 000 

21 Turnovská Bohéma, z. s. (PSAD) Podzimní koncert 5 000 2 500 

22 Spolek IMUZA Koncert k Vánocům (5. ročník) 50 000 50 000 

23 Jizerka Semily, z. s. Swingové Vánoce v Turnově 25 000 20 000 

24 xxxxxxxxxxx Koncert kapely Snap Call + křest alba 15 000 10 000 

25 Kolej-klub, z. s. Mimořádná událost v turnovském depu 4 000 2 000 

26 Post Bellum, z. ú. 
Proměny Turnovska ve 20. století ve 
vzpomínkách pamětníků 

78 400 30 000 

27 ChrisEvents, s. r. o. Turnov ČokoFest 2022 20 000 
Návrh na 
přesun do 
CR 

28 Spolek rodáků a přátel Turnova, z. s. činnost spolku 15 000 15 000 

29 Spolek IMUZA činnost spolku 15 000 15 000 

30 Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s. činnost spolku 7 000 7 000 

31 Turnovská bohéma, z. s. (PSAD ) činnost spolku 6 000 6 000 

32 
Pekařova společnost Českého ráje, z. s. činnost spolku 

10 000 10 000 

33 
Kámoš Drámoš, z. s. činnost spolku 

15 000 15 000 

34 
Společnost bloumající veřejnosti, z. s. činnost spolku 

10 000 10 000 

35 
xxxxxxxxxxxx činnost kapely Snap Call 

20 000 5 000 

36 xxxxxxxxxxxxxx činnost kapely VANITY 150 000 5 000 

37 Spolek rodáků a přátel Turnova, z. s. publikace Náš Turnov č. 64 a 65 16 000 10 000 

38 Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s. publikace Od Ještěda k Troskám  25 000 15 000 

39 Tělocvičná jednota Sokol Turnov publikace ke 160. výročí založení Sokola 50 000 20 000 

40 ASA, s. r. o. Životy druhý jsou víc než můj (kniha) 15 000 15 000 

41 xxxxxxxxxxxx Pivovary Českého ráje (kniha) 25 000 25 000 

42 xxxxxxxxxxxxx Nahrání a vydání alba kapely Snap Call 15 000 15 000 

 

Usnesení RM č. 282/2022 
RM schvaluje  
s návrhem na rozdělení dotací z kulturního fondu pro rok 2022 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov 
rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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36. Čerpání rezervního fondu Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková 
organizace o čerpání rezervního fondu do výše 67 tis. Kč na zavedení nových elektrických a internetových rozvodů 
pro počítače určených pro výuku žáků. 
 
Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2022: 50.400 Kč. 
Rezervní fond je po vypořádání HV za rok 2021 ve výši: 797.310,51 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 746.910,51 Kč. 
 

Usnesení RM č. 283/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 67 tis. 
Kč na zavedení nových elektrických a internetových rozvodů pro počítače určených pro výuku žáků. 
 

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

Usnesení RM č. 284/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 
- Opravy a udržování o 67 tis. Kč na celkových 437 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
37. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
 

Rozprava: 
V letošním roce je třeba aktualizovat seznam akcí, které mají mít případně schválenou výjimku a žádají si dobu 
nočního klidu kratší nebo žádnou. Odbor školství, kultury a sportu uveřejnil výzvu k předkládání podobných žádostí. 
Termín k předkládání žádostí byl ve výzvě stanoven do 31.03.2022. Na základě těchto žádostí byla vyhláška 
připravena a s ohledem na projednávání na Ministerstvu vnitra v předchozích letech není rozpor návrhu vyhlášky se 
zákonem. Znění vyhlášky nemusí být nyní konečné a závisí na projednání v orgánech města – lze jej měnit 
v seznamu uvedených akcí a v době jejich povoleného trvání.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 285/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu s maximálním dobou trvání do 
00:30, s výjimkou Nového roku a filmového festivalu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
38. Mediální pokrytí města v roce 2022 
 

Bod se přesouvá na další jednání RM. 
 
 
39. Zdravé město a MA 21 města Turnov - plán zlepšování na rok 2022, metodika 6. ročníku Tvoříme Turnov 
 

Rozprava: 
Předkládám dva materiály k projednání v rámci agendy Zdravého města a MA 21. Nově jmenovanou 
koordinátorkou agendy je paní Bc. Marcela Jandová, Dis. Do června 2022 jsou aktivity podpořeny z dotace 
Libereckého kraje. Na další období chceme rovněž žádat na Libereckém kraji, lhůta pro podání žádostí je do 
20.04.2022.  
První materiál je plán zlepšování na tento rok. Rok 2022 chceme zaměřit na participaci s veřejností (hledat nové 
efektivní nástroje v rámci partnerství s městem Otrokovice, jednat o nových platformách, např. Pincity, najít 
komunikační kanál pro mladé), v praxi chceme pokračovat ve spolupráci s neziskovými organizacemi, v realizaci 
kulatých stolů a veřejných setkávání s občany.  Druhý materiál je návrh nové metodiky pro 6. ročník Tvoříme 
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Turnov. Hlavní změna je v navrhované částce – 700.000 Kč a rozdělení na dvě kategorie I. veřejnost, žadatele od 18 
let a II. parlamenty mládeže.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 286/2022 
RM schvaluje  
Plán zlepšování Zdravého města a MA21 na rok 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 287/2022 
RM doporučuje  
ZM schválit Metodiku participativního rozpočtu města Turnov na rok 2022-2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
40. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací - Městská knihovna A. Marka, Dětské centrum, Zdravotně 
sociální služby Turnov 
 

Rozprava: 
Předkládám výsledky hodnocení vybraných ředitelů našich příspěvkových organizací za rok 2022, návrhy na 
odměny a návrh na potvrzení ředitelky Dětského centra Bc. Evy Havlištové ve funkci na další období.  
 

Usnesení RM č. 288/2022 
RM schvaluje  
roční odměnu pro ředitele Městské knihovny Antonína Marka, příspěvková organizace, Mgr. & Mgr. Jaroslava Kříže 
dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 289/2022 
RM schvaluje  
roční odměnu pro ředitelku Zdravotně sociálních služeb, příspěvková organizace, Ing. Janu Maříkovou dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 290/2022 
RM schvaluje  
roční odměnu pro ředitelku Dětského centra, příspěvková organizace, Bc. Evu Havlištovou dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 291/2022 
RM schvaluje  
paní Bc. Evu Havlištovou na další funkční období 2022 – 2026 jako ředitelku Dětského centra, příspěvkové 
organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
41. Hodnoceni jednatelů TOS, TST, KCT, MST, MTT  složení komise 
 

Rozprava: 
Podle Pravidel pro výběrová řízení Vám předkládám návrh na složení hodnotících komisí pro roční hodnocení 
jednatelů obchodních společností: 
Turnovské odpadové služby, s. r. o. a Technické služby Turnov, s. r. o.: Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, D. Schindler, K. 
Jiránek, Mgr. Špetlík. 
Kulturní centrum Turnov, s. r. o.: Mgr. Houšková, Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, E. Kordová, Mgr. Mlejnek. 
Městská sportovní Turnov, s. r. o.: Mgr. Svobodová, Ing. Hocke, J. Mikula, Bc. Fotr, Mgr. Mlejnek. 
Městská teplárenská Turnov, s. r. o: Mgr. Svobodová, Ing. Hocke, Ing. Šorejs, Ing. Miklík, J. MIkula. 
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Usnesení RM č. 292/2022 
RM schvaluje  
hodnotící komisi pro jednatele Turnovských odpadových služeb, s. r. o a Technických služeb Turnov, s. r. o. ve 
složení Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, D. Schindler, K. Jiránek, Mgr. Špetlík. 
 

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

Usnesení RM č. 293/2022 
RM schvaluje  
hodnotící komisi pro jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. ve složení Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, Ing. 
Hocke, Mgr. Mlejnek, E. Kordová. 
 

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

Usnesení RM č. 294/2022 
RM schvaluje  
hodnotící komisi pro jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. ve složení Mgr. Svobodová, Ing. Hocke, J. Mikula, 
Bc. Fotr, Mgr. Mlejnek. 
 

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

Usnesení RM č. 295/2022 
RM schvaluje  
hodnotící komisi pro jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. ve složení Mgr. Svobodová, Ing. Hocke, Ing. 
Šorejs, Ing. Miklík, J. Mikula. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
42. Geopark Český ráj, o. p. s. - Žádost o dar na spolufinancování Česko-saského projektu 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám k projednání žádost společnosti Geopark Český ráj, o. p. s. o poskytnutí finančního daru ve výši 20 
000 Kč z rozpočtu města Turnov na pokrytí spolufinancování Česko-saského projektu Spolupráce a propagace 
geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa, reg. číslo: ERN-0768-CZ-14.11.2018, který realizoval Geopark Český ráj, o. p. 
s. v letech 2019 – 2021. 
 
 
RM schvaluje  
poskytnutí  účelového finančního daru ve výši 20 000 Kč z rozpočtu města Turnov společnosti Geopark Český ráj, o. 
p. s., IČ 27511774, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, na pokrytí spolufinancování Česko-saského 
projektu Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa, reg. číslo: ERN-0768-CZ-14.11.2018, který 
realizoval Geopark Český ráj, o. p. s. v letech 2019 – 2021. Zároveň RM schvaluje předloženou smlouvu a pověřuje 
starostu Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/0/2] – usnesení nebylo schváleno 
  
 
43. Nákup areálu Keri, a.s. na Koňském trhu 
 

Rozprava: 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 296/2022 
RM doporučuje  
schválit vypsání poptávkového řízení na dlouhodobý úvěr spojený se záměrem nákupu areálu KERI, a. s. na 
Koňském trhu a kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč na případné vykrytí kofinancování dotačních titulů a cash 
flow města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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44. Záměr výměny areálů škol mezi městem Turnov a Libereckým krajem 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám k posouzení záměr výměny areálů škol mezi městem Turnov a Libereckým krajem. 
 

Usnesení RM č. 297/2022 
RM projednala  
materiál Záměr výměny areálů škol mezi městem Turnov a Libereckým krajem a pověřuje starostu města dalším 
jednáním s Libereckým krajem a MŠMT. RM pověřuje odbor správy majetku zadat studii na přestavbu areálu 
Alešova čp. 1723 na základní školu a praktickou a speciální školu, včetně propočtu nákladů. Výsledky jednání a 
studie budou opětovně předloženy na jednání RM. RM pověřuje odbor školství, kultury a sportu předložit RM 
demografickou studii kapacity pro základní školství. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
45. Úpravy jednotkových cen Technických služeb Turnov, s. r. o. pro služby v odpadovém hospodářství 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám k projednání úpravu jednotkových cen Technických služeb Turnov, s. r. o. pro služby v odpadech 
pro období 01.04.2022 – 30.06.2022.  Úprava jednotkových cen je na základě požadavku Technických služeb 
Turnov, s. r. o. a souvisí se zdražením pohonných hmot. V červnu bude provedeno vyhodnocení a navržen další 
postup. 
 

Usnesení RM č. 298/2022 
RM schvaluje  
navýšení jednotkových cen Technických služeb Turnov, s.r.o. za služby v odpadech na II.Q 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
46. Demolice objektu č. p. 1248 a schválení ukončení smlouvy o výpůjčce 
 

Rozprava: 
V rámci připravované stavby jižního sjezdu z komunikace I/10 město Turnov vykoupilo rodinný dům č. p. 1248 
xxxxxxxxxxxxxxx, který je v kolizi s připravovanou stavbou a proto se musí zdemolovat. V roce 2020 byla uzavřena 
kupní smlouva na původní rodinný dům č. p. 1248. Dle této smlouvy měla paní xxxxxxxxxxxx postavit do dvou let od 
právní moci stavebního povolení nový rodinný dům na sousedním pozemku. Současně byla uzavřena smlouva o 
výpůjčce, na základě které mohla pí. xxxxxxxxxxxx s rodinou využívat objekt č. p. 1248. Smlouva byla uzavřena na 
dobu určitou do 29.06.2022. 
V současné době paní xxxxxxxxxxxxx má dokončený nový rodinný dům č. p. 2352, který je zkolaudovaný a zapsaný 
na katastru nemovitostí. Ke splnění podmínek ukončení smlouvy o výpůjčce dohodou v současné době chybí pouze 
přepsání trvalého pobytu do nového objektu všech členů domácnosti. Odbor správy majetku má vypsáno výběrové 
řízení na demolici rodinného domu č. p. 1248, která má být zahájena 25.04.2022. Pro zahájení demolice je  třeba 
ukončit smlouvu o výpůjčce předčasně dohodou smluvních stran. Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce nám 
stejně jako smluvní dokumenty připraví JUDr. Robert Šulc do konce týdne. 
 

Usnesení RM č. 299/2022 
RM bere na vědomí  
informaci o postupu a schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 05.02.2020 dohodou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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V Turnově 20.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
        starosta           místostarostka 


