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Zápis z 2. jednání rady města Turnov 

ze dne 28. 1. 2016 

 

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

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

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

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František 

Zikuda 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová       

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
 

Rozprava:       V souvislosti s implementací programu E-ZAK na řízení a zadávání veřejných zakázek 

městem Turnov a organizacemi města, zákona o registru smluv a standardizaci vnitřních předpisů města a 

jeho organizací jsou navrženy tyto změny: 

1) Zveřejňování zakázek již nebude na webu města, ale pouze na profilu zadavatele (toto byl jeden z 

našich cílů mít všechny zakázky soustředěné na jednom místě) 

2) Úprava limitu, od kterého musí být uzavřena smlouva o dílo. Zvýšení z 30 tis Kč na 50 tis Kč bez 

DPH. Tuto úpravu navrhujme v souvislosti s přijetím zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Finanční limit pro zveřejňování 

smluv je v tomto zákoně stanoven na 50 tis. Kč bez DPH. 

3) Navrhujeme zrušení " Směrnice Zásady a postupy k zadávání zakázek obchodní společností nebo 

příspěvkovou organizací zřízenou Městem Turnov č.50.06 ze dne 31.12.2013". Podle návrhu směrnice si 

příspěvkové organizace a obchodní společnosti vytvoří svůj vnitřní předpis, podle kterého budou veřejné 

zakázky zadávat. Předpis musí zároveň respektovat zásady naší směrnice (finanční limity a postupy). 
 
 

usnesení RM č. 37/2016 

RM schvaluje  

úpravu směrnice "Zásady a postupy zadávání zakázek Městem Turnov " s účinností od 1.2.2016 . 
 

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

usnesení RM č. 38/2016 

RM ruší  

směrnice č. 50.06  "Zásady a postupy k zadávání zakázek obchodní společností nebo 

příspěvkovou organizací zřízenou Městem Turnov" k 28. 2. 2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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2. Schválení nájemníka v domě čp. 2144 Máchova Turnov 
 

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

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

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

spoluvlastnictví projednat a schválit změnu nájemníka v bytě. Důvodem neschválení byl, že manželé 

xxxxxxxxxxxxxx již jeden byt v uvedeném objektu pronajímají a tento chtěli využívat k dalšímu 

podnajímání. Žádost byla projednána v pracovní skupině sociální a bytové komise, která navrhuje, aby 

město Turnov neschválilo pronájem dalšího bytu pro žadatele. Oporu pro neschválení nájemníka máme i 

v nařízení vlády č. 481 /2000 Sb., když město tyto byty postavilo jako nájemní byty určené k uspokojení 

bytových potřeb občanů formou nájmu bytu. 

 
 

usnesení RM č. 39/2016 

RM neschvaluje  

pronájem bytu č. A4 Máchova čp. 2144 Turnov pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

3. Smlouva o právu provést stavbu, úprava vjezdu Trima, s.r.o. 
 

Rozprava:       Vlastníci objektu č.p. 1681 Nudvojovická ulice požádali Město Turnov o povolení 

rozšíření stávajícího vjezdu k objektu firmy Trima, s.r.o., Turnov. Úprava spočívá v rozšíření stávajícího 

vjezdu a posunutí jedné lampy veřejného osvětlení mimo nový vjezd. Touto úpravou dojde k plynulejšímu 

a přímému vjíždění velkých aut do areálu firmy - viz. přiložená situace. Pozemek Města Turnov parc.č. 

3882, k.ú. Turnov bude dotčen plochou cca 45m2. Dotčený pozemek je nyní zatravněn. Vše bude 

provedeno na náklady žadatele v rámci rozšíření stávajícího parkoviště na pozemku parc.č. 1976/2, k.ú. 

Turnov, který je ve vlastnictví žadatelů. 

 
 

usnesení RM č. 40/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 3882, k.ú. Turnov ve vlastnictví 

Města Turnov s Ing. Václavem Formánkem, Praha za účelem rozšíření stávajícího vjezdu na 

parkoviště na pozemku parc.č. 1976/2, k.ú. Turnov. 
 

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

 

4. Smlouva o právu provést stavbu, ŘSD, Sanace skalních svahů na silnici I/10 v 

úseku Turnov - Železný Brod, dodatek 
 

Rozprava:       Rada města na svém jednání 22. 11. 2015 schválila uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu na stavbu "Sanace skalních svahů na silnici I/10 v úseku Turnov - Železný Brod " s investorem 

stavby Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Smlouva byla uzavřena na pozemky ve vlastnictví Města Turnov 

parc.č. 734/1, 731/1, 1000/16, 731/27 a spoluvlastnický podíl 3/4 z celku na pozemku parc.č. 731/28, vše 

k.ú. Daliměřice. Po zaměření dokončené stavby bylo zjištěno, že 3 kotvy, na které jsou upevněny 

záchytné sítě byly umístěny na pozemku ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 731/16, k.ú. Daliměřice. 
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usnesení RM č. 41/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. 81418/15-MUTU s Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR na stavbu "Sanace skalních svahů na silnici I/10 v úseku Turnov - Železný 

Brod" na pozemku parc.č. 731/16, k.ú. Daliměřice. 
 

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

 

5. Veřejnoprávní smlouva pro Dětské centrum Turnov 
 

Rozprava:       Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz organizaci Dětské centrum Turnov. 

Organizace Dětské centrum Turnov vykonává pro město činnost, která je označena jako služba obecného 

hospodářského zájmu, ale vzhledem k objemu finančních prostředků bude řešena formou podpory de 

minimis do částky 500.000 EUR za 3 účetní roky. Výše příspěvku byla odsouhlasena Zastupitelstvem 

města Turnova dne 17.12.2015 usnesením č. 416/2015 a činí 1.730.000,- Kč. 

 
 

usnesení RM č. 42/2016 

RM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí příspěvku na provoz organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace. 
 

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

 

6. Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech 
 

Rozprava:       Dne 5.1.2010 Město Turnov prostřednictvím Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. 

Liberec, podalo žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 Zlepšování stavu 

přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny, na akci „Obnova 

dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech“. Projekt řešil vegetační úpravy 

v Rývových a Metelkových sadech, spočívající v ošetření stávajících dřevin, úpravě povrchů pro nové 

výsadby  a ve výsadbě stromů a keřů. Žádost o dotaci byla úspěšná, Město Turnov obdrželo rozhodnutí o 

přidělení dotace ve výši 90% uznatelných nákladů. Řízení a koordinaci projektu prováděla pro Město 

Turnov na základě smlouvy o dílo Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec. 

Dne  15.10.2015 obdrželo Město Turnov dopis z MŽP – výzvu k vyjádření, proč nebyly ve stanoveném 

termínu doloženy veškeré požadované dokumenty. Dopisem ze dne 9.11.2015 Město Turnov na MŽP 

vysvětlení a zdůvodnění nedodržení termínu zaslání podkladů. Dne 7.1.2015 obdrželo Město Turnov 

dopis z MŽP, ve kterém MŽP sděluje, že nelze zdůvodnění nedodržení termínu vyhovět a vyčíslil  vratku 

dotace  celkem, tzn.  28 490,83 Kč z ERDF (26 908,01 Kč) a  vratku dotace ze SFŽP (1 582,82 Kč), 

kterou je nutné do 30-ti dnů  uhradit.  

 
 

usnesení RM č. 43/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o vratce dotace u akce „Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a 

Metelkových sadech“ ve výši 3%. RM ukládá OŽP předložit další informace o tomto případu po 

projednání s administrátorem dotace, tedy Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o, Liberec do 

25. února 2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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7. Platy ředitelů příspěvkových organizací - Bc. D. Musílkové a Mgr. et Mgr. J. Kříže 
 

Rozprava:       Návrh na zvýšení platu ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková 

organizace a ředitele Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace. Paní ředitelka 

nastoupila do funkce dne 1. 8. 2015 a byla jí stanovená zkušební doba v délce trvání šest měsíců. V této 

době se ve funkci osvědčila. Pan ředitel nastoupil do funkce dne 1. 8. 2015 a byla mu stanovena zkušební 

doba v délce trvání šest měsíců. V této době se ve funkci osvědčil. 

 
 

usnesení RM č. 44/2016 

RM schvaluje  

ředitelce Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, paní Bc. Daně 

Musílkové plat dle předloženého návrhu s účinností od 1. 2. 2016. 
 

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

usnesení RM č. 45/2016 

RM schvaluje  

řediteli Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, panu Mgr. et Mgr. 

Jaroslavu Křížovi plat dle předloženého návrhu s účinností od 1. 2. 2016. 
 

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

 

8. Personální záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
 

Rozprava:       Návrh na navýšení personálního obsazení odboru školství, kultury a sport. Do konce roku 

2015 odbor vyřizoval dotační programy Města Turnov pro oblast sportu, kultury, volného času dětí a 

mládeže a mimoškolních aktivit a pro objekty nacházející se v městské památkové zóně Turnov. Počínaje 

rokem 2016 byl dále pověřen nově správou dotačních programů v oblasti zahraniční spolupráce, obecně 

prospěšné činnosti. Celý soubor dotačních programů s sebou nese další administrativní a pracovní úkoly. 

Týká se to zejména účasti pověřeného pracovníka v komisi rady města pro danou oblast, vyhotovování 

zápisů z jednání, zpracování agendy týkající se vyhlášení programů a žádostí, kontroly subjektů 

čerpajících dotaci, kontroly vyúčtování apod. 

 

 
 

usnesení RM č. 46/2016 

RM ukládá  

tajemníkovi úřadu provést personální vnitřní audit úřadu se záměrem přeřazením některého ze 

zaměstnanců na pozici referent OŠKS s termínem 3. února 2016. 
 

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

 

9. Plán prevence kriminality na rok 2016 pro město Turnov - schválení, podání 

žádosti o dotaci 
 

Rozprava:       Plán prevence kriminality na rok 2016 a projekt Turnov – rozšíření MKDS, 3. etapa 

vychází ze schválené Koncepce prevence kriminality Města Turnova na období 2014 – 2016 schválené 

usnesením ZM č. 15/2014 ze dne 30.1.2014. Vzhledem ke skutečnosti, že se v lokalitě Prouskova – 

Studentská ulice zvýšil počet protiprávního jednání (trestných činů, přečinů a přestupků), rozhodlo se 

město ve spolupráci s Městskou policií (dále jen MP) požádat o dotaci a rozšířit městský kamerový 
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dohlížecí systém (dále jen MKDS) o nový kamerový bod v této lokalitě, a to na budově sportovní haly 

TSC Turnov (u střední školy). Je možné požádat o rozšíření MKDS, přičemž maximální dotace činí 350 

tis. Kč na jeden projekt z uznatelných nákladů. Minimální spoluúčast města je 10% z těchto nákladů. 

Náklady na její pořízení jsou vyčísleny na cca 400 tis. Kč. Podíl města by měl činit min. 40 tis. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 47/2016 

RM schvaluje  

Plán prevence kriminality na rok 2016 pro město Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 48/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Turnov – rozšíření MKDS, 3. etapa“ do Programu prevence 

kriminality na rok 2016 vyhlášeného Ministerstvem vnitra, a v případě přidělení dotace vyčlení z 

rozpočtu města finanční prostředky ve výši min. 10% z celkových nákladů akce potřebné k 

realizaci projektu, a to i neuznatelných nákladů. 
 

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

 

10. Dohoda o stavebních úpravách bytu č. 94/8 NP v domě s pečovatelskou službou  

Turnov 
 

Rozprava:       Manželům xxxxxxxxx byl přidělen byt č.94/8 NP Granátová ulice, Turnov dle usnesení 

č.4/2015 sociální a bytové komise ze dne 14.01.2015. Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nájemců, 

dožilému stavu umakartového jádra sociálního zařízení bytu, žádají RM o povolení stavebních úprav 

rekonstrukce původního umakartového jádra se sociálním zázemím bytu na své vlastní náklady a to: 

- demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky 

- vybourání stávajícího umakartového jádra a jeho ekologická likvidace 

- vybudování nového jádra z Ytongu tl.10 a 7,5cm, včetně zárubně a dveřní výplně 

- vybudování nového rozvodu vodoinstalací včetně řádné hydroizolace 

- položení nové dlažby a obkladů v koupelně a WC. 

Odhadované náklady stavebních úprav jsou cca 85.000 Kč 

Veškeré uvedené náklady bude hradit nájemce bez finančních nároků vůči pronajímateli a podpisem této 

dohody prohlašuje, že nebude požadovat náhradu jím vynaložených nákladů na stavební úpravy bytu při 

skončení nájmu a odevzdání bytu zpět městu z jakýchkoliv důvodů a v kterémkoliv čase. 

 

 
 

usnesení RM č. 49/2016 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o stavebních úpravách bytu č.94/8NP v domě s pečovatelskou službou, 

Granátová 1987 Turnov mezi Městem Turnov a manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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11. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na implementaci nástroje E-ZAK 
 

Rozprava:       Dne 26.11.2015 uzavřelo Město Turnov se společností QCM, s.r.o. Smlouvu o dílo na 

implementaci elektronického nástroje pro administraci veřejných zakázek E-ZAK. Součástí poptávky a 

následně uzavřené smlouvy o dílo bylo propojení nástroje E-ZAK s elektronickou spisovou službou 

AthenA od společnosti PilsCom, s.r.o.. Tím měla být významně snížená administrativní zátěž při realizaci 

veřejných zakázek. Do implementace nástroje E-ZAK byl zapojen odbor správy majetku po stránce 

organizační a procesní a odbor vnitřních věcí po stránce technické. Bohužel v průběhu implementace 

nástroje E-ZAK společností QCM,s.r.o. nedošlo k dohodě se společností PilsCom, s.r.o. a není možné 

zajistit napojení na spisovou službu AthenA v plánovaném termínu zahájení ostrého provozu. Město 

Turnov se proto dohodlo se společností QCM,s.r.o. na snížení rozsahu zakázky a nerealizovat napojení na 

spisovou službu. 

Cena za implementaci se sníží z původních 100.000 Kč na 55.000 Kč bez DPH. Na základě průběhu 

provozu E-ZAK na městě bude vyhodnoceno, zda dále usilovat o propojení 

nástroje E-ZAK se spisovou službou. 

 
 

usnesení RM č. 50/2016 

RM schvaluje  

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.11.2015 mezi Městem Turnov a společností 

QCM, s.r.o. na snížení rozsahu implementace elektronického nástroje pro administraci veřejných 

zakázek E-ZAK o napojení na spisovou službu a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
 

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

 

12. Jmenování členů komise pro zahraniční vztahy 
 

Rozprava:       Na základě podnětu předsedy komise, Ing. Michala Kříže, předkládáme návrh na 

jmenování nových členů komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci a to pana Ing. Tomáše Špinku, 

pana Mgr. Davida Peška a paní Mgr. Martinu Markovou. 

 
 

usnesení RM č. 51/2016 

RM jmenuje  

členy komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci Ing. Tomáše Špinku, Mgr. Davida Peška, 

Mgr. Martinu Markovou. 
 

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

 

V Turnově dne 1. února 2016 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

      starosta                místostarostka  

 


