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ZÁPIS  
z 8. jednání Rady města Turnov 

ze dne 28. 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, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, 
Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

Karel Jiránek     
 
Karel Jiránek      
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 

 
PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

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

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Daliměřice p. č. 
738/25 - kNN, SS" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 13:00 – 14:00      

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-
služebnosti a právu provést stavbu "Vodovodní a 
kanalizační přípojky a sjezd k objektu prodejny Lidl, 
Bezručova, Turnov" 

       

3. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti 
"Optotrasa, Ohrazenice-centrum II.a III. etapa, PAMICO 
CZECH, s. r. o." 

       

4. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti 
"Optotrasa, Pekařova ul., Turnov, PAMICO CZECH, s. r. o." 

       

5. Prodej části pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u Turnova        
6. Rozšíření pachtu pozemků - p. xxxxxx        
7. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k 

distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
(veřejné osvětlení přístupové komunikace k požární 
zbrojnici pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov 
Vesecko) 

       

8. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo "Zpracování projektové 
dokumentace – Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 
28. října" 

       

9. Žádost MUDr. Kilevníka o snížení nájemného        
Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

10. Rozdělení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Mgr. Martina Marková 14:00 – 14:10      
11. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu             
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Ostatní 
12. Dětská skupina - možnost realizace v roce 2022 Mgr. Petra Houšková      14:10 – 15:00      
13. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Táborová základna 

Krčkovice, Sportovní hala v Turnově 2 - alternativní zdroje 
energie 

Mgr. Jana Svobodová            

14. 
 
15. 
 
 
16. 

Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v rámci areálu 
hradu Valdštejna 
Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch z důvodu daňové 
úspory 
Vyjádření vlastníka - Tvorba tůní na Malém Rohozci 

            

17. Přijetí daru od firmy Vyvaplast - na doplatky na obědy nejen 
pro ukrajinské žáky 

            

18. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné 
působnosti města Turnov provedené Ministerstvem vnitra 

Mgr. Eva Honzáková  

19. 
20. 

Mediální pokrytí města v roce 2022 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 702/1, 708/12, k. ú. 
Daliměřice (obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko) 

Ing. Tomáš Hocke       

 
 
 
 
 
1. Smlouva o budoucí smlouvě 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, jedná se o připojení odběrného místa pro rekreaci k pozemku p. č. 
738/25 k. ú. Daliměřice a chatce evid. č. 77 (st. p. 957 k. ú. Daliměřice).  
 

Usnesení RM č. 301/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 676/2 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města 
Turnov v celkové délce 1 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Daliměřice p. č. 738/25 - kNN, SS" ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Vodovodní a 
kanalizační přípojky a sjezd k objektu prodejny Lidl, Bezručova, Turnov" 
 

Rozprava: 
Investor Lidl Česká republika, v. o. s. připravuje výstavbu nové prodejny v Turnově v Bezručově ulici. Součástí 
nového objektu bude výstavba přípojek a nového sjezdu, které budou částečně realizovány i na pozemcích ve 
vlastnictví města Turnov parc. č. 978/2 k. ú. Daliměřice a parc. č. 2687/1 k. ú. Turnov. Jedná se o vodovodní 
přípojku v délce 7 bm, přípojky dešťové a splaškové kanalizace v celkové délce 11 bm a 68 bm šíře nového sjezdu.  
 

Usnesení RM č. 302/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemky parc. č. 978/2 k. ú. Daliměřice a parc. č. 2687/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce 
11 bm dotčených stavbou splaškové kanalizace, 7 bm vodovodní přípojky a 68 bm šíře sjezdu k objektu 
supermarketu Lidl v Bezručově ve prospěch Lidl Česká republika, v. o. s. se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, 
IČ 26178541, za jednorázovou úhradu 104.000 Kč + DPH (500 Kč x 18bm, sjezd 3.000 Kč/případ + 1.000 Kč za další 
metry + DPH).  
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RM souhlasí s uzavřením výše uvedené smlouvy za předpokladu uzavření smlouvy mezi městem Turnov a 
společností LIDL o příjezdu zásobování po průtahu I/35 s následným odbočením v kruhové křižovatce (Nádražní-
Palackého). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/1/0] 
  

Usnesení RM č. 303/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Lidl Česká republika, v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, 
158 00 Praha 5, IČ 26178541 na výstavbu nového objektu prodejny v Bezručově ulici v Turnově. 
RM souhlasí s uzavřením výše uvedené smlouvy za předpokladu uzavření smlouvy mezi městem Turnov a 
společností LIDL o příjezdu zásobování po průtahu I/35 s následným odbočením v kruhové křižovatce (Nádražní-
Palackého). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/1/0] 
  
 
3. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "Optotrasa, Ohrazenice-centrum II. a III. etapa, PAMICO 
CZECH, s. r. o." 
 

Rozprava: 
V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s. r. o. ze dne 
22.11.2007 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na základě kolaudačního 
souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Ohrazenice-centrum, II. a III. etapa. Společnost  PAMICO CZECH, s. 
r. o. nyní předložila k uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p. č. 3856/7 k. ú. 
Turnov dotčený uvedenou stavbou ve vlastnictví města Turnov. 
 

Usnesení RM č. 304/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek parcel. č. 3856/7 v katastrálním území 
Turnov, obec Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 23 bm dotčených stavbou "Optotrasa – centrum, 
II. a III. etapa" ve prospěch PAMICO CZECH, s. r. o. za jednorázovou úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě 
uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s. r. o. ze dne 22.11.2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 
4. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "Optotrasa, Pekařova ul., Turnov, PAMICO CZECH, s. r. o." 
 

Rozprava: 
V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s. r. o. ze dne 
22.11.2007 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na základě kolaudačního 
souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Pekařova, Turnov. 
Společnost  PAMICO CZECH, s. r. o. nyní předložila k uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemky p. č. 2599/1, 2667/2, 2667/4, 2667/5, 2667/6, 2667/7, 2667/9, 2667/15, 2667/16, 2670/1, 2674/5 k. ú. 
Turnov dotčený uvedenou stavbou ve vlastnictví města Turnov. 
 

Usnesení RM č. 305/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky parcel. č. 2599/1, 2667/2, 2667/4, 2667/5, 
2667/6, 2667/7, 2667/9, 2667/15, 2667/16, 2670/1, 2674/5 v katastrálním území Turnov, ve vlastnictví města 
Turnov v celkové délce 867 bm dotčených stavbou "Optotrasa – Pekařova, Turnov" ve prospěch PAMICO CZECH, s. 
r. o. za jednorázovou úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi městem Turnov a 
společností PAMICO CZECH, s. r. o. ze dne 22.11.2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Prodej části pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k projednání návrh na vydání souhlasu se stavbou na cizím pozemku.  O 
odprodej části pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u Turnova, o výměře 309 m2, požádal v dubnu 2021 pan xxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxx je investorem stavby rodinného domu na pozemcích p. č. st. 239, p. č. 312/1 a 
p. č. 311/2, vše k. ú. Mašov u Turnova. Důvodem pro koupi části pozemku je vytvoření sjezdů z pozemku p. č. 312/1 
na komunikaci na pozemku p. č. 1296 ve vlastnictví města Turnov. Žadatel nyní předložil dle stanovených podmínek 
geometrický plán pro rozdělení pozemku.  
 

Usnesení RM č. 306/2022 
RM neschvaluje  
panu xxxxxxxxxx souhlas se stavbou na cizím pozemku - stavba opěrných zdí na pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u 
Turnova, jako součást stavby Rodinný dům Mašov u Turnova do doby než bude pravomocně ukončeno řízení o 
oddělení pozemku. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
6. Rozšíření pachtu pozemků - p. xxxxxxxx 
 

Rozprava: 
Pan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - zemědělský podnikatel má uzavřenou pachtovní smlouvu na pozemky p. č. 2781/4 o 
výměře 36468 m2, p. p. č. 2758/2 o výměře 13300 m2, p. p. č. 2781/14 o výměře 7842 m2, vše k. ú. Turnov a 
pozemky p. č. 764/1 o výměře 1753 m2 a p. p. č. 764/40 o výměře 1455 m2, vše k. ú. Daliměřice za účelem sekání a 
úklidu trávy - 2x ročně. Pachtovní smlouva je uzavřena na dobu určitou - 5 let a končí 31.12.2026. Pan xxxxxxxx 
obhospodařuje v těchto lokalitách i sousedící pozemky soukromých vlastníků. Město Turnov zakoupilo další 
pozemky v této lokalitě, které dle dohody s dřívějším vlastníkem pozemků také udržoval. Nyní je nutné rozšířit 
pachtovní smlouvu s městem o výše uvedené pozemky nebo jejich části - pozemek p. č. 764/69 o výměře 1720 m2, 
část p. p. č. 764/24 o výměře 1155 m2 a část p. p. č. 764/54 o výměře 300 m2, podíl 6/42 z pozemku p. č. 764/50 o 
výměře 731 m2, podíl 10/42 z pozemku p. č. 764/53 o výměře 1096 m2, podíl 7/42 z pozemku p. č. 764/67 o výměře 
487 m2 a podíl 7/42 z pozemku p. č. 764/68 o výměře 1096 m2, vše k. ú. Daliměřice. 
 

Usnesení RM č. 307/2022 
RM schvaluje  
dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. j. OSM/21/1489/VAV uzavřené s xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ze dne 03.11.2021 dle 
důvodové zprávy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
7. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
(veřejné osvětlení přístupové komunikace k požární zbrojnici pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov 
Vesecko) 
 

Rozprava: 
V rámci povolovacího procesu k získání společného souhlasu pro stavbu "Přístupová komunikace k požární zbrojnici 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov - Turnov, Vesecko" bylo u společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
zažádáno o připojení veřejného osvětlení uvedené komunikace k distribuční soustavě nízkého napětí (NN). Interní 
předpis společnosti ČEZ Distribuce, a. s. vyžaduje schválení orgánem obce. 
 

Usnesení RM č. 308/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
(NN) číslo 22_SOP_01_4121944758 (č.j. OSM/22/661/BIZ)  s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. 
s., IČ 24729035, na akci "Přístupová komunikace k požární zbrojnici pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Turnov - Turnov, Vesecko". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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8. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo "Zpracování projektové dokumentace – Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 
28. října" 
 

Rozprava: 
Na Radě města Turnov 24.02.2022 byl schválen Dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo, kde byl rozšířen předmět plnění 
o oplocení celého areálu vč. doměření navazujících a dotčených objektů a vč. návrhu variant, přičemž byla 
navýšena cena 415.000 Kč bez DPH, tj. 502.150 Kč vč. DPH a prodloužen termín inženýrských prací o 60 dní do 
12.05.2022.  
Při následném jednání s dotčenými orgány vzešly požadavky z krajské hygienické stanice, které byly společností 
Digitronic CZ, s. r. o. zapracovány a následně předány k posouzení panu Ing. arch. Josefu Hlavatému, autorovi 
studie pavilonu polytechniky. Pan architekt upravil vnitřní dispozice, které však vyvolaly dopad na úpravu všech 
řemesel. Proto požádala společnost Digitronic CZ, s. r. o. o prodloužení termínu plnění o dalších 30 dnů, což vychází 
na den pracovního volna (11.06.2022), bude tedy termín nastaven pro inženýrskou činnost prodloužen do pondělí 
13.06.2022. 
 

Usnesení RM č. 309/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou  Digitronic CZ, s. r. o., IČ 48168017, na akci "Zpracování projektové 
dokumentace - Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října", kterým se prodlužuje termín pro inženýrskou 
činnost do 13.06.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
9. Žádost MUDr. Kilevníka o snížení nájemného 
 

Rozprava: 
MUDr. Matek měl od města pronajaté nebytové prostory v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov na neurologickou 
ordinaci. Na jeho žádost schválila rada města na svém jednání dne 21.10.2021 ukončení nájmu dohodou ke dni 
31.12.2021. O tyto prostory požádal MUDr. Kilevník - dětský pediatr, který dříve užíval sousední prostory o menší 
výměře. Při ukončení nájmu MUDr. Matek odmontoval stropní osvětlení v jednotlivých místnostech, dřevěné 
obložení v čekárně a dveře mezi ordinací a zadní místností. Nabídl světla a obložení MUDr. Kilevníkovi k odkoupení, 
ten však za nabízené peníze vybavení nechtěl. MUDr. Kilevník však považuje osvětlení a dveře za součást 
pronajatých prostor. Proto s ním při začátku nájmu byla situace konzultována a po dohodě s panem starostou mu 
bylo přislíbeno snížení nájemného za vynaložené náklady na nová stropní svítidla v místnostech č. 1.47, 1.48 a 1.49 
a dveře mezi místnostmi 1.48 a 1.49, které tam potřebuje. Celkové náklady za stropní svítidla, dveře a elektrikářské 
práce jsou ve výši 20.893 Kč. MUDr. Kilevník platí nájemné za nebytové prostory ve výši 96.248,90 Kč/rok. Od 
07/2022 je nájemné po inflaci ve výši 99.906,36 Kč/rok, ve čtvrtletních splátkách ve výši 24.976,59 Kč. 
 

Usnesení RM č. 310/2022 
RM schvaluje  
dodatek č. 1  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.j. OSM/21/1694/VAV s MUDr. Kilevníkem na odpuštění 
nájemného ve výši 20.893 Kč za stropní svítidla, dveře a elektrikářské práce v nebytových prostorách v č. p. 1931, 
ul. Jana Palacha, Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
10. Rozdělení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ 
 

Rozprava: 
V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve 
vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 01.11.1990) městská památková zóna (dále jen 
MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 
vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov.  
Příspěvky poskytované v Programu mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné 
památkové hodnoty kulturní památky. Při výpočtu roční kvóty se posuzuje koeficient aktivity, koeficient daňové 
výtěžnosti a celkový součet finančních požadavků. Město Turnov administruje výše uvedený dotační titul již od roku 
1995.  
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Pro letošní rok přiznalo MK ČR Turnovu 400.000 Kč, tyto prostředky musí být rozděleny podle Zásad programu, ve 
kterých je přesně stanoven podíl vlastníků, podíl města a podíl příspěvku z Programu regenerace MPZ. Tento podíl 
se liší, jestliže objekt vlastní město (Kraj), fyzická a právnická osoba nebo církev.  U plátců DPH se podíl, dle nařízení 
MK ČR, vypočítává z ceny bez DPH a u neplátců DPH z ceny s DPH. U restaurování hradí 100% z nákladů na 
restaurování MK ČR. 
Součástí podkladů nutných pro uskutečnění dotace je i souhlasné stanovisko zastupitelstva města k rozdělení. 
Příspěvek lze poskytnout pouze na objekty, které se nachází v MPZ a zároveň jsou zapsány v Ústředním seznamu 
nemovitých kulturních památek ČR.  
Odbor školství, kultury a sportu, jako administrátor této dotace navrhuje následující rozdělení: 

 Žadatel Název projektu (aktivity) Celkové 
náklady  
(v Kč) 

Podíl 
vlastníka  
(v Kč)  

Podíl 
MKČR 
(v Kč) 

Podíl 
města 
Turnova  
(v Kč)  

1 Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a 
460 01 Liberec 
 

Rekonstrukce objektu domu č. 
p. 72, Skálova ulice, Turnov – 
Etapa II. a III. 

bez DPH 
2.421.236,65 
 
Uznatelné 
náklady 
 

bez DPH 
2.021.236,65 
 
(min. 50 % 
uznatelných 
nákladů) 

bez DPH 
400.000 
 
(max. 50 % 
uznatelnýc
h nákladů) 

  
0 
  

 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 311/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón pro rok 2022 dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
11. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu 
 

Rozprava: 
Pro rok 2022 byla vyčleněna ve fondu na podporu cestovního ruchu částka 200.000 Kč, zůstatek z minulého období 
je 162.126 Kč. Celkem je tedy pro rok 2022 ve fondu 362.126 Kč. V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o 
dotaci z fondu na podporu cestovního ruchu byly doručeny v řádném termínu 3 žádosti.  
 
Rozdělení dotací na tuto oblast navrhuje tedy správní rada dle níže uvedené tabulky. 

žadatel projekt 

předpokláda
né příjmy  
(bez 
požadované 
dotace) 

předpoklá
dané 
výdaje 

požadovan
á výše 
dotace 

návrh 
dotace  

1. Turnovská pivnice, s. r. o.  Groove picnic Jizera 2021 22.738 57.738 
 

35.000 10.500 

2. Lukáš Špetlík Groove picnic Jizera 2022 85.500 125.500 40.000 16.000 
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3. Societas Amicuum Liberec 
(SAL), z. s. 
 

VIA SACRA a další 
duchovní památky jako 
nová osa turistického 
ruchu Libereckého kraje V 
(Křížové cesty a poutní 
místa LK: část Turnov a 
okolí) 

81 000 
 
 
 

101.000 
 
 

20.000 
 
 

20.000 
 

4. ChrisEvents, s. r. o. Turnov ČokoFest 2022 195.000 215.000 20.000 8.000 

CELKEM    115.000 54.500 

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

Usnesení RM č. 312/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z rozpočtu města 
pro rok 2022 dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
12. Dětská skupina - možnost realizace v roce 2022 
 

Rozprava: 
Předkládám materiál k možnostem vzniku dětské skupiny Města Turnov. Naším záměrem je vytvořit 2 dětské 
skupiny každá pro 12 dětí ve věku 1,5 – 4 let. Potřebnost vzniku nyní zesiluje příchodem ukrajinských dětí mladších 
6 let, pro které nemáme volné kapacity a máme problém s jejich umístěním do mateřských škol. Tím zhoršujeme 
možnosti integrace rodin, protože matky nemohou nastoupit do zaměstnání, zvýšit si příjem pro hledání trvalejšího 
bydlení.  
Vzhledem k aktuální situaci jsou upraveny podmínky pro registraci skupin a žádosti o financování, je vyhlášen 
dotační titul na vybudování kapacit a budou vyhlášeny dotace na provoz dětských skupin. Lex Ukrajina umožnuje 
přijmout ukrajinské dítě bez prokazování zaměstnání.  
K realizaci záměru je potřebné zajistit:  
1/ Vhodný objekt  
2 /Poskytovatele  
3 /Potřebný počet dětí  
4 /Finance na vybudování a provoz skupiny 

 
Dotace na vybudování  
MPSV vyhlásilo výzvu na Budování kapacit dětských skupin v rámci komponenty Modernizace služeb zaměstnanosti 
a trhu práce Národního plánu obnovy. Žádosti o podporu je možné předkládat od 20. dubna, a to do 30. června (1. 
kolo), 30. září (2. kolo), respektive 30.11.2022. Projekt musí být zrealizován nejpozději do 30. 6. 2025, přičemž 
náklady jsou způsobilé od 1. 2. 2020. Délka realizace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců. Alokace výzvy je 2,74 
mld. Kč.  Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH). DPH není uznatelným výdajem. 
MPSV zatím nespecifikovalo, jak velká má být skupina pro max. výši dotace!!!! Podmínky připravují. Dotaci lze 
využít na nákup nemovitostí včetně pozemku (uznatelný náklad = cena podle znaleckého posudku), výstavba, 
rekonstrukce, úpravy objektu na dětskou skupinu. 
 

Usnesení RM č. 313/2022 
RM souhlasí  
se záměrem vzniku dětské skupiny a pověřuje místostarostku Mgr. Petru Houškovou a odbor správy majetku 
přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na podporu Budování kapacit dětských skupin v rámci Národního 
plánu obnovy dle návrhu. 
 

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

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 "Zpracování změnové 
dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na Turnově 2" a "Táborová základna MěÚ Turnov 
v Krčkovicích a příjezdové komunikace". Z důvodu ukončení pracovního poměru paní Pilské jsme řešili zpracování 
zadání zmíněných soutěží ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek KÚ LK. Zpracované texty předkládáme RM 
ke schválení. 
 
Část týkající se zakázky Zpracování změnové dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na Turnově 2 
byla stažena z jednání. 
 

Usnesení RM č. 314/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí přípravu vypsání veřejné zakázky na služby zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního 
řízení s názvem „Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace“ a stanovuje maximálně 
přípustnou cenu zakázky 8 mil. Kč bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
14. Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v rámci areálu hradu Valdštejna 
 

Rozprava: 
Předkládáme dvě Smlouvy o podnájmu dvou prostor v rámci areálu hradu Valdštejna. Tyto prostory byly 
pronajímány již v dřívější době. Po poradě s odborem správy majetku zůstává cena stejná, je navýšena pouze o 
inflaci a nově je stanovena paušální částka za služby na měsíc. Prostory jsou pronajímány během hlavní 
návštěvnické sezóny památkového objektu. Termín nájmu bude od června do září příslušného roku. 
 

Usnesení RM č. 315/2022 
RM souhlasí  
s podmínkami předložených smluv o podnájmu prostor v areálu hradu Valdštejn, a to v délce trvání smluv a 
stanovené výši nájemného za předmětné prostory. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
15. Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch z důvodu daňové 
úspory 
 

Rozprava: 
Na základě komentáře k daňovému přiznání za rok 2021 žádáme o převedení daňové úspory za rok 2019, 2020 a 
2021 v částce 3.020 Kč z rezervního fondu organizace Turnovské památky a cestovní ruch do nákladů, které budou 
použity na úhradu hlavní činnosti. V letošním roce se jedná o úhradu navýšených nákladů na tisk Turistických novin 
Turnovska. 
 

Usnesení RM č. 316/2022 
RM souhlasí  
s převodem částky 3.020 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch na 
úhradu nákladů v rámci hlavní činnosti organizace v roce 2022, pokrytí zvýšených nákladů na tisk vydávaných 
Turistických novin Turnovska 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
16. Vyjádření vlastníka - Tvorba tůní na Malém Rohozci 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám k projednání žádost organizace ZO ČSOP Bukovina (pobočný spolek Českého svazu ochránců 
přírody), která připravuje projekt do dotačního fondu Libereckého kraje - 8.6 Podpora retence vody v krajině. 
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Geologický průzkum totiž v místě objevil navážku (skládku odpadu) v mocnosti mezi 30 až 90 cm. v ploše cca 120 
metrů čtverečních. Odhad navážky je tak cca 200 m3, zhruba tak 400 t. Náklady na likvidaci navážky jsou uznatelné 
v rámci dotace z 20 - 30 % celkových nákladů projektu. Nyní se ještě dolaďuje celkový rozpočet projektu, 
pravděpodobně se vyšplhá nad 400 tis. Kč. Tedy na likvidaci bude možné čerpat odhadem přes 120 tis. Kč.  
 

Usnesení RM č. 317/2022 
RM souhlasí  
jako vlastník se záměrem vybudování tůní v rámci předloženého projektu "Tvorba tůní na Malém Rohozci" na 
dotčených pozemcích p. č. 691/1 a 695/119 v k. ú. Daliměřice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
17. Přijetí daru od firmy Vyvaplast - na doplatky na obědy nejen pro ukrajinské žáky 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení smlouvy darovací na finanční dar od Firmy Vyvaplast, s. r. o. směřující jako pomoc 
ukrajinským občanům. 
 

Usnesení RM č. 318/2022 
RM schvaluje  
přijetí daru od firmy VYVAPLAST, s. r. o. Turnov ve výši 50.000 Kč určeného na doplatky na obědy pro žáky 
základních škol a ukrajinské děti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
18. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti města Turnov provedené Ministerstvem 
vnitra 
 

Rozprava: 
Na základě § 129a zákona o obcích budou Zastupitelstvu města Turnov předloženy k seznámení výsledky kontroly 
výkonu samostatné působnosti města Turnov, kterou provedlo dne 29. března 2022 Ministerstvo vnitra, odbor 
veřejné správy, dozoru a kontroly. Zároveň bude zastupitelstvu města předložen návrh k přijetí opatření k zamezení 
opakování zjištěného nedostatku, kterým byla absence hlasování o pořadu jednání rady města. Za zajištění 
respektování § 101 odst. 3 věty druhé zákona o obcích, spočívající v tom, že Rada města Turnov na začátku každé 
schůze hlasováním schválí program jednání a takto schválený pořad schůze spolu se záznamem o průběhu a 
výsledcích hlasování o předloženém návrhu a přijatým usnesením v dané věci bude uváděn v zápisech ze schůzí 
rady města, bude zodpovídat odbor kancelář tajemníka.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 319/2022 
RM bere na vědomí  
výsledek kontroly samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra ČR dne 29. března 2022 u města Turnov 
na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který bude 
předložen k seznámení Zastupitelstvu města Turnov, a to včetně návrhu opatření k zamezení opakování zjištěných 
nedostatků. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
19. Mediální pokrytí města v roce 2022 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám aktuální přehled mediálního pokrytí z Turnova, které je hrazeno z rozpočtu města. Celkově jsme 
na média vynakládali 652.899,06 Kč za rok 2021. Samostatnou položku vždy tvořil náklad na HOT, které již 
nevychází. Tento náklad přenesen na zvýšenou částku za informační servis Mobilního rozhlasu. Plán nákladů pro 
rok 2022, včetně Mobilního rozhlasu (nově Munipolis) a souhrnného bulletinu za volební období 2018-2022 je 
752.000 Kč. 
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Usnesení RM č. 320/2022 
RM projednala  
aktuální situaci v oblasti mediálního zpravodajství z Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
20. Záměr prodeje části pozemku p. č. 702/1, 708/12, k. ú. Daliměřice (obchodně-průmyslová zóna Turnov-
Vesecko) 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám k posouzení záměr prodeje pozemků na Vesecku pro DEK stavebniny (DEKINVEST, investiční fond 
s proměnným investičním kapitálem, a. s.).  
 
Areál DEK stavebnin by měl být koncipován jako moderní prodejní centrum pro dům a zahradu. Tento koncept již 
DEK stavebniny realizovaly v mnohých městech (např. Ústí nad Orlicí). https://www.dek.cz/kontakty/ustinad-orlici 
V přiložené prezentaci je patrné, jak by mohlo celé centrum vypadat. V dalším, jsme zájemce upozorňovali na 
nutnost přeložky inženýrských sítí, navážku v prostoru staveniště, nutnost spolufinancovat výstavbu komunikace 
včetně chodníku pro pěší a cyklisty, aleje stromů, vodovodního a kanalizačního řadu, retenční nádrže na dešťové 
vody. 
DEK stavebniny jsou ochotny se podílet na poměrné části nákladů na komunikaci a inženýrské sítě nebo komunikaci 
zainvestovat, zajistit spoluúčast od ostatních společností a následně komunikaci převézt na město. 
Způsob prodeje musí odsouhlasit zastupitelstvo města. Navrhuji jít cestou výběrového řízení formou aukce s 
nejnižší vyvolávací cenou 1700Kč/m2 (po diskuzi na pracovní poradě zastupitelů jsem navýšil z původních 1400 na 
1700Kč/m2). Vstupem do výběrového řízení musí být potvrzení paní hraběnky, že je ochotna se pro společnost 
vzdát restitučního nároku.  
Takto může přistoupit do výběrového řízení teoreticky i více zájemců. Následně bude výsledek výběrového řízení 
schválen zastupitelstvem města za podmínky, že k převodu nemovitostí a fyzickému přepisu listu vlastnictví může 
dojít, až po vyjmutí pozemků ze soudního sporu a po odstranění plomby, která je na pozemky uvalena Katastrálním 
úřadem (smlouva budoucí kupní). Další podmínkou pro prodej pozemků by měla být plánovací smlouva, která bude 
rovněž schválena zastupitelstvem města. Ta bude obsahovat závazky DEK stavebnin vůči městu především v oblasti 
kofinancování komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a inženýrských sítí.  
Závazek otevírací doby o víkendu …. důležitá podmínka zastupitelů. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 321/2022 
RM schvaluje  
záměr prodeje části pozemku p. č. 702/1, 708/12, k. ú. Daliměřice (obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko) o 
výměře cca 19 000 m2 a doporučuje zastupitelstvu města schválit výběrové řízení na prodej pozemků formou 
dražby na prodej výše uvedených částí pozemků. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
 
 
V Turnově 04.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka 
 


