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Zápis z 26. jednání rady města Turnov 

ze dne 17. 12. 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, Eva Kordová, Ing. 

Jaroslav Knížek, Mgr. Jana Svobodová 

 

Omluveni: Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Nepřítomni: Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Sdružení Český ráj - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města - Greenway 

Jizera 
 

Rozprava:       Zrušeno před jednání RM. 

 
 

 

2. Plán inventur na rok 2015 
 

Rozprava:       Předkládáme Vám Plán inventur na rok 2015 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 

83 Směrnice o inventarizaci majetku a závazků města Turnova, k provedení řádné inventarizace majetku a 

závazků města Turnova za rok 2015. Předpokládaný okamžik zahájení inventur je stanoven k 01. 01. 2016 

a předpokládaný okamžik ukončení inventur je stanoven k 31. 01. 2016. 

 
 

usnesení RM č. 666/2015 

RM schvaluje  

Plán inventur na rok 2015. 
 

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

 

3. Škodní a likvidační komise - vyřazení majetku 
 

Rozprava:       Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 25.11.2015 návrh na 

vyřazení majetku. 
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usnesení RM č. 667/2015 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku - účet 028 (kancelářský nábytek a technika) 

z důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační 

komise ze dne 25. 11. 2015. 
 

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

usnesení RM č. 668/2015 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku - účet 028 (nábytek a kancelářská technika 

na podatelně) z důvodu nefunkčnosti v souvislosti s vytopením podatelny na návrh škodní a 

likvidační komise ze dne 25. 11. 2015. 
 

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

usnesení RM č. 669/2015 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku - účet 018, samostatné hmotné movité 

věci - účet 022 a drobného dlouhodobého hmotného majetku - účet 028 (výpočetní technika a 

software) z důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a morálního zastarání na návrh 

škodní a likvidační komise ze dne 25. 11. 2015. 
 

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

usnesení RM č. 670/2015 

RM schvaluje  

vyřazení samostatné hmotné movité věci - účet 022 (3 ks analogických kamer městského 

kamerového dopravního systému) z důvodu nahrazení novými digitálními na návrh škodní a 

likvidační komise ze dne 25. 11. 2015. 
 

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

usnesení RM č. 671/2015 

RM schvaluje  

vložení finanční hotovosti ve výši 3.112 Kč z agendy ztrát a nálezů na účet města na návrh 

škodní a likvidační komise ze dne 25. 11. 2015. 
 

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

 

4. Monitoring Akčního plánu za rok 2015, aktualizace Akčního plánu na volební  

období 2014 - 2018 
 

Rozprava:       Dne 25.4.2013 byl na ZM schválen Strategický plán města Turnov na období 2013-2020. 

Monitoring Akčního plánu proběhl v roce 2014 a byl předložen na ZM 18.12.2014. Zahrnoval aktuální 

stav jednotlivých aktivit ke konci roku 2014.  23.4.2015 byly schváleny na zastupitelstvu města investiční 

priority zastupitelstva města na období 2015-2018, které jsou zveřejněné na portálu města 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/strategickyplan-mesta.html. 3.12.2015 se 

uskutečnilo jednání Řídící komise pro aktualizaci Strategický plán města Turnov na období 2014 - 

2018(dále jen ŘK) a byly přijaty další podněty do Akčního plánu. 
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usnesení RM č. 672/2015 

RM bere na vědomí  

aktualizaci Akčního plánu na rok 2016-2017. 
 

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

usnesení RM č. 673/2015 

RM ukládá  

odboru rozvoje města po zapracování připomínek předložit materiál do zastupitelstva města. 
 

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

 

5. Dětské centrum Turnov - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 
 

Rozprava:       Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu uzavřený mezi městem Turnov a Dětským centrem Turnov.  Dodatek se týká článku 

III, odst. 2 a 3 smlouvy. Dětské centrum Turnov obdrželo navýšení příspěvku o částku 81.000 Kč na 

úhradu mzdových nákladů v souladu s Nařízením vlády. 

 
 

usnesení RM č. 674/2015 

RM schvaluje  

dodatek ke smlouvě mezi městem Turnov a Dětským centrem Turnov, p.o.. 
 

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

 

6. Hrad Valdštejn - vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 
 

Rozprava:       V první polovině 90. let proběhla záchranná oprava krovu. Byly provedeny nejnutnější 

opravy krovu, které vyhovovaly pouze pro lehkou krytinu z asfaltových šindelů. Tato asfaltová krytina 

s pískováním již ztrácí svou životnost (ztráta pískování, rozpad lepenky, zanešené žlaby). Po provedených 

průzkumech bylo proto rozhodnuto přikročit k celkové obnově střešní krytiny. Koncepce obnovy spočívá 

v návratu k původní střešní keramické krytině – bobrovce. K tomu bude nutné také opravit a posílit krov. 

 
 

usnesení RM č. 675/2015 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana 

Nepomuckého – obnova střešní krytiny“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš 

Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Eliška Gruberová, ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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7. WC terminál, prodloužení smlouvy 
 

Rozprava:       Město Turnov má na základě usnesení ZM č. 126/2013 z 27.6.2013  a následně dodatků 

č.1 - 4 uzavřenou smlouvu s panem xxxxxxxxxxx ohledně možnosti využívání WC v restauraci Albion 

pro cestující veřejné dopravy. České dráhy zahájily rekonstrukci budovy ČD, ve které budou umístěny 

WC i pro cestující autobusovou dopravou. Dle sdělení zástupce ČD budou veřejné WC otevřeny v březnu 

2016. Vedení města a správa majetku začala již jednat o zajištění provozu veřejných WC. 

 
 

usnesení RM č. 676/2015 

RM schvaluje  

prodloužení smlouvy s panem xxxxxxxxxxx, IČO 45525757 zajišťující právo bezplatného 

přístupu k sociálnímu zázemí umístěného v domě č.p. 2124 (restaurace Albion) pro cestující 

veřejné dopravy - autobusového terminálu v Turnově do 31.3.2016 s úhradou ve výši 1/4 

dohodnuté ceny, tj. 87.500,-Kč. 
 

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

 

8. Pronájem nebytových prostor v čp.466 Skálova 
 

Rozprava:       Město Turnov má volné místnosti k pronájmu ve 4. nadzemním podlaží v objektu čp. 466 

ve Skálově ulici. O pronájem 4. místností  od 1.1.2016 požádal pan xxxxxxxxxx. Pan xxxxx má od dubna 

2010 pronajatou místnost č. 204 v 2. nadzemním podlaží, kterou užívá jako kancelář  k poskytování 

software, poradenství v oblasti informační technologie. Jedná se o dvoumístnost č. 407 a 408 o výměře 

38,5 m2, místnost č. 411 o výměře 20,7m2  a místnost č. 415 o výměře 16 m2. Celková výměra 

požadované plochy pronájmu je 75,2 m2. Rozšíření pronájmu o další místnosti bude řešeno formou 

dodatku ke stávající nájemní smlouvě. Nájemné je zde stanoveno na 300,- Kč/m2/rok + DPH, částka 250,- 

Kč/m2/rok + DPH na energie a služby spojené s nájmem a 350,- Kč/m2/rok na zálohy na topení. 

 
 

usnesení RM č. 677/2015 

RM schvaluje  

pronájem nebytových prostor v objektu čp.466 - dvoumístnost č. 407 a 408, místnosti č. 411 a č. 

415 o celková výměre 75,2 m2 pro pana xxxxxxxxxx za 550,- Kč/m2/rok + DPH za nájemné a 

energie a služby spojené s nájmem a 350,- Kč/m2/rok za zálohy na topení. 
 

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

 

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

právu provést stavbu, Turnov, Daliměřice, Vesecká ul., p.č.973 - propojení rozvaděčů 

sítě elektronických komunikací 
 

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

společnost od O2)  projektována stavba metalického propojení rozvaděčů sítě elektronických komunikací 

v ulici Vesecká na Daliměřicích na pozemku p.č. 973 k.ú. Daliměřice, ve vlastnictví města Turnova. 

Celková výměra rozsahu věcného břemene je vymezena situací stavby a činí cca 3 bm. Na dotčený 

pozemek žádá fy Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

- služebnosti v souladu s ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích.  
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usnesení RM č. 678/2015 

RM schvaluje  

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

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

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

973 v k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 3 bm dotčených stavbou 

Turnov, Daliměřice, ul. Vesecká, propojení rozvaděčů ve prospěch Česká telekomunikační 

infrastruktura, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši v 1.200,- Kč + DPH. 
 

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

 

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

právu provést stavbu, Turnov, Granátová p.č.1897, optický kabel sítě elektronických 

komunikací 
 

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

společnost od O2) projektována stavba nového optického kabelu  sítě elektronických komunikací a 

napojení vysílače na trasu stávající v ulici Granátová na pozemku p.č. 1660/54, 1660/85 a 1660/93 k.ú. 

Turnov u domu s pečovatelskou službou č.p. 1897 ve vlastnictví města Turnova. Celková výměra rozsahu 

věcného břemene je vymezena situací stavby a činí cca 81 bm. Na dotčený pozemek žádá fy Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu 

s ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se 

zákonem č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích. 
 

 

 
 

usnesení RM č. 679/2015 

RM schvaluje  

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

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

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

p.č. 1660/54, 1660/8 a 1660/93 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 81 

bm dotčených stavbou „Turnov, Výšinka, Granátová“ ve prospěch Česká telekomunikační 

infrastruktura, a.s. za jednorázovou úhradu  ve výši 32.400,- Kč + DPH. 
 

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

 

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

právu provést stavbu, Turnov, Vesecko, umístění sloupku CETIN a přepojení sítě 

elektronických komunikací 
 

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

společnost od O2)  projektována stavba nového sloupku  MICOS 1050 a přeložení sítě elektronických 

komunikací na trasu stávající na pozemku p.č. 695/122, k.ú. Daliměřice, ve vlastnictví města Turnova. 

Celková výměra rozsahu věcného břemene je vymezena situací stavby a činí cca 2 bm. Na dotčený 

pozemek žádá fy Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

- služebnosti v souladu s ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích. 
 



6  Zápis Rady Města Turnova 17. 12. 2015 

usnesení RM č. 680/2015 

RM schvaluje  

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

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

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

695/122 v k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 2 bm dotčených 

stavbou Turnov, Vesecko, přeložka TURN211, obnova, 16010-028320 ve prospěch Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši v 800,- Kč + DPH. 
 

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

 

12. MST, s.r.o. - provozní náklady Maškova zahrada 
 

Rozprava:       Předkládáme materiály Městské sportovní Turnov a provozu zimního stadionu, zatím se 

propočítaná provozní ztráta ve výši cca 1.830.000 Kč/sezónu  - náklady na jeden den provozu 16831,7Kč, 

příjmy za jeden den provozu 8 668,5Kč, provozní ztráta za jeden den 8 163,1Kč.   

Kluziště 2014/2015 - 7012 vstupenek, 83 hodin skupiny, 126 hodin školy 

Zimní stadion od otevření do poloviny prosince 2015 - veřejnost 120 hodin 6978 lístků 

177 hodin skupin, 51 hodin pro školy, 445 půjčení bruslí, 200 nabroušených bruslí, zápasy A mužstva - 5, 

celkem 1395 diváků - 379/zápas 

Rekordní návštěvy: 

17. listopadu 815 lístků, 9,5 hodiny 

15. listopadu 685 lístků, 5 hodin 

22. listopadu 592 lístků, 6,25 hodiny 

Za první měsíc přišlo na veřejné bruslení tolik zájemců, jako na kluziště u nádraží za celou sezónu.  

 

Mobilní kluziště 

Již nyní je jisté, že mobilní kluziště nebude u nádraží zprovozněno. Veřejnost navštěvuje zimní stadion ve 

velké míře a Městská sportovní Turnov, s.r.o., se snaží dávat veřejnosti maximální možný prostor. 

Navrhuji mobilní kluziště prodat a zakoupit za prostředky víceúčelovou plochu na mimosezónní využití. 

Znalecký posudek z roku 2014 hovoří o částce obvyklé ve výši 2 118 100 Kč bez DPH. Náklady na 

víceúčelový povrch, se pohybují okolo 1 300 000 Kč. 

 
 

usnesení RM č. 681/2015 

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

bere na vědomí informace jednatele o dosavadním provozu zimního stadionu v areálu Maškova 

zahrada. 
 

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

usnesení RM č. 682/2015 

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

schvaluje záměr prodeje mobilního kluziště. 
 

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

 

13. Plocha pro odstavování vozidel 
 

Rozprava:       Bod byl přeložen na další jednání RM. 
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14. Záměr prodeje pozemků pro bytové domy v Turnově 
 

Rozprava:       Bod stažen z programu jednání.             

 
 

 

15. Přehled o čerpání finančních prostředků komise pro občanské záležitosti města 

Turnova za rok 2015 
 

Rozprava:       Komise občanských záležitostí měla v rozpočtu na rok 2015 částku 30 000,-Kč. Tyto 

finanční prostředky byly použity na různé akce spojené s občanstvím - Vítání občánků, Knížka pro 

prvňáčka, občanská výročí např. zlaté svatby, nadílka pro děti na rozsvěcení vánočního stromu, novoroční 

ohňostroj a další., ozvučení Vánočního koncertu v Mašově. Vyčerpaná finanční částka ke dni 14. 12. 2015 

22 319,-Kč z alokovaných 30 000,-Kč. 

 
 

usnesení RM č. 683/2015 

RM bere na vědomí  

přehled čerpání finančních prostředků komise pro občanské záležitosti města Turnova za rok 

2015. 
 

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

 

16. OŠKS - žádosti příspěvkových organizací o změnu ve sledovaných ukazatelích 

rozpočtu, změna odpisového plánu 
 

Rozprava:        
1) žádost příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov o úpravu v rámci 

sledovaných ukazatelů rozpočtu  
 

2) žádost příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch o úpravu sledovaných ukazatelů 

v rámci rozpočtu  

Do příjmu 1mil.Kč, teď 0,9mil.Kč a přes 1mil. Kč nutný odvod DPH, 457 tis. Kč z roku 2015 navrhuje 

paní Gruberová v dalších letech použít EZS (cca 400 tis.Kč, úprava předhradí, pokladna a elektroinstalace 

(problém vlhkosti) – praskají žárovky)  

 

3) žádost příspěvkové organizace Základní umělecká škola Turnov o změnu odpisového plánu organizace 

na rok 2015.  
 

usnesení RM č. 684/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily úpravu 

sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: navýšení účtu 521 – mzdové náklady o 180 tis. 

Kč na celkovou výši 560 tis. Kč a navýšení účtu 603 – výnosy z pronájmu o 37 tis. Kč na 

celkovou výši 227 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 685/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Turnovské památky a cestovní ruch úpravu sledovaných ukazatelů v 

rámci rozpočtu takto:  
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snížení účtu 502 – energie o 131 tis. Kč na celkovou částku 74 tis. Kč,  

snížení účtu 503 – voda o 8 tis. Kč na celkovou částku 5 tis. Kč,  

 snížení účtu 511 – opravy a udržování o 160 tis. Kč na celkovou částku 302 tis. Kč,  

snížení účtu 513 – náklady na reprezentaci o 5 tis. Kč na celkovou částku 5 tis. Kč, 

snížení účtu 518 – ostatní služby o 179 tis. Kč na celkovou částku 753 tis. Kč, 

 snížení účtu 521 – mzdové náklady o 240 tis. Kč na celkovou částku 2.230 tis. Kč,  

zvýšení účtu 602 – výnosy z prodeje služeb o 250 tis. Kč na celkovou částku 2.480 tis. Kč, 

zvýšení účtu 604 – výnosy z prodaného zboží o 65 tis. Kč na celkovou částku 865 tis. Kč a 

snížení účtu 672 – příspěvek na provoz a odpisy o 894 tis. Kč na celkovou částku 1.988 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 686/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 změnu 

odpisového plánu na celkovou částku odpisů za rok 2015 ve výši 216 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 687/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 na základě 

úpravy odpisového plánu změnu v soustavě sledovaných ukazatelů – snížení účtu 672 – 

příspěvek na odpisy o 5 tis. Kč na celkovou částku 216 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 688/2015 

RM nařizuje  

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 snížení odvodu 

z investičního fondu zřizovateli o 5 tis. Kč na základě změny odpisového plánu na rok 2015, 

odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2015 bude po této změně činit celkem 216 tis. Kč. 
 

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

 

17. Dodatek č.2 ke smlouvě - Venkovní hřiště Mašov 
 

Rozprava:       Důvodem prodloužení díla je změna provedení oplocení, které mělo za následek opětovné 

přepracování dílenské dokumentace a přineslo úsporu ve výši 52 tis. Kč, která byla následně použita na 

dodávku kvalitnějšího umělého trávníku. Tím byla posunuta výroba oplocení a následně pokládka 

umělého trávníku. Nynější nevhodné klimatické podmínky nedovolují pokládku umělého trávníku. 

Výrobce umělých trávníků JUTA a.s. doporučuje pokládat umělé trávníky při průměrné teplotě min. 10 

°C a vyšší. Technologický proces tvrdnutí podlepovací pásky a spojovacího lepidla a následného 

pískování umělého trávníku při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti není optimální a může způsobit 

rozlepení spojů a tím znemožnit užívání sportoviště. V případě příznivějších klimatických podmínek 

budou práce prováděny ihned. 
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usnesení RM č. 689/2015 

RM schvaluje  

Dodatek č. 2 s prodloužením termínu do 30.4.2016 na stavební akci „Venkovní hřiště Mašov“ a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 
 

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

 

18. Prodloužení smlouvy o symbolickém pronájmu prostor Hvězdárny Turnov 
 

Rozprava:       Na základě usnesení RM ze dne 14.10.2013 byla schválena smlouva v této podobě na 

dobu do konce roku 2015 s předpokladem prodloužení, pokud budou splněny podmínky užívání. Na 

základě zprávy o činnosti předložené pronajímatelem v září 2015 a konzultace s panem starostou, navrhuji 

prodloužení smlouvy do roku 2017. Symbolické nájemné ve výši 1,-Kč (slovy jedna koruna česká) ročně. 

 
 

usnesení RM č. 690/2015 

RM schvaluje  

RM schvaluje prodloužení smlouvy o pronájmu prostor Hvězdárny Turnov mezi Střediskem pro 

volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily a společností Sundisk s.r.o., 1. Máje 15, 466 04 

Jablonec nad Nisou, IČ: 254 99 441 na dobu určitou do 31. 12. 2017. 
 

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

 

19. Nákup 3 služebních osobních vozidel 
 

Rozprava:       Díky zrušenému výběrovému řízení na telefonní ústřednu zbývá nyní na kapitálových 

prostředcích rozpočtu odboru vnitřních věcí pro rok 2015 částka cca 600 tis. Kč. Navrhujeme využít 

těchto prostředků k nákupu tří osobních automobilů, každého v ceně do 200 tis.Kč. S nákupem nových 

vozů je počítáno v rozpočtu roku 2016, kde by pak tuto položku nahradila telefonní ústředna, vysoutěžená 

v rámci nového VŘ. Na rok 2016 by tak, v případě dostatečného množství finančních prostředků, zbyl 

nákup jediného vozu a byla by tak dokončena výměna čtyř nejstarších vozidel v našem vozovém parku. K 

výměně jsou určeny vozy Suzuki Ignis (náhrada za havarované), 2x Renault Thalia a Škoda Fabia combi. 

Jedná se o vozy, které jsou ve flotile úřadu nejstarší a se stoupajícím věkem klesá jejich spolehlivost a 

stoupají naopak náklady ne jejich servis a údržbu.  

V rámci poptávky se do cenové hranice 600 tis. Kč vč. DPH vešly 2 nabídky. Podmínkou bylo vybavení 

centrálním zamykáním, klimatizací a 4-5ti dveřové provedení. Vozidla budou sloužit jako referentská, a 

protože jsou z větší části využívána na kratší vzdálenosti do 100km, není vyšší třída vozů pro tento účel 

nutná. Poptáno bylo 8 firem. 

 

Firma     Vůz    Dodací lhůta  Cena vč. DPH 

AUTO BELDA, s.r.o.   Dacia Logan Arctica  min. 3 měsíce  199 900,- Kč 

Hyundai auto Koutek, s.r.o.  Hyundai i10   do 30.12.2015  199 990,- Kč 

Auto Koutek    Renault Clio   do 31.12.2015  249 552,- Kč 

HAVEX-auto, s.r.o.   Škoda Citigo   do 31.12.2015  215 000,- Kč 

HAVEX-auto, s.r.o.   Škoda Fabia III   únor 2016  238 514,- Kč            
 

usnesení RM č. 691/2015 

RM schvaluje  

na základě poptávkového řízení nákup 3 služebních vozidel Hyundai i10 za jednotkovou cenu 

199 990,- Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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20. Smlouva darovací na finanční dar na zajištění provozu domu pro kočky 
 

Rozprava:       Domov pro kočky a jiná zvířata v nouzi provozuje paní xxxxxxxxxxx již od roku 2002. 

Odbor životního prostředí spolupracuje s provozovatelkou útulku paní xxxxxxxx již několik let a hodnotí 

její činnost velmi pozitivně, neboť zajišťuje péči nejen o toulavé a opuštěné kočky, ale i jiná zvířata v 

nouzi potřebující lidskou péči. Provoz domova pro kočky je pod dohledem Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Liberecký kraj. Bude provedena aktualizace smluv pro záchytné zařízení pro 

psi a kočky pro rok 2016. 

 
 

usnesení RM č. 692/2015 

RM schvaluje  

finanční dar ve výši 20 000,- Kč pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ 72863307, na 

zajištění provozu domu pro kočky. 
 

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

usnesení RM č. 693/2015 

RM schvaluje  

smlouvu darovací na finanční dar na zajištění provozu domu pro kočky xxxxxxxxxxxxxx a 

souhlasí s jejím podpisem starostou města. 
 

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

 

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

školy v Turnově 
 

Rozprava:       
Posun v jednání od 18. listopadu 2015 

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 15. 12 .2015 proběhla Rada Libereckého kraje, která schválila následující usnesení: 
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Rada města cítí potřebu reagovat na vstřícné usnesení Libereckého kraje, rovněž vstřícným usnesením, 

které avizuje snížení nájemného v objektu ve Zborovské ulici. 

 
 

usnesení RM č. 694/2015 

RM projednala  

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

RM touto cestou navrhuje slevu nájemného ve výši 200 tis.Kč/rok za podmínky, že ve školním 

roku 2016/2017 do objektu ve Zborovské ulici nastoupí první ročník oboru hotelnictví a dojde k 

postupnému přesunu všech ročníků oboru hotelnictví do objektu ve Zborovské ulici. Dále zde 

bude v následujících letech zachován rozsah výuky ve formátu všech ročníků obchodní akademie 

a všech ročníků oboru cestovní ruch. V případě úpravy struktury dle výše uvedeného návrhu 

bude ve školním roce 2019/2020 (nájem pro rok 2020) poskytnuta další sleva ve výši 100 

tis.Kč/rok. 
 

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

V Turnově dne 23. prosince 2015 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       Starosta                místostarostka 


