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ZÁPIS 
z jednání Rady města Turnov 

ze dne 11. května 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 

 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
1. Vyřazování majetku příspěvkových organizací Mgr. Martina Marková   8:00 – 8:20      
2. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost        
3. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci        
4. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

- žádost o schválení přijetí daru 
       

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

práva stavby "Přípojka splaškové kanalizace, Palackého č. p. 
484, xxxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová   8:20 – 10:20      

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby "SM, Turnov p. č. 29/5 - smyčka 
kNN" 

       

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-
služebnosti "REKO MS Turnov, Na Vyhlídce, plynovodní 
přípojka k č. p. 943, xxxxxxxxx" 

       

8. Prodej pozemku p. č. 619, k. ú. Malý Rohozec        
9. Prodej pozemku p. č. 1986/2 a části pozemku p. č. 1986/1, 

k. ú. Turnov, ul. Přepeřská 
       

10. Prodej pozemků ul. Bedřicha Smetany, Turnov        
11. Pozemek p. č. 3/4 Mašov u Turnova        
12. Koupě podílu 1/54  na p. p. č. 767/28, k. ú. Daliměřice        
13. Koupě podílu 1/198 na p. p. č. 682, k. ú. Malý Rohozec        
14. Zahájení veřejné zakázky - "RPS - Turnov, sídliště U nádraží - 

8. etapa" 
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15. Výsledek výběrové zakázky "Úpravy prostranství před 
bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" 

       

16. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - "Oprava chodníku v městském 
parku" 

       

17. Greenway - nájemní smlouva Správa železnic, s. p.        
18. Majetkoprávní vypořádání - zařízení na měření rychlosti v 

obci Ktová 
            

Záležitosti odboru finančního 
19. Úhrada doplatků za obědy pro děti z Ukrajiny a děti ze 

sociálně slabších rodin 
Ing. Tomáš Hocke   10:20 – 10:30      

Záležitosti odboru dopravního 
20. Podélné parkování v ulici Nudvojovická - žádost KAMAX, s. 

r. o. 
Mgr. Jana Svobodová   10:30 – 10:50 

21. Návrh na zrušení autobusové zastávky Turnov, Lékarna   
Záležitosti odboru životního prostředí 

22. Komplexní revitalizace náměstí v Turnově – koncepční 
studie 

Mgr. Jana Svobodová   10:50 – 11:15      

Ostatní 
23. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy - návrh komise 

na přesun finančních prostředků – materiál byl stažen z 
jednání 

Mgr. Jana Svobodová         11:15 – 11:30      

Přestávka                                                                                                                                                                11:30 – 12:00 
Ostatní 

24. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - valná hromada, nové 
ceníky pronájmů 

     Mgr. Petra Houšková 12:00 – 15:00     

25. Hodnocení jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o.             
26. Hodnocení jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. a 

Turnovských odpadových služeb, s. r. o. 
    Mgr. Jana Svobodová        

27. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Ceníky na sezónu 22/23, 
úprava investičního plánu a veřejné zakázky MST na změnu 
PD sportovní haly v Turnově 2 a rekonstrukce táborové 
základny Krčkovice 

            

28. Výběrové řízení na jednatele Městské teplárenské Turnov, 
s. r. o. 

            

29. Výběrové řízení na ředitele/ku Turnovských památek a 
cestovního ruchu – materiál byl stažen z jednání 

            

 
 

Usnesení RM č. 322/2022 
RM schválila  
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
 
1. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 
Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku města Turnova, platné od 01.12.2013, předkládáme 
žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. 
 
Své žádosti o vyřazení majetku překládají ředitelé těchto organizací: 
Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace  
Ředitelka Dětského centra Turnov, příspěvková organizace  
Ředitelka Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace  
Ředitelka Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace  
Ředitelka Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace 
Ředitelka Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  
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Ředitelka Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková organizace  
Ředitel Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  
Ředitel Základní umělecké školy Turnov, příspěvková organizace  
Ředitel Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
 

Usnesení RM č. 323/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola a 
Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 324/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Dětské centrum 
Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 325/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 326/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola 
Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 327/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč a dlouhodobého hmotného majetku nad 40.000 Kč dle 
předloženého návrhu ředitelky organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 328/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle 
předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 329/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 
zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu 
ředitelky organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

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



4  Zápis Rady města Turnov 11.05.2022 

Usnesení RM č. 330/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 
zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu 
ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 331/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle 
předloženého návrhu ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 332/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola 
Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
2. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
 

Rozprava: 
Pro rok 2022 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský život 
obyvatel města Turnov (dotační program Podpora obecně prospěšné činnosti) částka 280.000 Kč.  
 

 
název žadatele účel dotace  

požadov
aná výše 
dotace 

návrh 
dotace 
2022 

výše 
dotace 
2021 

1. Celia-život bez lepku, o. p. s. činnost společnosti - náklady 
nezbytné k činnosti spolku  

20.000 10.000 5 000 
požadavek 
20 000 

2. Český svaz chovatelů, Základní 
organizace Turnov 1 

činnost spolku - údržba výstavní haly 30.000 30.000 20.000 
požadavek 
30 000 

3. Český červený kříž, místní 
skupina Turnov 

činnost skupiny - doplnění 
zdravotnického materiálu a vybavení 
lékárny, zdravotnický oděv 

10.000 10.000 bez žádosti 

4. FOKUS Turnov, z. s. 
 

činnost spolku - v rámci (NE)BLÁZNI 
TURNOVE organizace konference 
(přednášející, technické vybavení), 
divadelní představení s tématikou 
duševního onemocnění, happening 

60.000 30.000 bez žádosti 

5. Myslivecká společnost 
VESECKO, z. s. 

činnost spolku - krmivo, pachové 
ohradníky, materiál na opravu a 
údržbu střelnice a mysl. zařízení 

14.000 10.000 8.000 
požadavek 
15.000 

6. Tělovýchovná jednota Český 
ráj, spolek 

činnost spolku - náklady spojené 
s pořádáním sběru odpadků 

25.000 20.000 20.000 
požadavek 
25.000 

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

činnost spolku - obnova materiálního 
vybavení spolku (nové řemeslné 
stánky)  

40.000 30.000 bez žádosti 
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8. ZAzemí, z. s. 
 

činnost spolku - el. energie 
komunitní zahrady, vývěsní 
informační skříňka, pronájem prostor 
ve SVČ a jiné nájmy k realizaci akcí 
v rámci EVVO 

28.000 20.000 20.000 
požadavek 
26.000 

 CELKEM 
 

227.000 227.000 160.000  

Vzhledem k navrhované výši rozdělení finančních prostředků bude vyhlášena druhá výzva dotačního programu 
Podpora obecně prospěšné činnosti. Pro tuto výzvu bude alokováno 120.000 Kč.  
Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. 
 

Usnesení RM č. 333/2022 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov 
rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
3. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci 
 

Rozprava: 
Pro rok 2022 byla v rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100.000 Kč. V rámci 
vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu stanoveného účelu pro 
žadatele vyčleněno 40.000 Kč.  

V rámci výzvy byla v řádném termínu doručena jedna žádost o dotaci. Spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov 
požádal o dotaci na projekt s názvem Reciproční soustředění mládeže ve spolupráci s mládeží z města Niesky, tj. 
pětidenní soustředění oddílu stolního tenisu za účasti mládeže z partnerského města, které se uskuteční v termínu 
od 18. do 22. července 2022. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady města Turnov jako kompetentní 
orgán pro posuzování žádosti o dotaci určený Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci posoudila  na 
svém jednání dne 25.04.2022 předmětnou žádost o poskytnutí dotace a navrhla podpořit projekt ve výši 
požadavku. 
 

Usnesení RM č. 334/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout v rámci dotačního programu Podpora zahraniční spolupráce o poskytnutí 
dotace ve výši 17.700 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt Reciproční 
soustředění mládeže ve spolupráci s mládeží z města Niesky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
4. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - žádost o schválení přijetí daru 
 

Rozprava: 
Předkládáme žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o schválení 
přijetí finančního daru v celkové výši 105 tis. Kč od nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ 28902254, se 
sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.  
Podmínkou poskytnutí daru je skutečnost, že v období od 1. dubna 2022 do 30. června 2022 bude škola 
zabezpečovat podporu pro nejméně deset uprchlíků.  
 

Usnesení RM č. 335/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí finančního daru v celkové výši 105 tis. 
Kč od nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ 28902254, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 
160 41. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva stavby "Přípojka splaškové kanalizace, 
Palackého č. p. 484, xxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
Investoři manželé xxxxxxxxx připravují na pozemcích města Turnova realizaci 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. Touto stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 384/3, 384/8, 384/9 k. ú. 
Turnov, všechny ve vlastnictví města Turnov v celkové délce trasy kanalizace 9 bm.  
 

Usnesení RM č. 336/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemek parcel. č. 384/3, 384/8, 384/9, k. ú. Turnov, ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 9 bm 
dotčených stavbou splaškové kanalizace k domu č. p. 484 v Palackého ulici, ve prospěch manželů xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 3.600 Kč + DPH (400 Kč x 9bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM, Turnov p. č. 29/5 - 
smyčka 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, Mašov p. č. 29/5 - smyčka kNN". Projektovaná stavba se nachází v obci 
Mašov, v ulici Nad Hájkem. Jedná se o výstavbu nového odběrního místa, na pozemku investora p. č. 29/5, k. ú. 
Mašov u Turnova bude vystavěn nový přípojkový pilíř. Trasa vedení povede v pozemku p. č. 1264/1, k. ú. Mašov u 
Turnova ve vlastnictví města Turnov. 
 

Usnesení RM č. 337/2022 
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. 1264/1, k. ú. Mašov u Turnova,  ve vlastnictví 
města Turnov v celkové délce 1 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Mašov p. č. 29/5 - smyčka kNN" ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 2.000 Kč + DPH, dle oceňovací dohody s ČEZ Distribuce, a. s., 
schválenou RM 16.12.2021, č. usnesení 841/2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti "REKO MS Turnov, Na Vyhlídce, 
plynovodní přípojka k č. p. 943, xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
Investor GasNet, s. r. o. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "NTL plynovodní přípojka v ul. Na 
Vyhlídce, Turnov". Jedná se o výstavbu nové plynovodní přípojky pro RD č. p. 943, která povede přes pozemek p. č. 
1038, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 1 bm. V této lokalitě byla schválena RM dne 21.10.2021, 
usnesením č. 665/2021 rekonstrukce plynovodu a přípojek celé ulice Na Vyhlídce. V tomto případě se jedná o 
třístrannou smlouvu s xxxxxxxxxxxx, městem Turnov a GasNet, s. r. o.  
 

Usnesení RM č. 338/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemky parcel. č. 1038, k. ú. Turnov, ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "NTL plynovodní 
přípojka v ul. Na Vyhlídce, Turnov" ve prospěch xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednorázovou úhradu 1.000 Kč 
+ DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 01.07.2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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8. Prodej pozemku p. č. 619, k. ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 
Předkládáme radě města Turnova ke schválení žádost o prodej pozemku p. č. 619 - orná půda o výměře 169 m2, k. 
ú. Malý Rohozec.   
Žadatel pan xxxxxxxxxxxxxx vlastní sousední pozemky a dům Malý Rohozec č. p. 134. Uvedený pozemek ve 
vlastnictví města Turnova dlouhodobě udržuje.  Nyní požádal o prodej tohoto pozemku, rád by pozemek využil jako 
zahrádku a rozšířil si prostor pro opravy a údržbu svého rodinného domu. Pozemek sousedí s cestou ve vlastnictví 
města, p. p. č. 677, k. ú. Malý Rohozec, která je dostatečně široká pro současné potřeby vjezdů na další pozemky. 
Cesta není průjezdná k silnici Turnov - Jenišovice. Po části pozemku p. č. 619, k. ú. Malý Rohozec vede trasa veřejná 
kanalizace.  
    
RM schvaluje  
záměr prodeje pozemku p. č. 619, k. ú. Malý Rohozec, za cenu 150 100 Kč. Žadatel bude dále hradit poplatek za 
návrh na vklad práva do katastru nemovitostí 2.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/1/3] – usnesení nebylo přijato 
  
 
9. Prodej pozemku p. č. 1986/2 a části pozemku p. č. 1986/1, k. ú. Turnov, ul. Přepeřská 
 

Rozprava: 
Předkládáme radě města Turnova žádost manželů xxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 1986/2 a části pozemku p. č. 
1986/1, oba v k. ú. Turnov. Při kontrole pozemků ve vlastnictví města Turnova bylo zjištěno, že rodina xxxxxxxxxx 
užívá spolu se svou zahrádkou u domu Turnov č. p. 1307 i pozemek p. č. 1986/2 a část pozemku p. č. 1986/1, vše k. 
ú. Turnov.  Odbor správy majetku nechal zpracovat geodetické zaměření pozemků a stávajícího oplocení. xxxxxxxx 
nyní požádali o prodej pozemku p. č. 1986/2, k. ú. Turnov a části pozemku p. č. 1986/1 v ploše tak, jak je zaplocen – 
výměra 87 m2, vše k. ú. Turnov. 
 

Usnesení RM č. 339/2022 
RM neschvaluje  
záměr prodeje části pozemku p. č. 1986/1 ani pozemku p. č. 1986/2, oba k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
10. Prodej pozemků ul. Bedřicha Smetany, Turnov 
 

Rozprava: 
Předkládáme radě města Turnova žádosti o prodej pozemků v ulici Bedřicha Smetany v Turnově. Při kontrole 
pozemků v roce 2021 zjistilo město Turnov, že vlastníci rodinných domů v ulici Bedřicha Smetany užívají bez 
smluvního vztahu části pozemků p. č. 2265/168 a p. č. 2308/11, a pozemek p. č. 2265/94, vše k. ú. Turnov. Na 
pozemcích jsou zpevněné plochy, zahradní zídky a okrasné dřeviny. Pozemek p. č. 2265/168 - komunikace je 
zaplocen, osázen tújemi a v části užíván k parkování. 
 

Usnesení RM č. 340/2022 
RM neschvaluje  
záměr prodeje pozemků p. č. 2265/168 a p. č. 2308/11, oba k. ú. Turnov a ukládá odboru správy majetku jednat 
dále o směně pozemků případně pronájmu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  

Usnesení RM č. 341/2022 
RM schvaluje  
záměr pronájmu části pozemku p. č. 2265/168, k. ú. Turnov o výměře 85 m2 za cenu 40 Kč/m2/rok s doplacením 
nájemného 3 roky zpětně jak umožňuje zákon. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
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Usnesení RM č. 342/2022 
RM schvaluje  
záměr prodeje pozemku p. č. 2265/94, k. ú. Turnov za cenu dle znaleckého posudku 611 Kč/m2. Kupující bude 
hradit poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  
 
11. Pozemek p. č. 3/4 Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k projednání návrh na prodej pozemku p. č. 3/4, k. ú. Mašov u Turnova. 
Paní xxxxxxxxxxxx užívá pozemek p. č. 3/4 - zahrada o výměře 62 m2, k. ú. Mašov u Turnova. Tato skutečnost byla 
zjištěna při zaměření pozemků v souvislosti s převodem sokolovny a hřiště v Mašově v roce 2020. Odbor správy 
majetku jednal s paní xxxxxxxxxxx o možnostech řešen situace - pronájmem (5 Kč/m2/rok), prodejem (500 Kč/m2) 
nebo uvedením do původního stavu a vrácením pozemku do užívání města Turnova.  
RM navrhuje projednat věcné břemeno užívání nebo výpůjčku s paní xxxxxxxxxxxx a to s ohledem na nutnou 
údržbu hřiště i vyzvedávání míčů, které přelétnou oplocení. 
 
 
12. Koupě podílu 1/54  na p. p. č. 767/28, k. ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova ke schválení odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/54 z pozemku p. č. 
767/28, o výměře 3068 m2, ostatní plocha, k. ú. Daliměřice, obec Turnov. Společnost VIAGEM, a. s. se sídlem 
Sokolovská 131/86, Praha nabídla městu Turnov k odkoupení spoluvlastnický podíl ve výši 1/54 z celku nemovité 
věci pozemku p. č. 767/28, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o celkové výměře 3.069 m2, k. ú. 
Daliměřice. 
 

Usnesení RM č. 343/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/54 z pozemku p. č. 767/28, o výměře 
3068 m2, ostatní plocha, k. ú. Daliměřice, obec Turnov za cenu 5.683 Kč od společnosti VIAGEM, a. s. Poplatek za 
vklad práva do katastru nemovitostí bude hradit město Turnov jako kupující. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
13. Koupě podílu 1/198 na p. p. č. 682, k. ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnov ke schválení odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/198 na pozemek p. č. 
682, o celkové výměře 1715 m2, k. ú. Malý Rohozec, obec Turnov.  Paní xxxxxxxxxxxxxx zdědila před 8 lety dům a 
pozemky na Malém Rohozci. V rámci dědického řízení musela dům prodat a vyplatit podíly dalším dědičkám. Při 
dědictví nebylo známo, že zůstavitel vlastnil i výše uvedený podíl z pozemku p. č. 682, k. ú. Malý Rohozec. Nabídla 
podíl na pozemku ke koupi městu Turnov. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/198 z pozemku o výměře 1715 m2 
představuje 8,662 m2. 
 

Usnesení RM č. 344/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/198 z pozemku p. č. 682, k. ú. Malý 
Rohozec, obec Turnov, za cenu 867 Kč od paní xxxxxxxxxxxxxxx. Poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 
bude hradit město Turnov jako kupující. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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14. Zahájení veřejné zakázky - "RPS - Turnov, sídliště U nádraží - 8. etapa" 
 

Rozprava:       
Předmětem materiálu je vypsání veřejné zakázky "Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 
8. etapa" v rámci projektu, který je financovaný ze Státního fondu podpory investic. Dne 21.04.2022 bylo na 
městský úřad doručeno Oznámení o poskytnutí dotace společně s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace v plné 
výši, tzn. 2.415.843 Kč z celkových předpokládaných nákladů 5.606.691 Kč. Akci je nutné realizovat v tomto roce, 
stavební práce musí být zahájeny nejpozději 01.07.2022 a dotaci vyčerpat do osmi měsíců od uzavření smlouvy 
s poskytovatelem dotace. 
 

Usnesení RM č. 345/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky "RPS – Turnov, sídliště U nádraží – 8. etapa" a schvaluje komisi pro hodnocení 
nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jan Pokorný, DiS., Mgr. Dagmar Šrytrová, Jindřich Zeman, Mgr. Eva 
Honzáková, Ing. Hana Malá. 
 

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

Usnesení RM č. 346/2022 
RM schvaluje  
podpis Smlouvy č. 3908110222 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na 
sídlišti – sídliště U nádraží, 8. etapa se Státním fondem podpory investic. 
 

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

Usnesení RM č. 347/2022 
RM ukládá  
odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek hodnotící komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
15. Výsledek veřejné zakázky "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu je schválení výběru nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
ve veřejné zakázce "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov". 
Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky - nejnižší nabídkovou cenu bez 
DPH. Přepokládaná hodnota byla 1.500.000 Kč bez DPH. 
 
Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/vč. DPH  

1. 
Jan Kreysa stavební 
mechanizace 

10507868 1.249.379,13 Kč/1.511.748,75 Kč 

2. EKO Broumovsko, s. r. o. 28816501 1.665.424 Kč/2.015.163 Kč 

3. SaM silnce a mosty, a. s. 25018094 1.938.839,05 Kč/2.345.995,25 Kč 

4. Michal Zonyga 72940247 2.849.009,94 Kč/3.447.302,03 Kč 

 
Na základě výběru nabídky veřejné zakázky "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., 
Turnov", který provedla hodnotící komise dne 25.04.2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 
smlouvy o dílo s dodavatelem Jan Kreysa stavební mechanizace., IČ 10507868 za cenu 1.249.379,13 Kč bez 
DPH/1.511.748,75 Kč vč. DPH. 
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Usnesení RM č. 348/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Jan Kreysa stavební mechanizace., IČ 
10507868 na realizaci zakázky "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" za cenu 
1.249.379,13 Kč bez DPH/1.511.748,75 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 
dodavatelem. 
 

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

Usnesení RM č. 349/2022 
RM ukládá  
Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
16. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - "Oprava chodníku v městském parku" 
 

Rozprava: 
Dne 16.03.2022 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Oprava chodníku v městském parku" s 
předpokládanou hodnotou 500 tis. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky nebyla předkládána ke schválení v radě 
města, protože jí to směrnice č. 49.21 Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek městem Turnov neukládá 
vzhledem k předpokládanému limitu 500 tis. Kč bez DPH. Zakázka byla vysoutěžena za cenu 423.502 Kč bez DPH, tj. 
512.437 Kč, kterou předložila firma SKJ, s. r. o., IČ 07807716. S vítězem byla uzavřena smlouva s termínem plnění 
do 15.05.2022. 
Realizace byla zahájena během dubna a v průběhu plnění bylo zjištěno neúnosné podloží. Z toho důvodu bylo 
nutné odkopat nevhodné podloží až na únosnou vrstvu a nahradit ho geomřížemi a vhodným kamenivem. Tyto 
práce musí být provedeny, jinak zhotovitel nebude garantovat záruku díla. Termín plnění tímto nebude dotčen. 
Vícepráce byly vyčísleny na 100.596,- Kč bez DPH, tj. 121.721,16 Kč vč. DPH. Celkem Dodatek č. 1 činí 524.098,- Kč 
bez DPH, tj. 634.158,58 Kč vč. DPH. 
 

Usnesení RM č. 350/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SKJ, s. r. o., IČ 07807716 ve výši 524.098 Kč bez DPH, tj. 
634.158,58 Kč vč. DPH na akci "Oprava chodníku v městském parku". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
17. Greenway - nájemní smlouva Správa železnic, s. p. 
 

Rozprava: 
Předkládáme radě města Turnova ke schválení smlouvu o nájmu pozemku pro stavbu Cyklotrasa "GREENWAY 
JIZERA v úseku Turnov - Svijany" se společností Správa železnic, státní organizace. Smlouva o nájmu pozemku byla 
uzavřena již v roce 2018 s tím, že pokud do 30.04.2020 nenabude účinnosti pozbývá platnosti. Účinnosti by 
smlouva nabyla protokolárním předáním předmětu nájmu. To se nestalo a smlouva tak pozbyla platnosti. Nyní 
předkládáme radě města Turnov znění nové smlouvy o nájmu pozemku (pro stavbu ve veřejném zájmu) VS 
6408200422 vypracované Správou železnic, s. o. Smlouva je opět na dobu neurčitou s podmínkou, že účinnosti 
musí nabýt do 30.11.2023, jinak pozbývá platnosti. Roční nájemné je stanoveno ve výši 7.152 Kč uvedeno bez DPH.  
 

Usnesení RM č. 351/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy VS 6408200422 s organizací Správa železnic, státní organizace, o nájmu pozemku pro stavbu 
Cyklotrasa "GREENWAY JIZERA v úseku Turnov - Svijany". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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18. Majetkoprávní vypořádání - zařízení na měření rychlosti v obci Ktová 
 

Rozprava: 
Předkládáme radě města popis průběhu jednání s panem xxxxxxxxxxxx, zastoupeným advokátem JUDr. Mikyskou, 
ve věci finančního vypořádání za umístění radaru na pozemku pana xxxxxxxxxxx, a to s ohledem na skutečnost, že 
výše vypořádání, kterou je ochoten pan Kopecký akceptovat, a kterou se podařilo odboru správy majetku vyjednat, 
se výrazně odlišuje od výše vypořádání, kterou město poskytuje v případě vlastníků jiných pozemků, na kterých 
jsou radary umístěny. Advokát pana xxxxxxxxx nyní požaduje plnění ještě ve vyšší částce.  
 

Usnesení RM č. 352/2022 
RM schvaluje  
zaplatit xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx částku 35.000 Kč za vypořádání umístění zařízení na měření rychlosti za 
období od 01.02.2019 do 31.12.2021, jednorázovou částku 50.000 Kč za umístění zařízení na měření rychlosti a 
zároveň RM schvaluje uzavřít s xxxxxxxxxxx smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
19. Úhrada doplatků za obědy pro děti z Ukrajiny a děti ze sociálně slabších rodin 
 

Rozprava: 
Na předchozím jednání rady města 28.04.2022 jste schválili přijetí finančního daru od firmy VYVAPLAST, s. r. o. ve 
výši 50.000 Kč určeného na doplatky na obědy. Dle domluvy se jedná o doplatky za dlužné stravné za žáky škol, a to 
pro děti z Ukrajiny a děti ze sociálně slabších rodin. Na základě toho Vám nyní předkládáme návrh na úhradu 
doplatků za obědy pro děti z Ukrajiny a děti ze sociálně slabších rodin na turnovských základních a mateřských 
školách od měsíce březen 2022 do vyčerpání částky 50.000 Kč. 
 

Usnesení RM č. 353/2022 
RM bere na vědomí a souhlasí  
s úhradou doplatků za obědy za žáky turnovských základních a mateřských škol (děti ze sociálně slabších rodin z 
Ukrajiny a děti ze sociálně slabších rodin v Turnově) dle odebraných obědů za období březen 2022 až červen 2022 
do vyčerpání částky 50.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
20. Podélné parkování v ulici Nudvojovická - žádost KAMAX, s. r. o. 
 

Rozprava: 
Společnost KAMAX využívá místní komunikaci, ul. Nudvojovická pro parkování vozidel zaměstnanců na základě 
povolení MěÚ Turnov, odboru dopravního. Je zde instalováno příslušné dopravní značení. Důvodem je překročená 
kapacita parkoviště v době, kdy se střídá ranní a odpolední směna. Platnost povolení vyprší 01.06.2022. 
Přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci (dočasné umístění dopravního značení) lze ze zákona povolit 
pouze na maximální délku 1 roku. Z tohoto důvodu se žádost spol. KAMAX pravidelně opakuje. 
 

Usnesení RM č. 354/2022 
RM souhlasí  
s využitím ulice Nudvojovická v Turnově pro podélné parkování vozidel do 01.06.2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
21. Návrh na zrušení autobusové zastávky Turnov, Lékarna 
 

Rozprava: 
Předkládáme návrh na zrušení autobusové zastávky Turnov, Lékárna. 
Autobusová zastávka u bývalé lékárny je obsluhována spoji městské hromadné dopravy linek 675302, 675322 s 
hodinovým taktem obsluhy denně mezi 7:15 – 17:15. Autobus se prakticky denně potýká se zhoršeným průjezdem 
v místě kolem radnice. Na své trase jede z Mariánského náměstí, odbočuje vpravo na náměstí Českého ráje (NČR), 
dále odbočuje vlevo a následně odbočuje znovu vlevo do ulice Antonína Dvořáka a obsluhuje zastávku Lékárna. Při 
levém odbočení a z důvodu špatného stání vozidel u zásilkovny ztrácí čas. Síly policie nemohou být denně 
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alokovány na monitorování špatně parkujících aut bránících průjezdu autobusu. Delší dobu pracujeme s vizí 
vynechat tento složitý uzel a využít rozšíření Markovy ulice pro zjednodušení trasy autobusu. Ten by ze zastávky na 
Mariánském náměstí odbočil vlevo do rozšířené Markovy ulice a jel by přímo na následující zastávku Výšinka. Tím 
by vynechal zastávku Lékárna. Dopravní komise na svém zasedání v červnu 2021 projednávala možnost výstavby 
nové autobusové zastávky U Raka, na kterou by mohla být zastávka Lékárna převedena. Při projednávání záměru se 
sousedy se nepodařilo získat jejich souhlas a vznik autobusové zastávky jeden ze sousedů zásadně odmítá. Z tohoto 
důvodu jsme od tohoto záměru upustili. Přes tuto skutečnost by bylo vhodné, aby autobus vynechal složitou cestu 
přes NČR a ulici Antonína Dvořáka a využil trasu přímo přes rozšířenou Markovu ulici. 
 

Usnesení RM č. 355/2022 
RM souhlasí  
se zrušením autobusové zastávky Turnov, Lékárna. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
22. Komplexní revitalizace náměstí v Turnově – koncepční studie 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám k představení koncepční studii „Komplexní revitalizace náměstí v Turnově“, jejíž cílem je návrh 
celkové kompozice dřevin v prostoru náměstí Českého ráje a výběr vhodných druhů dřevin. Koncepční studie 
obsahuje analýzu historických podkladů, současný stav a filozofii návrhu. 
Návrh koncepční stude vznikl na základě iniciativy pana starosty a na jejím zpracování se pan starosta dohodl s Doc. 
Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D. V průběhu zpracování byl návrh koncepční studie konzultován s panem starostou 
a na základě jeho požadavků následně upraven. Návrh koncepční studie byl projednán dne 5. ledna 2022 na 
jednání komise pro rozvoj města a správu majetku, dne 3. února 2022 na jednání komise pro životní prostředí a dne 
21.3.2022 na jednání komise pro městskou památkovou zónu. Dále proběhla v březnu 2022 schůzka mezi Doc. Ing. 
P. Krejčiříkem, PhD., Ing. Kamilou Krejčiříkovou, PhD. a Ing. arch. V. Kučerou. 
Rada diskutovala zavírání náměstí, tichý asfalt, výjezdy záchranky. 
 

Usnesení RM č. 356/2022 
RM bere na vědomí  
koncepční studii "Komplexní revitalizace náměstí v Turnově". 
 

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

Usnesení RM č. 357/2022 
RM pověřuje  
odbor životního prostředí dopracováním projektu ve stupni pro provedení stavby, a to pouze v rozsahu projektu 
umístění pět nových stromů na náměstí u Českého ráje (včetně pěstebních opatření) a dále projednáním projektu s 
dotčenými orgány státní správy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  
 
23. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy - návrh komise na přesun finančních prostředků 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám návrh či doporučení komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy, který se týká přesunu 
finančních prostředků alokovaných ve fondu pro podporu rozvoje cestovního ruchu a směřuje k pořízení vánoční 
výzdoby pro město. 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, 
následně byla na návrh Správní rady kulturního fondu podpořena ještě jedna žádost, celkem tedy byly 
zastupitelstvem dne 28.04.2022 podpořeny 4 žádosti. Rozděleno bylo celkem 54.500 Kč. Za sebe navrhuji přesun 
částky 200.000 Kč, protože i tak může být vypsána 2. výzva pro příjem žádostí dle návrhu správní rady fondu, ve 
fondu by tak zbylo 107.626 Kč k případnému rozdělení mezi žadatele.  
Bylo staženo. RM navrhuje předjednat návrh se správní radou fondu. 
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24. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - valná hromada, nové ceníky pronájmů 
 

Rozprava: 
Předkládám výsledek ročního hodnocení jednatele KCT Mgr. Davida Peška. Hodnocení proběhlo 21. 4. 2022, komise 
jednala ve složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Pavel Mlejnek, Eva 
Kordová. 
 

Usnesení RM č. 358/2022 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje Ceník pronájmu prostor Kulturního centra Turnov, s. r. o., Ceník pronájmu mobilního pódia, Ceník 
pronájmu mobilních jevištních podest a pivních setů a Ceník pronájmu projektorů a projekčních pláten dle 
přiložených návrhů od 11.05.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
25. Hodnocení jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 
Předkládám výsledek ročního hodnocení jednatele KCT Mgr. Davida Peška.  Hodnocení proběhlo 21. 4. 2022, 
komise jednala ve složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Pavel Mlejnek, Eva 
Kordová. 
 

Usnesení RM č. 359/2022 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje roční odměnu pro jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. Mgr. Davida Peška dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
26. Hodnocení jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. a Turnovských odpadových služeb, s. r. o. 
 

Rozprava: 
V tomto materiálu si Vám dovoluji předložit výsledky hodnocení jednatele dvou městských obchodních společností 
za rok 2021:  
- Technické služba Turnov, s. r. o. – pan Libor Preisler  
- Turnovské odpadové služby, s. r. o. – pan Libor Preisler  
Komise ve složení: Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, Mgr. Špetlík, p. Schindler (omluven), p. Jiránek (omluven). 
 

Usnesení RM č. 360/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje výši roční odměny jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. za rok 2021 dle předloženého návrhu. 
Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. 
 

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

Usnesení RM č. 361/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje výši roční odměny jednatele Turnovských odpadových služeb, s. r. o. za rok 2021 dle předloženého 
návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
27. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Ceníky na sezónu 22/23, úprava investičního plánu a veřejné zakázky 
MST na změnu PD sportovní haly v Turnově 2 a rekonstrukce táborové základny Krčkovice 
 

Rozprava: 
Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA předkládáme několik bodů, 
týkajících se činnosti MST.  
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Prvním je návrh ceníku SRA MZ a bazénu pro sezónu 2022/23 (ceny ledu, koupaliště a bazén), neboť je třeba je 
schválit před začátkem sezóny, a proto jsou RM s rozborem problematiky předkládány ke schválení. 
Druhým bodem je návrh na úpravu plánu investic, který si vynutilo radikální zvýšení cen prakticky všech dodávek 
(služeb i zboží) ve srovnání s obdobím 10/21, kdy byl plán sestavován a schválen. Z tohoto důvodu jsme ho museli 
upravit a tento nový návrh RM předkládáme. 
Poslední předkládanou záležitostí je z minulé RM odložená problematika schválení textu 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", které navazují na postup prací na daných projektech 
a jejichž zpracování zadání jsme řešili ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek KÚLK. 
 

Usnesení RM č. 362/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje ceníky plateb za návštěvy sportovišť provozovaných Městskou sportovní Turnov, s. r. o. takto: Bazén 
Výšinka dle přílohy č. 1, Koupaliště dle přílohy č. 2 (varianta B s úpravou rodinného vstupného), Zimní stadion dle 
přílohy č. 3 (s úpravami dle diskuze HC děti +50 Kč, veř. bruslení – dospělí 100 Kč, děti 60 Kč). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  

Usnesení RM č. 363/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje aktualizovaný investiční plán společnosti k 01.05.2022 dle přílohy č. 5 k tomuto materiálu. 
 

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

Usnesení RM č. 364/2022 
RM schvaluje  
veřejnou zakázku na služby zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení s názvem "Táborová základna 
MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace" včetně textu zadávací dokumentace dle přílohy č. 7 tohoto 
materiálu, a to s podmínkou zrušení zakázky v případě neschválení finančního rámce ZM dne 25.05.2022. 
 

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

Usnesení RM č. 365/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje zadání a vypsání veřejných zakázek Městské sportovní Turnov s. r. o. na "Zpracování změnové 
dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na Turnově 2" a "Táborová základna MěÚ Turnov v 
Krčkovicích a příjezdové komunikace" a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. 
Jiří Veselka, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Tomáš Zakouřil, Jindřich Kořínek, 
Pavel Mikeš. 
 

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

Usnesení RM č. 366/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ukládá jednateli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi realizovat ve spolupráci s odborem správy majetku města Turnov 
schválené veřejné zakázky "Zpracování změnové dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na Turnově 
2" a "Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
28. Výběrové řízení na jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 
Na základě výběrového řízení, které proběhlo dne 27.05.2022 Vám předkládám zápis. 
V současné době se bude ve společnosti jednat o krizový management, který bude souviset se situací v energetice 
jako takové. 
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Usnesení RM č. 367/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
jmenuje jednatelem obchodní společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. pana Ing. Jiřího Brože. 
 

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

Usnesení RM č. 368/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o výkonu funkce jednatele panu Jiřímu Brožovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
29. Výběrové řízení na ředitele/ku Turnovských památek a cestovního ruchu 
 

RM odložila projednávání bodu na další RM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 16.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka 
 


