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ZÁPIS  
z 10. jednání Rady města Turnov 

ze dne 26. 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, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, 
Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 
 
 

Karel Jiránek, Jiří Mikula 
 
Karel Jiránek, Jiří Mikula 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Ostatní 
1. Technické služby Turnov, s. r. o. - schválení vyhlášení 

výběrového řízení na nákup kolového nakladače 
Mgr. Jana Svobodová 13:00 – 13:10 

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

právu provést stavbu "Plynovodní a kanalizační přípojka pro 
bytový dům p. č. 541, Skálova ul., Turnov, xxxxxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 13:10 – 14:20 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu "Elektro přípojka pro garáž p. č. 
1682/7, J. Palacha, Turnov, xxxxxxxxxxxx" 

  

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu "Elektro přípojka k zahrádkám, osada 
Zátiší, Šolcova ul., Turnov" 

  

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
"Přeložka STL plynovodu PE dn110, Daliměřice, Turnov" 

  

6. Prodej pozemku p. č. st. 298 a části pozemku p. č. 439/1, k. 
ú. Malý Rohozec 

  

7. Prodej pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec, 
znovuprojednání, návrh směny 

  

8. Pozemek před hřbitovem Kobylka   
9. Výsledek veřejné zakázky - Bytová zóna Hruštice, finální 

povrchy, I. část 
  

10. Výsledek veřejné zakázka - Oprava komunikace Na Kamenci   
12. Zpráva o průběhu hodnocení urbanistické koncepce Koňský 

trh 
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13. Smlouva o výpůjčce - táborová základna Krčkovice   
14. Smlouva o užívání autobusových stání na autobusovém 

terminálu v Turnově - KAD BUS spol. s r. o. 
  

15. Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov 
- aktualizace 

  

16. Přidělení bytů   
Záležitosti odboru životního prostředí 

17. Prodej použitých malých biopopelnic Mgr. Jana Svobodová 14:20 – 14:35 
18. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města 

Turnov 
  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
19. Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v turnovských 

mateřských školách pro školní rok 2022/2023 
Mgr. Martina Marková 14:35 – 14:40 

20. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací   
Ostatní 

21. Úprava směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení 
práva EU 

Mgr. Eva Honzáková 14:40 – 15:00 

22. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - darování pozemku městu Mgr. Petra Houšková  
23. 
 
24. 
 
25. 
 
26. 
 
27. 
 

Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – návrh 
komise na přesun finančních prostředků 
Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – nákup plynu v roce 
2022 – přidaný bod 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková 
organizace – žádost o schválení přijetí daru – přidaný bod 
Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu - 
smlouva o centralizovaném zadávání – přidaný bod 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Výměna vstupního portálu 
radnice č. p. 335 v Turnově" – přidaný bod 

Mgr. Jana Svobodová 
 
 
 
Mgr. Martina Marková 
 
Mgr. Dagmar Šrytrová 

 

 
 

Usnesení RM č. /2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

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

 
 
1. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - schválení vyhlášení výběrového řízení na nákup kolového nakladače 
 

Rozprava: 
Společnost plánuje nákup kolového nakladače. Nakladač bude využíván na nakládání odpadů na sběrném dvoře na 
Vesecku. Nakladač nahradí stávající nakladač z roku 1988, který bude odprodán. Předpokládané náklady jsou 
3.250.000 Kč bez DPH, financování bude z prostředků společnosti. Plánovaný nákup je na podzim 2022. 
K hodnocení veřejné zakázky navrhuji hodnotící komisi ve složení: p. Fukárek, p. Jiránek, p. Černý, p. Vele, Mgr. 
Svobodová. Náhradníci: Bc. Báča, p. Ciler, p. Hořák, Ing. Hocke, Mgr. Špetlík. 
 

Usnesení RM č. 370/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup kolového nakladače. 
 

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

Usnesení RM č. 371/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
jmenuje hodnotící komisi pro hodnocení veřejné zakázky na nákup kolového nakladače ve složení: p. Fukárek, p. 
Jiránek, p. Černý, p. Vele, Mgr. Svobodová. Náhradníci: Bc. Báča, p. Ciler, p. Hořák, Ing. Hocke, Mgr. Špetlík. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu "Plynovodní a kanalizační 
přípojka pro bytový dům p. č. 541, Skálova ul., Turnov, xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
Investor xxxxxxxxxxxx podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Kanalizační a plynovodní přípojky pro 
novostavbu bytového domu na pozemku p. č. 541, k. ú. Turnov". Jedná se o výstavbu nových přípojek k novostavbě 
bytového domu v ulici Skálova. Stavba povede přes pozemek p. č. 545, 3873/1 a 3873/3, k. ú. Turnov ve vlastnictví 
města Turnova v délce všech přípojek celkem 17 bm. Plynovodní přípojka bude napojena v komunikaci na plynovod 
v ul. Skálova a kanalizační přípojka bude ústit do kanalizace vedená v chodníku směrem ke kavárně Café Kytka.  
 

Usnesení RM č. 372/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. 545, 3873/1 a 3873/3, k. ú. Turnov ve 
vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Kanalizační a plynovodní přípojky pro novostavbu bytového domu na 
pozemku p. č. 541, k. ú. Turnov" ve prospěch xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou 
úhradu 6.800 Kč +DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 01.07.2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu "Elektro přípojka pro garáž p. 
č. 1682//7, J. Palacha, Turnov, xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
Investor pan xxxxxxxxxxx podal žádost o zřízení věcného břemene na "Elektro přípojku pro objekt garáže v ulici Jana 
Palacha". Jedná se o přípojku elektro z pilíře na soukromém pozemku p. č. 1654/1 k. ú. Turnov v Hruboskalské ulici 
ke své garáži na pozemku p. č. 1682/7, k. ú. Turnov. Trasa přípojky bude 14 bm a povede přes pozemky p. č. 
1659/4, 1682/2, 1682/3 a 1703, k. ú. Turnov, které jsou v majetku města Turnov dle situačního plánku č. 1, 2.                                                                                                     
 

Usnesení RM č. 373/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 1659/4, 1682/2, 1682/3 a 1703, k. ú. Turnov ve 
vlastnictví města Turnova dotčené stavbou "Elektro přípojka pro objekt garáže v ulici Jana Palacha" ve prospěch 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 5.600 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových 
náhrad věcných břemen platného od 01.07.2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
  
 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu "Elektro přípojka k zahrádkám, 
osada Zátiší, Šolcova ul., Turnov" 
 

Rozprava: 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. zažádala o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby na akci "SM, Turnov, Šolcova p. č. 3425/10, smyčka-kNN", která byla RM dne 16.12.2022, 
usnesením č. 828/2022, schválena.  Projektovaná stavba se nachází v ulici Šolcova v osadě Zátiší, jedná se o stavbu 
nového odběrného místa pro zahrádkářskou Osadu Zátiší. Délka nového kabelového vedení, který bude proveden 
výkopem, povede po pozemku p. č. 3433/5, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov. Na základě této žádosti byla 
v této radě schválena další stavba od p. xxxxxxxxxx, který podal žádost o zřízení věcného břemene na "Elektro 
přípojku pro p. č. 3425/10, k. ú. Turnov". Jedná se o přípojku elektro z pilíře na p. č. 3433/1 ke svému objektu na p. 
č. 3425/10, k. ú. Turnov. Trasa přípojky je 4 bm a vede přes pozemek p. č. 3433/,1 k. ú. Turnov, který je v majetku 
města Turnov dle situačního plánku č. 1, 2. Ozvali se další majitelé zahrádek v této lokalitě a podali žádosti o zřízení 
věcného břemene na elektro přípojku z pilíře ČEZ p. č. 3433/1, k. ú. Turnov v Šolcově ulici, pozemek je v majetku 
města Turnov.  
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Usnesení RM č. 374/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 3433/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova 
dotčené stavbou "Elektro přípojka pro pozemky zahrádkářů Osada Zátiší" ve prospěch xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, částka za věcné břemeno je již uhrazena, za podmínek 
definovaných ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/1/0] 
  
 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Přeložka STL plynovodu PE dn110, Daliměřice, 
Turnov" 
 

Rozprava: 
GasNet, s. r. o. podala žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Přeložka STL plynovodu pro Integrované 
výjezdní centrum Turnov". Jedná se o přeložku plynovodu k objektu Integrovaného výjezdního centra Turnov na 
pozemku p. č. 851/1, k. ú. Daliměřice, plynovod povede ve stejné trase, jde pouze o úpravu nivelety. Přeložka 
plynovodu povede přes pozemek p. č. 708/12, k. ú. Daliměčice ve vlastnictví města Turnov v délce 8 bm.                                                                                                    
 

Usnesení RM č. 375/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice, v délce 8 bm ve 
vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Přeložka STL plynovodu pro Integrované výjezdní centrum Turnov" ve 
prospěch GasNet, s. r. o za jednorázovou úhradu 4.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen 
platného od 01.07.2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
6. Prodej pozemku p. č. st. 298 a části pozemku p. č. 439/1, k. ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k projednání záměr prodeje pozemku p. č. st. 298, a části pozemku p. č. 439/1, 
oba v k. ú. Malý Rohozec.  
Pan xxxxxxxxxxxx vlastní rodinný dům xxxxxxxxxxxxxxxx, který je součástí stavební parcely č. 92 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 113 m2 evidované na LV č. 584 pro k. ú. Malý Rohozec, obec Turnov. Část uvedeného rodinného 
domu byla na pozemku p. č. 439/1, k. ú. Malý Rohozec, který je ve vlastnictví města Turnova.  Pan xxxxxxxxxxxx 
požádal v roce 2021 město Turnov o pronájem části pozemku p. č. 439/1, k. ú. Malý Rohozec. Rada města Turnova 
pronájem neschválila a pověřila odbor správy majetku projednáním přístavby na stavebním úřadu, usnesení RM č. 
168/2021 ze dne 10.03.2021. Odbor správy majetku a stavební úřad prověřily celou záležitost, opravu domu po 
požáru, dostupné historické materiály, dokumentaci, atd. Stavební úřad neshledal v umístění stavby na pozemku ve 
vlastnictví města pochybení.  
 

Usnesení RM č. 376/2022 
RM schvaluje  
záměr prodeje pozemku p. č. st. 298 a části pozemku p. č. 439/1 o výměře cca 56 m2, oba k. ú. Malý Rohozec za 
cenu 700 Kč/m2 s tím, že kupující bude hradit náklady na vypracování geometrického plánu a poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  

Usnesení RM č. 377/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit prodeje pozemku p. č. st. 298 a části pozemku p. č. 439/1 o výměře cca 56 
m2, oba k. ú. Malý Rohozec za cenu 700 Kč/m2 s tím, že kupující bude hradit náklady na vypracování geometrického 
plánu a poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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7. Prodej pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec, znovuprojednání, návrh směny 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k již druhému opakovanému projednání žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxx. Jedná 
se o pozemek p. č. 437, o výměře 49 m2, v k. ú. Malý Rohozec. V současné době je zatravněn a slouží k občasnému 
průchodu pěších. Žadatelé mají zájem pozemek připojit ke svému pozemku p. č. 17/1 a užívat ho jako rozšíření 
zahrady u rodinného domu. Rada města Turnova zrušila na svém jednání 31.03.2022 své usnesení o zamítnutí 
prodeje a záměr prodeje pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec schválila za cenu 49.000 Kč. Manželé xxxxxxxxxxxx 
odmítají tuto cenu jako příliš vysokou. Pan xxxxxx si dohodl schůzku s panem starostou a nabídl městu Turnovu 
směnu pozemku p. č. 437 za část pozemku p. č. 17/2, k. ú. Malý Rohozec.  Jedná se o část pozemku podle místní 
komunikace o výměře téměř shodné s pozemkem p. č. 437.  
 

Usnesení RM č. 378/2022 
RM ruší  
své usnesení RM č. 215/2022. 
 

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

Usnesení RM č. 379/2022 
RM schvaluje  
záměr směny pozemků p. č. 437 a nově vzniklého pozemku p. č. 17/5, oba k. ú. Malý Rohozec s tím, že na 
vypracování geometrického plánu se budou strany podílet rovným dílem a poplatek za návrh na vklad práva do 
katastru nemovitostí budou hradit manželé xxxxxxxx a doporučuje Zastupitelstvu města Turnova směnu schválit. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
8. Pozemek před hřbitovem Kobylka 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova návrh právního zástupce paní xxxxxxxxxxxx pana JUDr. Martina Mikysky na 
vypořádání přístupové cesty ke hřbitovu na Kobylce.  
S paní xxxxxxxxxxx zastoupenou JUDr. Mikyskou jednáme o odkoupení části pozemku p. č. 266/1, k. ú. Bukovina u 
Turnova. Po několika jednáních bylo dohodnuto, že město Turnov zadá vypracování znaleckého posudku na 
ocenění pozemku. Poptávka po posudku byla panem Mikyskou odsouhlasena. Dohodnuto bylo, že veškeré náklady 
spojené s koupí pozemku ponese město Turnov. Na výši kupní ceny 63.000 Kč se odbor správy majetku i strana paní 
xxxxxxxxxx shodly. Ze strany paní xxxxxxxxxxx je ale ještě návrh pana Mikysky, aby náklady na jeho služby, které 
poskytuje paní xxxxxxxxxx, hradilo město Turnov. Tyto náklady představují ke dni podání návrhu částku 15.680 Kč 
(uvedeno bez DPH). Celkem by kupní cena pozemku byla 81.979 Kč, což je v přepočtu 195 Kč/m2. Při připočítání 
nákladů s koupí spojených jsou celkové náklady na pořízení pozemku 103.973 Kč, tj. 248 Kč/m2. Nedomníváme se, 
že by město Turnov mělo hradit majitelce pozemků náklady na právní služby, které si objednala. Rozhodnutí 
najmout si na řešení sporu právníka bylo svobodnou volbou paní xxxxxxxxxx.  
 

Usnesení RM č. 380/2022 
RM projednala  
podklady pro návrhy kupní ceny za pozemek před hřbitovem na Kobylce a návrh paní xxxxxxxxxxxx zastoupené 
JUDr. Mikyskou na vyrovnání. 
 

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

Usnesení RM č. 381/2022 
RM nesouhlasí  
s návrhem paní xxxxxxxxxxx podaným prostřednictvím JUDr. Mikysky, aby město Turnov hradilo i náklady na právní 
služby spojené s vypořádáním pozemku u hřbitova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 382/2022 
RM souhlasí  
s odkoupením pozemku části pozemku p. č. 266/1, k. ú. Bukovina u Turnova, o výměře cca 420 m2 za cenu 150 
Kč/m2 a s podmínkou, že kupující hradí plně i další náklady s koupí spojené - znalecký posudek, vypracování 
geometrického plánu, náklady na vklad práva do katastru. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
9. Výsledek veřejné zakázky - Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I. část 
 

Rozprava: 
Na radě města dne 31.03.2022 byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky "Bytová zóna 
Hruštice, finální povrchy, I. část". Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky – 
nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Předpokládaná hodnota byla 1.900.000 Kč bez DPH. 
 
Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH  

1. STRABAG, a. s. 60838744 2.173.717 Kč bez DPH/2.630.197,57 Kč vč. DPH 

2. COLAS CZ, a. s. 26177005 2.307.606 Kč bez DPH/2.792.203 Kč vč. DPH 

3. EUROVIA CS, a. s. 45274924 2.686.000 Kč bez DPH/3.250.060 Kč vč. DPH 

 
Na základě výběru nabídky veřejné zakázky "Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I. část", který provedla hodnotící 
komise dne 12.05.2022 zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s dodavatelem 
STRABAG a. s., IČ 60838744, na cenu 2.173.717 Kč bez DPH/2.630.197,57 Kč vč. DPH. 
 

Usnesení RM č. 383/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STRABAG, a. s., IČ 60838744 na realizaci 
veřejné zakázky "Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I. část" za cenu 2.173.717 Kč bez DPH/2.630.197,57 Kč vč. 
DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

Usnesení RM č. 384/2022 
RM ukládá  
Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
10. Výsledek veřejné zakázky - Oprava komunikace Na Kamenci 
 

Rozprava: 
Na radě města 13.04.2022 byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky "Oprava komunikace Na 
Kamenci". Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky - nejnižší nabídkovou 
cenu bez DPH. Přepokládaná hodnota byla 800.000 Kč bez DPH. 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH  

1. STREET, s. r. o. 24663310 763.758 Kč bez DPH/924.147 Kč s DPH 

2. STRABAG, a. s. 60838744 859.246 Kč bez DPH/1.039.687,66 Kč s DPH 

3. EUROVIA CS, a. s. 45274924 949.494 Kč bez DPH/1.148.888 Kč s DPH 

4. SaM silnice a mosty, a. s. 25018094 1.034.430 Kč bez DPH/1.251.660 Kč s DPH 
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Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka účastníka 
STREET, s. r. o., IČ 24663310, který předložil nejnižší nabídkovou cenu 763.758 Kč bez DPH/924.147 Kč s DPH. 
 

Usnesení RM č. 385/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STREET, s. r. o., IČ 24663310 na realizaci 
zakázky "Oprava komunikace Na Kamenci" za cenu 763.758 Kč bez DPH/924.147,18 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

Usnesení RM č. 386/2022 
RM ukládá  
Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
11. Výsledek veřejné zakázky - Obnova zahrady MŠ Zborovská, Turnov 
 

Rozprava: 
Na radě města 27.01.2022 byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky "Obnova zahrady MŠ 
Zborovská, Turnov". Zároveň rada města 09.03.2022 schválila podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje 
venkova (PRV). Žádost o dotaci ve výši necelých 300 tis. Kč byla podána ke konci dubna a nyní prochází kontrolou 
pracovníky Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří. Podle podmínek PRV nebylo možné uzavřít smlouvu s 
vybraným dodavatelem dříve, než bude žádost o dotaci podána. Veřejná zakázka byla zahájena 11.05.2022 
zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele města Turnova: https://zakazky.turnov.cz a bylo vyzváno 
21 společností. 
 

Usnesení RM č. 387/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele s variantou 1, TEWIKO systems, s.r.o., IČ 
25472887 na realizaci zakázky "Obnova zahrady MŠ Zborovská, Turnov" za cenu 1 741 888 Kč bez DPH/ 2 107 
684,48Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

Usnesení RM č. 388/2022 
RM ukládá  
Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi do 20.06.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  
 
12. Zpráva o průběhu hodnocení urbanistické koncepce Koňský trh 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám materiál "Zpráva o průběhu hodnocení urbanistické koncepce Koňský trh".  
Dne 4. dubna 2022 proběhlo jednání hodnotící komise ve složení dle přiložené prezenční listiny nad třemi návrhy 
urbanistické koncepce Koňský trh. Hodnotící komise na svém jednání nezvolila urbanistickou koncepci k 
vypracování následného stupně (územní studie). Všechny návrhy byly oceněny jako inspirativní, avšak s určitými 
nedostatky. 
Zpracovatelé tedy budou osloveni s nabídkou ceny 20 000 Kč vč. DPH za úpravy s termínem zpracování do 
30.07.2022. Nabízí se tyto varianty: 
1. Pokud všichni oslovení souhlasí s nabídkou, budou dále koncepce dle připomínek dopracovány. Komise se znovu 
sejde a vybere z upravených koncepcí.  
2. Pokud alespoň jeden účastník nebude souhlasit, nebudou prezentované koncepce dále dopracovány. Komise se 
znovu sejde a vybere z původně zpracovaných návrhů. 
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Usnesení RM č. 389/2022 
RM projednala  
zprávu o průběhu hodnocení urbanistické koncepce Koňský trh. 
 

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

Usnesení RM č. 390/2022 
RM bere na vědomí  
zprávu o průběhu hodnocení urbanistické koncepce Koňský trh. 
 

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

Usnesení RM č. 391/2022 
RM souhlasí  
s navrženým postupem prací pro výběr urbanistické koncepce Koňský trh. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
13. Smlouva o výpůjčce - táborová základna Krčkovice 
 

Rozprava: 
Město Turnov je vlastníkem pozemků p. č. 1430/3, 1432, 1433, 1434/7, 1437/4, 1535/2, 1537/2, 1537/3 a st. p. č. 
533, 534 a 535 vč. staveb, vše v k. ú. Hrubá Skála, obec Hrubá Skála uvedených na LV č. 810. Jedná se o táborovou 
základnu Krčkovice, která byla svěřena do majetku zřizovací listinou Středisku volného času Žlutá ponorka Turnov. 
Město Turnov se dlouhodobě zabývá řešením otázky rekonstrukce táborové základny Krčkovice. Rada města na 
svém jednání dne 09.02.2022 přijala usnesením č. 114/2022, aby rekonstrukce základny byla realizována Městskou 
sportovní Turnov, s. r. o. Proto bylo na jednání zastupitelstva města dne 31.03.2022 usnesením ZM č. 55/2022 
schváleno upravení zřizovací listiny a výše uvedené pozemky vč. staveb byly vyjmuty ze zřizovací listiny Střediska 
volného času Žlutá ponorka. Nyní jsou plně v majetku města. Středisko volného času Žlutá ponorka má však na letní 
prázdniny naplánované tábory a areál Krčkovice nadále využívá. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít smlouvu o 
výpůjčce pozemků vč. staveb se Střediskem volného času Žlutá ponorka do doby, než budou převedeny na 
Městskou sportovní Turnov, s. r. o. pro realizaci rekonstrukce.  
 

Usnesení RM č. 392/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o výpůjčce pozemků p. č. 1430/3, 1432, 1433, 1434/7, 1437/4, 1535/2, 1537/2, 1537/3 a st. p. č. 533, 534 
a 535 vč. staveb, vše v k. ú. Hrubá Skála se Střediskem volného času Žlutá ponorka, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
14. Smlouva o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově - KAD BUS spol. s r. o. 
 

Rozprava: 
Město Turnov vybudovalo v roce 2011 z podpory dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod projekt "Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov". Provoz terminálu veřejné dopravy byl 
zahájen 06.11.2011.  Nyní nás oslovil ředitel společnosti KAD BUS spol. s r. o., Vrchlabí s žádostí o možnost užívání 
autobusového stání na terminálu v Turnově pro linku č. 671700 Harrachov – Praha, kterou nyní zajišťuje ČSAD 
Střední Čechy. V současné době je uzavřeno celkem 9 smluv o užívání autobusového stání na autobusovém 
terminálu v Turnově s jednotlivými dopravci za cenu 15 Kč/vjezd + DPH. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou do 
31.12.2023. 
 

Usnesení RM č. 393/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově  s dopravcem KAD BUS spol s 
r. o., Vrchlabí na užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově na dobu určitou do 31.12.2023 
za cenu 15 Kč/vjezd + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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15. Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov - aktualizace 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku města předkládá radě města aktualizovaná pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví města 
Turnov. Návrh vychází z roční zkušenosti při přidělování bytů dle pravidel hospodaření s byty, které byly schváleny 
radou města dne 09.06.2021 a upozornění ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, které 
vyzvalo město k úpravě pravidel v termínu do 01.06.2022. 
 

Usnesení RM č. 394/2022 
RM schvaluje  
a) aktualizaci pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov - byty zvláštního určení Žižkova 2030, 2031, 
2032, 2047 vč. formuláře žádosti s účinností od 01.06.2022. 
b) aktualizaci pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov - krizové byty Granátová 1897 vč. formuláře 
žádosti s účinností od 01.06.2022 
c) aktualizaci pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov - nájemní byty v Granátové 1897 vč. 
formuláře žádosti s účinností od 01.06.2022 
d) aktualizaci pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov - nájemní byty ve vlastnictví města vč. 
formuláře žádosti s účinností od 01.06.2022 
 

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

Usnesení RM č. 395/2022 
RM pověřuje  
starostu města rozhodovat o přidělení krizového bytu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
16. Přidělení bytů 
 

Rozprava: 
V období od 10.03.2022 do 04.04.2022 bylo podáno šest žádosti o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova ul.). Dne 
16.05.2022 zasedala sociální a bytová komise, která žádosti projednala. Žádosti byly obodovány dle pravidel pro 
hospodaření s byty ve vlastnictví města. V období od 10.03.2022 do 3.5.2022 bylo podáno devět Žádostí o nájem 
bytu ve vlastnictví města Turnov, Granátová 1897. Dne 16.05.2022 zasedala sociální a bytová komise, která žádosti 
projednala. Žádosti byly obodovány dle pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města. Dne 16.05.2022 
zasedala sociální a bytová komise, která projednala přidělení tří volných bytů v Bezručově ulici č. p. 1054, jedná se o 
2 byty 1+kk a 1 byt 1+1. Všechny posuzované žádosti byly obodovány dle pravidel pro hospodaření s byty ve 
vlastnictví města. 
 

Usnesení RM č. 396/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytů zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 4 v 1. NP č. p. 2047 pro paní xxxxxxxxxxx. Byt č. 20 ve 
3. NP č. p. 2030 pro paní xxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 01.07.2022 dle pravidel 
hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov schválených v RM dne 30.09.2021, usnesení č. 631/2021. 
 

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

Usnesení RM č. 397/2022 
RM neschvaluje  
přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov pro paní xxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 398/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytů ve vlastnictví města, Granátová ul. č. p. 1897, Turnov. Byt č. 77 v 6. NP pro paní xxxxxxxxxxxx. Byt č. 
58 ve 4. NP pro paní xxxxxxxxxxx, byt č. 63 v 5. NP pro pana xxxxxxxxxxxx, byt č. 45 ve 3. NP pro paní 
xxxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 01.07.2022 dle pravidel hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Turnov schválených v RM dne 30.09.2022, usnesení č. 631/2021. 
 

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

Usnesení RM č. 399/2022 
RM neschvaluje  
přidělení bytu ve vlastnictví města, Granátová ul. č. p. 1897, Turnov pro paní xxxxxxxxxxxxxx a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

Usnesení RM č. 400/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytů ve vlastnictví města, Bezručova ul. 1054, Turnov. Byt č. 2, 1+0 pro paní xxxxxxxxxxxxx, byt č. 10, 1+1 
pro paní xxxxxxxxxxxx, byt č. 11, 1+0 pro pana xxxxxxxxxx a náhradnici paní xxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s 
žadateli, nejpozději však od 01.07.2022 dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov schválených v 
RM dne 09.06.2021, usnesení č. 424/2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
17. Prodej použitých malých biopopelnic 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám k projednání prodej části použitých malých biopopelnic. Město Turnov v rámci nového systému 
půjčuje biopopelnice o objemu 240 litrů. Do minulého roku město půjčovalo malé biopopelnice (120 nebo 140 
litrů). Občané si popelnice vyměňují a vrací se nám malé. V tuto chvíli máme vráceno cca 600 kusů malých 
biopopelnic. K prodeji jsme nabízeli: 

- 133 kusů popelnic bez poškození, opotřebení přiměřené stáří nádob. 

- 192 kusů popelnic mírně poškozených (převážně naprasklý okraj nádob, za který se popelnice uchytí na vyklapěč 
svozového vozidla, apod.). 

Oslovili jsme obce z okolí - Vrchlabí, Železný Brod, Mnichovo Hradiště a Jilemnici. Zájem projevily pouze služby 
města Vrchlabí. 
 

Usnesení RM č. 402/2022 
RM souhlasí  
s prodejem použitých biopopelnic a schvaluje smlouvu o prodeji použitých biopopelnic společnosti Služby města 
Vrchlabí, p. o. dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
18. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města Turnov 
 

Rozprava: 
1. Kotlerovo nábřeží 
Jedná se o dřeviny rostoucí podél značené turistické stezky z Kotlerova nábřeží do Dolánek. Celkem jsou ke kácení 
navrženy 3 stromy, ve všech případech vícekmeny. 
 
2. Nudvojovická 
Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti dvou vlastníků garáží. Majitelé garáží 
požadují pokácení celkem 5 ks bříz bílých. 
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3. Pelešany 
Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti vlastníků sousedních nemovitostí. Jedná se 
o dub letní. 
 
4. Žižkova 
Jedná se o 1 ks cypříšku a 2 ks vrby.  
 
5. Komenského 
Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti majitele sousedního pozemku. Jedná se o 
jedli. 
 

Usnesení RM č. 403/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 2 ks jasanů ztepilých o obvodu kmene 82 a 95 cm a 1 ks javoru mléče o obvodu 
kmene 84 cm, rostoucích na pozemku p. č. 786/2 v k. ú. Daliměřice (Kotlerovo nábřeží). 
 

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

Usnesení RM č. 404/2022 
RM neschvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 3 ks bříz bílých o obvodu kmene 109, 80, 80 cm, rostoucích na pozemku p. č. 
1976/6 v k. ú. Turnov (Nudvojovická). 
 

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

Usnesení RM č. 405/2022 
RM neschvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks dubu letního o obvodu kmene 104 +160 cm (dvoukmen), rostoucího na 
pozemku p. č. 1313/2 v k. ú. Mašov u Turnova (Pelešany). 
 

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

Usnesení RM č. 406/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 2 ks vrb o obvodu kmene 124 a 145 cm a neschvaluje podání žádosti o povolení 
kácení 1 ks cypříšku o obvodu kmene 147 cm, vše rostoucí na pozemku p. č. 863/1 v k. ú. Turnov (Žižkova). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
       
 
RM neschvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks jedle o obvodu kmene 125 cm, rostoucí na pozemku p. č. 1202/3 v k. ú. 
Turnov (Komenského). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/1/2] - usnesení nebylo přijato, kontaktovat GasNet 
  
 
19. Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v turnovských mateřských školách pro školní rok 2022/2023 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v těchto MŠ: 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Celkový počet dětí ve školním roce 2022/2023 bude 104 dětí. Celková kapacita mateřské školy je 108 dětí.  
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Usnesení RM č. 407/2022 
RM schvaluje  
pro školní rok 2022/2023 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola Turnov, 28. 
října 757, příspěvková organizace, na 26 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

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

Usnesení RM č. 408/2022 
RM schvaluje  
pro školní rok 2022/2023 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola Turnov, 
Alešova 1140, příspěvková organizace, na 26 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

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

Usnesení RM č. 409/2022 
RM schvaluje  
pro školní rok 2022/2023 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola Turnov, 
Bezručova 590, příspěvková organizace, na 25 dětí ve dvou třídách školy. 
 

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

Usnesení RM č. 410/2022 
RM schvaluje  
pro školní rok 2022/2023 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola Turnov, 
Zborovská 914, příspěvková organizace, na 26 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
20. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádosti ředitelů o čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací: 
 

1) Ředitelka Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace žádá o čerpání rezervního fondu do výše 
17 tis. Kč na pořízení vložky do skříně. Pořízení vložky do skříně je nutné z důvodu hygienických podmínek - 
větrání matrací, které se pak vzájemně nedotýkají.  

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2022: 19.500 Kč. 
Rezervní fond je k 31.03.2022 ve výši: 204.380,44 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 184.880,44 Kč. 
 

2) Ředitel Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace žádá o čerpání rezervního fondu do 
výše 100 tis. Kč na nákup myčky stolního nádobí s příslušenstvím do školní kuchyně.  

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2022: 218.250 Kč. 
Rezervní fond je k 31.03.2022 ve výši: 355.736,17 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 137.486,17 Kč. 
Investiční fond je k 31.03.2022 ve výši: 276.845,25 Kč. 
 

3) Ředitelka Základní školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace žádá o čerpání rezervního fondu do výše 
40 tis. Kč na pořízení 4 kusů laviček na školní zahradu, sekačky na trávu a na zpracování dotazníkového 
šetření „Mapa školy“.  

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2022: 29.250 Kč. 
Rezervní fond je k 31.03.2022 ve výši: 275.993,06 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 246.743,06 Kč. 
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Usnesení RM č. 411/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 17 tis. Kč na 
pořízení vložky do skříně. 
 

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

Usnesení RM č. 412/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 100 tis. Kč 
a následný převod této částky do fondu investic. 
 

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

Usnesení RM č. 413/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do výše 100 tis. Kč 
na nákup myčky stolního nádobí s příslušenstvím do školní kuchyně. 
 

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

Usnesení RM č. 414/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 23 tis. Kč na 
pořízení 4 kusů laviček na školní zahradu, 1 kusu sekačky na trávu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
21. Úprava směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám návrh úpravy (změny) Směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie, 
která byla schválena Radou města Turnov dne 12.01.2022. Na základě oznámení externího subjektu – CATANIA 
GROUP s. r. o., který provozuje systém FOSY (Férový oznamovací systém) včetně zajištění příslušné osoby 
k přijímání oznámení a jejich prvotního prošetřování. Ve směrnici dochází ke změně osoby pověřené příjmem, 
prošetřením a nakládáním s oznámeními (změna je vyznačena žlutě). Informace k vnitřnímu oznamovacímu 
systému jsou zveřejněny na webových stránkách města Whistleblowing - Město Turnov, přes tento odkaz je možné 
podat příslušné oznámení. 
 

Usnesení RM č. 415/2022 
RM schvaluje  
změnu Směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie (č. 105.2) v předloženém znění, a to 
s účinností od 27.05.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
22. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - darování pozemku městu 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova ke schválení nabytí pozemku pro výstavbu nové knihovny Antonína Marka v 
Turnově. Výstavbu nové knihovny chystá město Turnov řadu let. Nová knihovna by měla být ve Skálově ulici mezi 
letním kinem a domem Na Sboře. Na výstavbu knihovny by město Turnov rádo získalo dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027. Výzva by měla být zveřejněna na konci prvního pololetí letošního 
roku, zatím nejsou známé přesné podmínky výzvy ani termín. Žadatelem o dotaci bude město Turnov.  
Žadatel o dotaci (příjemce) by měl být vlastníkem pozemku pro stavbu. Z tohoto důvodu předkládáme radě města 
Turnova ke schválení darovací smlouvu, kterou současný vlastník Kulturní centrum Turnov, s. r. o. daruje pozemek 
p. č. 662/5 - ostatní plocha o výměře 1513 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 662/2 a připojením části 
pozemku p. č. 623/9 a p. č. 623/5 - zastavěná plocha nádvoří o zapsané výměře 88 m2, jehož součástí je stavba 
Turnov č. p. 1590 – stavba občanské vybavenosti stojící na pozemku p. č. 623/5, vše v k. ú. a obci Turnov.  
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Hodnota daru byla stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného znalcem pro obor ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové, čj. 1656/90 
panem Jiřím Janouškem. Náklady spojené s převodem daru hradí obdarovaný - město Turnov.  
Do doby zahájení realizace stavby knihovny bude KCT, s. r. o. dál bezplatně užívat pozemek p. č. 662/5, k. ú. Turnov 
– část letního kina a jako zázemí pro vystupující při konání kulturních akcí v areálu letního kina. K tomu účelu bude 
uzavřena smlouva o výpůjčce. Součástí předmětu daru je pozemek p. č. 623/5 – zastavěná plocha a nádvoří o 
zapsané výměře 88 m2, jehož součástí je stavba Turnov, č. p. 1590 – stavba občanské vybavenosti stojící na 
pozemku p. č. 623/5. Byt v tomto objektu o velikosti 2+1 s příslušenstvím užívá na základě nájemní smlouvy o 
pronájmu bytu ze dne 01.07.2009 nájemce pan Lukáš Marek. Pan Marek užívá dále část pozemku p. č. 662/2 
přiléhajícího k objektu Turnov č. p. 1590 a ohraničeného oplocením směrem k sousedním nemovitostem a dále pak 
levým okrajem přístupového chodníku k objektu. Převodem vlastnických práv k předmětu nájmu nájem nezaniká, 
ale práva a povinnost pronajímatele přecházejí na nového vlastníka na město Turnov. Pan Marek je srozuměn s 
převodem vlastnictví i s plánovanou výstavbou knihovny.  
 

Usnesení RM č. 416/2022 
RM navrhuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit přijetí daru - pozemku p. č. 623/5 o výměře 88 m2, jehož součástí je stavba 
Turnov, č. p. 1590 a pozemku p. č. 662/5 o výměře 1513 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 662/2 a 
připojením části pozemku p. č. 623/9 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 4780-19/2022, vše 
k. ú. a obec Turnov, od dárce Kulturního centra Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení RM č. 417/2022 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
pověřuje jednatele společnosti podpisem Darovací smlouvy mezi Kulturním centrem Turnov, s. r. o. a městem 
Turnov, v níž jsou předmětem daru pozemky v katastrálním území Turnov a obci Turnov, jmenovitě pozemek p. č. 
623/5 – zastavěná plocha nádvoří o zapsané výměře 88 m2, jehož součástí je stavba Turnov, č. p. 1590 – stavba 
občanské vybavenosti stojící na pozemku p. č. 623/5 a pozemek p. č. 662/5 – ostatní plocha o výměře 1513 m2, 
který vznikl rozdělením pozemku p. č. 662/2 a připojením části pozemku p. č. 623/9 na základě geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku č. 4780-19/2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
23. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – návrh komise na přesun finančních prostředků 
 

Rozprava: 
Opětovně Vám předkládám 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. 
 

Usnesení RM č. 418/2022 
RM schvaluje  
do návrhu rozpočtového opatření č. 3 zařadit přesun finančních prostředků z fondu na podporu cestovního ruchu 
ve výši 200.000 Kč na samostatný řádek rozpočtu "vánoční výzdoba 2022" a zároveň ukládá vedoucí finančního 
odboru Bc. Janě Chodaničové zanést tyto úpravy do návrhu rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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24. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – nákup plynu v roce 2022 
 

Rozprava: 
Opětovně Vám s panem jednatelem Městské teplárenské Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Brožem předkládáme 
upřesněnou informaci o nákupu plynu v roce 2022. Podle průběžných výsledků hospodaření k dnešnímu dni 
16.05.2022 vychází při předpokládané dodávce tepelné energie cca 44.000 GJ a předpokládané dodávce elektrické 
energie cca 760 MWh jednotková cena tepelné energie asi 881 Kč/GJ bez DPH (969 Kč/GJ včetně DPH) při zisku 
prakticky nulovém. Došly faktury za odběr elektřiny, částky byly oproti původnímu předpokladu vyšší. Vzhledem k 
letošnímu teplému květnu (vytápění je již od 05.05.2022 přerušeno) počítá pan jednatel předem s ještě poněkud 
slabší záložní variantou dodávky tepla cca 43.500 GJ a k tomu dává mírnou rezervu na palivo. Podle tohoto scénáře 
by jednotková cena pak byla asi 893 Kč/GJ bez DPH (982 Kč/GJ včetně DPH). 
 

Usnesení RM č. 419/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
bere na vědomí aktuální informaci pana jednatele Ing. Jiřího Brože o nákupu plynu v roce 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
25. Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace – žádost o schválení přijetí daru 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková 
organizace o přijetí finančního daru ve výši 100 tis. Kč na vybudování jedlé školní zahrady, od spolku Skutečně 
zdravá škola, Bendlova 150/26, 613 00 Brno, IČ 03220231. 
 

Usnesení RM č. 420/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace přijetí finančního daru ve výši 100 tis. Kč na 
vybudování jedlé školní zahrady od Skutečně zdravá škola, z. s. Bendlova 150/26, 613 00 Brno. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
26. Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu - smlouva o centralizovaném zadávání 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města smlouvu o centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a 
zemního plynu. Smlouvu by uzavřelo město Turnov s Libereckým krajem. Výběr dodavatele energií bude realizován 
na období od 01.01. do 31.12.2023 v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zajištění dodavatele energií v 
režimu sdružených smluv dodávky bude realizováno prostřednictvím dynamického nákupního systému. 
 

Usnesení RM č. 401/2022 
RM schvaluje  
uzavřít s Libereckým krajem smlouvu o centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
27. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 335 v Turnově" 
 

Rozprava: 
Na základě usnesení č. 97/2022 z 09.02.2022 byla dne 22.02.2022 uzavřena smlouva s firmou TORFELD, s. r. o., IČ 
06579132 na zhotovení díla "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 335 v Turnově" s termínem zhotovení do 
30.05.2022.  Dodavatel díla, firma TORFELD, s. r. o., vzhledem k výraznému posunutí termínu dodávky skla s 
následnou návazností na montážní kapacity firmy mimo pracovní dny, žádá o posun termínu dokončení díla do 
17.07.2022. 
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Usnesení RM č. 421/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo OSM/22/266/PIM - "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 335 v 
Turnově"  s firmou TORFELD, s. r. o. s posunem termínu předání dokončeného díla do 17.07.2022. 
 

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

Usnesení RM č. 422/2022 
RM ukládá  
Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 02.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka   
 


