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ZÁPIS 
z 12. jednání Rady města Turnov 

ze dne 8. června 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, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Pavel 
Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 

Eva Kordová, Jiří Mikula, Ing. Zbyněk Miklík 
 
Eva Kordová, Jiří Mikula, Ing. Zbyněk Miklík 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Ostatní 
1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Výroční zpráva a 

výsledky hospodaření 2021, provoz haly v Turnově 2 
 Mgr. Jana Svobodová     8:00 – 9:10      

2. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - nákup plynu v roce 
2022 a 2023, alternativní paliva pro velké kotelny 

            

3. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - hodnocení jednatele za 
rok 2021 

            

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

"SM, Turnov, Pod Stránkou p. č. 1773/1 - smyčka kNN" 
Mgr. Dagmar Šrytrová 9:10 – 10:30      

5. Smlouva o bezúplatném převodu majetku od ZSST na město 
Turnov  

       

6. Dodatek č. 1 - PD Zbrojnice JSDHO Turnov - Vesecko        
7. Dodatek č. 1 - Oprava střechy část "B" gymnázia v Turnově        
8. Koupě pozemku Na Pískách, Malý Rohozec        
9. Koupě podílu na pozemcích v údolí Stebénky        
10. Propojení ulic U Lip a Zámecká, Daliměřice        
11. Odstoupení od veřejné zakázky Oprava komunikace Na 

Kamenci 
       

12. Zrušení veřejné zakázky - RPS - Turnov, sídliště U nádraží - 8. 
etapa 

       

13. Informace o dotaci - rekonstrukce veřejného osvětlení        
14. Podmínky pro povolování předzahrádek na náměstí 

Českého ráje v Turnově 
       

15. Nájemní smlouvy Granátová 1897        
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Záležitosti odboru finančního 
16. Škodní a likvidační komise Ing. Tomáš Hocke 10:30 – 10:50      
17. Přijetí finančního daru v souvislosti pomoci ukrajinským 

občanům 
Mgr. Jana Svobodová       

18. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022 Ing. Tomáš Hocke       
Záležitosti odboru dopravního 

19. Zahájení veřejné zakázky "Nájem zařízení pro měření 
rychlosti" 

Mgr. Pavel Vaňátko 10:50 – 11:00      

Záležitosti odboru sociálních věcí 
20. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Výroční 

zpráva za rok 2021 
Mgr. Hana Kocourová 11:00 – 11:45 

21. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 
Výroční zpráva za rok 2021 

  

22. Rozhodnutí o schválení projektu Zdravotně sociálních 
služeb Turnov nesoucího název "Částečná obnova vozového 
parku pro podporu terénní sociální služby ZSST" reg. č. 
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017280 

  

Přestávka                                                                                                                                                                11:45 – 12:15 
Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

23. Obecně závazná vyhláška – noční klid Mgr. Martina Marková    12:15 – 13:00     
24. Plán ochrany MPZ        
25. Výtvarná soutěž na objekt věnovaný osobnosti TGM        
26. Ukončení smlouvy o poskytování služeb hostování 

softwarové aplikace Zápisy Online 
       

27. Odvolání člena a jmenování člena komise pro MPZ        
28. Čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola 

Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
       

Ostatní 
29. Žádost o dotaci na novou knihovnu v ul. Skálova Mgr. Petra Houšková  13:00 – 15:00      
30. 
 
31. 
 
32. 
 
 
33. 
 
34. 
 
35. 
 
 

Projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce -  návrh 
smlouvy o partnerství 
Organizační změna na MěÚ - navýšení počtu pracovních 
míst z důvodu zřízení funkce městského energetika 
Projekt Revitalizace Stebénky, memorandum s okolními 
vlastníky pozemků - aktuální informace – materiál byl 
stažen z jednání 
Projekt TJ Turnov, memorandum - areál beach 
volejbalových hřišť – materiál byl stažen z jednání 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Turnov 
a PAMICO CZECH, s. r. o. - materiál byl stažen z jednání 
Žádost o navýšení kapacity Základní umělecké školy Turnov, 
příspěvková organizace – přidaný bod  

 
 
Mgr. Eva Honzáková    
 
Ing. Tomáš Hocke   
 
 
 
 
 
 
Mgr. Martina Marková 

      

 
Usnesení RM č. 426/2022 

RM schválila  
program jednání rady města. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
 
 
1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Výroční zpráva a výsledky hospodaření 2021, provoz haly v Turnově 2 
 

Rozprava: 
Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA Vám předkládáme materiál 
týkající se schválení závěrky roku 2021, souvisejících materiálů a Výroční zprávu 2021. Dále předkládáme rozbor 
hospodaření sportovní haly na Turnově 2 a návrh na úpravu ceníku služeb haly pro následující sezónu (2022/23). 
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Usnesení RM č. 427/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje Výroční zprávu Městské sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 428/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 429/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
vypořádání ztráty společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2021 ve výši 5 239 257,29 Kč převodem na 
účet neuhrazených ztrát minulých let. 
 

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

Usnesení RM č. 430/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 431/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci hospodaření střediska "Sportovní hala v Turnově 2" za období 1-4/22. 
 

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

Usnesení RM č. 432/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje návrh ceníku služeb sportovní haly v Turnově 2 dle důvodové zprávy tohoto materiálu, zvýšení cen v 
rozsahu cca 10 % sportovní služby a 20 % fitcentrum. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
2. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - nákup plynu v roce 2022 a 2023, alternativní paliva pro velké kotelny 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám s panem jednatelem Městské teplárenské Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Brožem Průběžnou zprávu o 
nákupu plynu a palivové základně. 
Ceny dosavadních uskutečněných nákupů: 
1) nadcházející zimní měsíce  průměr 94 Eur/MWh,  zamluvený objem cca 32% 
2) zbytek roku 2023   průměr 61 Eur/MWh,  zamluvený objem cca 21% 
3) rok 2024    39,58 Eur/MWh   zamluvený objem 25% 
Srovnávací hodnoty: 
roky 2020 a 2021 ceny kolem 20 Eur/MWh, 
1. čtvrtletí 2022 průměr 120 Eur/MWh (dopad na cenu tepla cca 950 Kč/GJ vč. DPH), 
současné denní ceny cca 80 Eur/MWh, 
současné ceny zimních měsíců cca 100 Eur/MWh. 
 
Očekáváme letní pokles cen dlouhodobějších produktů, protože tuzemské i evropské zásobníky se plní správně 
podle očekávání a ruský výpadek je již nyní nahrazován z jiných zdrojů (Norsko, Británie, lodě). V červenci bude 14 
dnů každoroční odstávka ruského plynovodu Nord Stream 1 bez obvyklé náhrady - uvidíme, co v denních cenách 
způsobí novinářské a politické zprávy. 
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Usnesení RM č. 433/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
bere na vědomí Průběžnou zprávu o nákupu plynu a palivové základně a zároveň ukládá panu jednateli Ing. Jiřímu 
Brožovi konkrétní návrh řešení alternativní palivové základny včetně rozpočtu a harmonogramu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
3. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - hodnocení jednatele za rok 2021 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám výsledek ročního hodnocení jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. pana Ing. Jiřího Veselky, 
MBA za rok 2021. Hodnocení proběhlo dne 01.06.2022, komise jednala ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana 
Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek, Bc. Ondřej Fotr, Jiří Mikula. 
 

Usnesení RM č. 434/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje roční odměnu pro jednatele společnosti Ing. Jiřího Veselku, MBA dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "SM, Turnov, Pod Stránkou p. č. 1773/1 - smyčka 
kNN" 
 

Rozprava: 
Materiál byl stažen do doby vyjasnění rezervy pro vedení případné komunikace Tázlerova – Pod Stránkou. 
 
 
5. Smlouva o bezúplatném převodu majetku od ZSST na město Turnov 
 

Rozprava: 
V souvislosti s úpravou smluvních vztahů účinných od 01.07.2022 mezi městem Turnov a Zdravotně sociálními 
službami Turnov, příspěvkovou organizací, o nájmu nebytových prostor v budovách č. p. 1897, ul. Granátová, 
Turnov a č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047, ul. Žižkova, Turnov, a to na základě jednání Rady města Turnova dne 
09.03.2022, usn. č. RM 178/2022, předkládáme radě města seznam nepotřebného majetku k bezúplatnému 
převodu na město Turnov. 
 

Usnesení RM č. 435/2022 
RM souhlasí  
s bezplatným převodem movitého majetku z nebytových prostor ke dni 01.07.2022 v budovách č. p. 1897, ul. 
Granátová, Turnov a č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047, ul. Žižkova, Turnov do majetku města Turnova, a to v souvislosti 
s úpravou smluvních vztahů účinných od 01.07.2022 mezi městem Turnov a Zdravotně sociálními službami Turnov, 
příspěvkovou organizací. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  
 
6. Dodatek č. 1 - PD Zbrojnice JSDH Turnov - Vesecko 
 

Rozprava: 
Dne 04.03.2022 byla s firmou Jan Hošek, Mikulášovice, IČ 03454339 uzavřena smlouva OSM/22/341/PIM na 
zhotovení díla "Zpracování projektové dokumentace - Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Turnov - Turnov, Vesecko" s termínem zpracování 1. etapy, tj. projektové dokumentace pro společné územní a 
stavební povolení – tzv. hrubopis do 15.06.2022 a zahájení inženýrské činnosti nejpozději 15.07.02022.  
Projektová dokumentace musí být koordinována s projektem Integrovaného výjezdového centra, s projektem 
příjezdové komunikace, s vodohospodářskými sítěmi, dále s projekty trafostanice a přívodních vedení ČEZ 
Distribuce, a. s. a s projektem datového připojení fy PAMICO Czech, s. r. o. V průběhu prací dochází k drobným 
prodlením se vzájemným předáváním podkladů a k vzájemným dílčím úpravám jednotlivých dokumentací. Zároveň 
v průběhu prací došlo k drobným změnám vyvolaných zadavatelem nebo nepřesnostmi v podkladní architektonické 
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studii. Proto žádá projektant o posun termínu pro odevzdání tzv. hrubopisu do 30.06.2022 a zahájení inženýrské 
činnosti nejpozději 30.07.2022. 
 

Usnesení RM č. 436/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo OSM/22/341/PIM s Janem Hoškem, IČ 03454339 na dílo "Zpracování 
projektové dokumentace - Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov - Turnov, Vesecko" s 
termínem předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení – tzv. hrubopis do 30.06.2022 
a zahájení inženýrské činnosti nejpozději 30.07.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
7. Dodatek č. 1 - Oprava střechy část "B" gymnázia v Turnově 
 

Rozprava: 
Dne 03.12.2021 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Oprava střechy část "B" gymnázia v Turnově" s 
předpokládanou hodnotou 3 mil. Kč bez DPH. Zakázka byla vysoutěžena za cenu 3.941.398,51 Kč bez DPH, 
4.769.092,20 Kč vč. DPH, kterou předložila firma STAV-AGENCY, s. r. o., IČ 25482505. S vítězem byla uzavřena dne 
26.01.2022 smlouva s termínem plnění nejpozději do 30.09.2022. Jelikož mezi datem uzavření smlouvy o dílo a 
samotným zahájením oprav, které začalo 01.06.2022, uběhlo téměř půl roku, kdy se díky válečnému konfliktu 
zvyšují ceny energií a především ceny materiálu, předložil dodavatel žádost o navýšení ceny díla. Termín plnění 
tímto nebude dotčen. Rozdíl činí 393.137,31 Kč bez DPH/475.696,14 Kč vč. DPH. Nový rozpočet byl naceněn na 
5.244.788,34 Kč vč. DPH. Investiční technik odboru správy majetku prověřil nový rozpočet vzhledem k 
navrhovaným úpravám a ceny odpovídají cenovým úrovním Krossu 2022. Co se týká zákona o veřejných zakázek, je 
toto navýšení rozpočtu v zákonných limitech. 
 

Usnesení RM č. 437/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAV-AGENCY, s .r. o., IČ 25482505 ve výši 4.334.535,82 Kč bez 
DPH, 5.244.788,34 Kč vč. DPH na akci "Oprava střechy část "B" gymnázia v Turnově". RM ukládá Mgr. Dagmar 
Šrytrové předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
8. Koupě pozemku Na Pískách, Malý Rohozec 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova návrh na odkoupení části pozemku p. č. 187/2 a p. č. 188/2, oba v k. ú. Malý 
Rohozec, lokalita Na Pískách. Paní xxxxxxxxxxx vznesla požadavek na vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pod 
komunikací v lokalitě Na Pískách na Malém Rohozci. Pro výstavbu rodinných domů tu byla v roce 2012 vybudována 
zpevněná komunikace od křižovatky U sv. Josefa až k pozemku p. č. 145/3, k. ú. Malý Rohozec. Komunikace je 
částečně na pozemku ve vlastnictví města Turnova p. p. č. 456, k. ú. Malý Rohozec, a částečně na pozemcích p. č. 
187/2 a 188/2, oba k. ú. Malý Rohozec, ve vlastnictví paní xxxxxxxxx. Vzhledem k připravované výstavbě veřejného 
osvětlení projednával v dubnu t. r. odbor správy majetku na místě se všemi vlastníky pozemků sousedících s 
komunikací možnost umístění lamp mimo komunikaci tak, aby lampy nepřekážely provozu na komunikaci a 
především jejímu čištění a údržbě. Paní xxxxxxxxx souhlasí s umístěním lamp mimo komunikaci na svých pozemcích 
a pro zjednodušení obhospodařování zemědělských pozemků nabízí odprodej ještě pásu o šířce 0,5 m z obou 
uvedených pozemků tak, aby lampy byly mimo komunikaci a mimo zemědělsky obhospodařovaný pozemek.  
Jednalo by se celkem o cca 265 m2 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost a územním 
plánem určených jako plochy orné půdy a trvalého travního porostu. Paní xxxxxxxxx požaduje kupní cenu 150 
Kč/m2, celkem 39.750 Kč.  
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Usnesení RM č. 438/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit koupi částí pozemků p. č. 187/2 a p. č. 188/2, oba k. ú. Malý Rohozec, o 
celkové výměře cca 265 m2 od paní xxxxxxxxxxx za cenu 150 Kč/m2, náklady na vypracování geometrického plánu a 
správní poplatek bude hradit město Turnov jako kupující. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
9. Koupě podílu na pozemcích v údolí Stebénky 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova ke zvážení nabídku koupě spoluvlastnického podílu na pozemcích v údolí 
Stebenky.  
Společnost Českomoravská pozemková, s. r. o. nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl na pozemcích v údolí Stebenky 
na levém břehu v místě za bývalými sádkami (ve směru toku). Jedná se o tři na sebe navazující pozemky, p. p. č. 
3059/4, p. p. č. 3066/1 a p. p. č. 3066/4, vše k. ú. Turnov. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 je nabízen za cenu 
100.000 Kč, při výměře 1480 m2 je to 68 Kč/m2. 
 

Usnesení RM č. 439/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 z pozemků p. č. 3059/4, 3066/1 a 
3066/4, vše v k. ú. Turnov, za kupní cenu 100.000 Kč od společnosti Českomoravská pozemková, s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
10. Propojení ulic U Lip a Zámecká, Daliměřice 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k vyjádření otázku otevření průchodu mezi ulicemi U Lip a Zámecká v části obce 
Daliměřice. Pozemky ve vlastnictví města Turnova p. č. 711/181, 717/16 a 717/15, vše k. ú. Daliměřice, které by 
mohly být průchodem mezi ulicemi U Lip a Zámecká mají zaplocené xxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx, vlastníci 
sousedních pozemků a staveb. S oběma bylo již několikrát o možnosti zprůchodnění cesty jednáno. Domníváme se, 
že je vhodné průchod po pozemcích otevřít na šířku cesty cca 2,5 m.  To by umožnilo se na pozemcích, které jsou 
dohromady široké cca 6 m, cestou vyhnout některých stavbám, skalce a el. skříním. Náklady na odstranění staveb, 
oplocení a úprav (dlažba, skalka), by měli nést vlastníci sousedních pozemků, kteří stavby a úpravy na pozemcích 
města provedli. 
 

Usnesení RM č. 440/2022 
RM souhlasí  
s otevřením průchodu mezi ulicemi U Lip a Zámecká a ukládá odboru správy majetku oslovit znovu oba vlastníky 
sousedních pozemků a najít kompromisní řešení a následně předložit výsledky jednání na RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
11. Odstoupení od veřejné zakázky Oprava komunikace Na Kamenci 
 

Rozprava: 
Na základě výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Oprava komunikace Na Kamenci", který provedla 
hodnotící komise dne 06.05.2022 bylo doporučeno uzavřít smlouvu s účastníkem STREET, s. r. o., IČ 24663310, 
který předložil nejnižší nabídkovou cenu 763.758 Kč bez DPH/924.147 Kč s DPH.  Dne 30.05.2022 bylo na město 
Turnov doručeno odstoupení od smlouvy firmou STREET, s. r. o., a to z kapacitních důvodů, jelikož zakázka má být 
zrealizovaná do 30.06.2022. Byl vznesen dotaz na účastníka, druhého v pořadí, STRABAG, a. s., IČ 60838744, zda by 
byl ochoten zakázku zrealizovat. Realizaci zakázky potvrdil.  
Z těchto důvodů je předloženo radě města schválení Smlouvy o dílo s druhým účastníkem VZ, STRABAG, a. s., IČ 
60838744, který splnil kvalifikační kritéria zadávacích podmínek a jeho nabídková cena je 859.246 Kč bez 
DPH/1.039.687,66 Kč s DPH. Rozdíl mezi první a druhou nabídkou je 95.488 Kč bez DPH/115.540,66 vč. DPH. 
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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 

 
Usnesení RM č. 441/2022 

RM bere na vědomí  
odstoupení firmy STREET, s. r. o. ze zakázky "Oprava komunikace Na Kamenci" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s 
firmou STRABAG, a. s., IČ 60838744 ve výši 859.246 Kč bez DPH/1.039.687,66 Kč s DPH na akci "Oprava komunikace 
Na Kamenci". RM ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
12. Zrušení veřejné zakázky - RPS - Turnov, sídliště U nádraží - 8. etapa 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu je zrušení veřejné zakázky "Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 8. 
etapa" a schválení nové vyhlášení výzvy pro podání nabídek. Na radě města dne 11.05.2022 usnesení č. 345/2022 
byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky "Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U 
nádraží – 8. etapa". Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky – nejnižší 
nabídkovou cenu bez DPH. Předpokládaná hodnota byla 5.560.000 Kč bez DPH/6.727.600 Kč vč. DPH. 
Společnost Metrostav Infrastructure, a. s., IČ 24204005 předložila nabídku s nabídkovou cenou 9.430.345,08 Kč bez 
DPH/11.410.717,55 Kč vč. DPH. Protože byla nabídková cena účastníka výrazně vyšší než předpokládaná hodnota 
zakázky, doporučuje hodnotící komise výběrové řízení zrušit a po zrušení znovu vypsat, a to s novým termínem 
realizace na jako 2023, a to z důvodu možného provedení sadových úprav ve vhodných agrotechnických lhůtách.  
 

Usnesení RM č. 442/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise zrušit veřejnou zakázku "Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště 
U nádraží – 8. etapa". 
 

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

Usnesení RM č. 443/2022 
RM schvaluje  
vypsání veřejné zakázky s upravenými zadávacími podmínkami "Regenerace panelového sídliště – 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) – [6/0/0] 
  
 
13. Informace o dotaci - rekonstrukce veřejného osvětlení 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku města předkládá radě města informaci k výzvě vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR na rekonstrukci veřejného osvětlení. 
Od 05.05.2022 do 30.06.2023 mohou obce podávat žádosti o dotaci na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného 
osvětlení za účelem dosažení úspor elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně 
doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci nelze čerpat na výstavbu nové 
soustavy veřejného osvětlení. 
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 Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně, maximální výše dotace pro obce nad 10 000 
obyvatel je 10 mil. Kč/1 rok. Dotace má investiční charakter a je poskytována ex ante. 

 Konečný termín realizace: do 30.06.2025. 

 Parametry výzvy: průběžná. K financování budou postoupeny žádosti splňující požadavky formální kontroly a 
kritéria přijatelnosti dotace. Dotace bude vyplacena na základě finančních výdajů z uskutečněného zadávacího 
řízení na dodavatele díla. 

 
Ve spolupráci s Technickými službami Turnov odbor správy majetku navrhl seznam ulic s veřejným osvětlením, 
které je nejvíc energeticky náročné. Seznam 171 svítidel posoudila poradenská firma, která orientačně propočetla 
úsporu 80,9 MWh za rok. Při možné výši dotace 2.426.986 Kč (86,57%) by podíl města činil 376.583 Kč. Prostá 
návratnost je 1,84 roku. 
 
Seznam ulic: Nádražní, Husova, Žižkova, ul. 5. květen + kruhový objezd, náměstí Českého ráje, Hluboká, Sobotecká 
okolo Dioptry, J. Palacha od Magicu k sídlišti Výšinka (u garáží), Výšinka okolo Granátu, Přepeřská, autobusové 
nádraží mezi mosty. 
 

Usnesení RM č. 444/2022 
RM bere na vědomí  
informaci o uzavřené příkazní smlouvě na zpracování a administraci žádosti o dotaci na "Rekonstrukci systému 
veřejného osvětlení v městě Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
14. Podmínky pro povolování předzahrádek na náměstí Českého ráje v Turnově 
 

Rozprava: 
Město Turnov pronajímá společnosti MT Catering, s. r. o., Praha, která provozuje restauraci U Prince, od r. 2018 
část pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov o výměře 80 m2 na letní předzahrádku. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 
do 31.12.2022. Odbor správy majetku po projednání s panem starostou předkládá návrh podmínek pro povolování 
předzahrádek na náměstí Českého ráje, Turnov na pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov. 
 

Usnesení RM č. 445/2022 
RM schvaluje  
podmínky pro povolování předzahrádek na náměstí Českého ráje, Turnov na pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov dle 
návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
15. Nájemní smlouvy Granátová 1897 
 

Rozprava: 
Dne 16.05.2022 zasedala sociální a bytová komise, která projednala žádosti o byt v ulici Granátová 1897, Turnov, ve 
vlastnictví města od ukrajinských rodin. Rodiny projevily zájem dál užívat byty, které do 10.06.2022 užívají na 
základě smlouvy o výpůjčce bytu. Bytová komise doporučuje sjednat s rodinami nájemní smlouvu na dobu určitou, 
a to do 31.08.2022. Výše nájemného a záloh byla určena dle skutečně spotřebovaných energií a vody v daných 
bytech za předchozí 3 měsíce a je paušálně stanovena takto: byt č. 33 v 2NP, 1+1, 7.400 Kč, byt č. 38 v 3NP, 1+0, 
5.400 Kč, byt č. 44, 3 NP, 1+1, 7.400 Kč a byt č 71, 5 NP, 1+1 po rekonstrukci, 7.800 Kč. 
 

Usnesení RM č. 446/2022 
RM schvaluje  
nájemní smlouvy v Granátové ulici 1897, Turnov, byt č. 33 v 2NP pro paní xxxxxxxxxxx, byt č. 38 v 3NP pro paní 
xxxxxxxxxxxxx, byt č. 44 v 3NP pro paní xxxxxxxxxxxx a byt č. 71 v 5NP pro paní xxxxxxxxxxx na dobu určitou a to do 
31.08.2022. S určením paušálních plateb za nájemné a služby takto: byt č. 33 v 2NP, 1+1, 7.400 Kč, byt č. 38 v 3NP, 
1+0, 5.400 Kč, byt č. 44, 3 NP, 1+1, 7.400 Kč a byt č 71, 5 NP, 1+1 po rekonstrukci, 7.800 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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16. Škodní a likvidační komise 
 

Rozprava: 
Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 11.05.2022 návrhy na vyřazení majetku. 
 

Usnesení RM č. 447/2022 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářský nábytek a drobný majetek) dle přílohy č. 1 z 
důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 
11.05.2022 
 

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

Usnesení RM č. 448/2022 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní a kancelářská techniky) dle přílohy č. 2 z důvodu 
nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11.05.2022. 
 

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

Usnesení RM č. 449/2022 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (software – serverové operační systémy) dle přílohy č. 2 z 
důvodu ukončení podpory produktů a nahrazení novější na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11.05.2022. 
 

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

Usnesení RM č. 450/2022 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (počítače a monitory) dle přílohy č. 2 a odprodej zájemcům z 
důvodu, že již nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11.05.2022. 
 

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

Usnesení RM č. 451/2022 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (kancelářský nábytek a drobný majetek JSDH 
Turnov) dle přílohy č. 3 z důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a 
likvidační komise ze dne 11.05.2022. 
 

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

Usnesení RM č. 452/2022 
RM schvaluje  
vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (demolice domu čp. 1031 Nudvojovická, studie, územní 
a regulační plány) dle přílohy č. 4 z důvodu neplatnosti a nahrazením novými studiemi a plány na návrh škodní a 
likvidační komise ze dne 11.05.2022. 
 

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

Usnesení RM č. 453/2022 
RM schvaluje  
na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11.05.2022 nalezený peněžní obnos ve výši 9.804 Kč vložit na příjmový 
účet města Turnova dle přílohy č. 5. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 454/2022 
RM schvaluje  
na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11.05.2022 vyřazení nalezených předmětů dle přílohy č. 5 a nechat 
vyřazené předměty zlikvidovat ve sběrném dvoře Turnovských odpadových služeb, s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
17. Přijetí finančního daru v souvislosti pomoci ukrajinským občanům 
 

Rozprava: 
Předkládáme vám ke schválení přijetí finančního daru v souvislosti pomoci ukrajinským občanům dle návrhu 
darovací smlouvy od firmy KAMAX, s. r. o., Nudvojovice 1474, Turnov, která se přihlásila k pomoci ukrajinským 
občanům, a to proplatit jazykové kurzy pro uprchlíky prchající z válkou napadené Ukrajiny v celkové výši 40.000 Kč. 
 

Usnesení RM č. 455/2022 
RM schvaluje  
přijetí finančního daru od firmy KAMAX, s. r. o., Nudvojovice 1474, PSČ 511 01 Turnov, IČ 47455705, ve výši 40.000 
Kč určeného na úhradu jazykových kurzů pro uprchlíky prchající z válkou napadené Ukrajiny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
18. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022. 
 
Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 20.513 tis. Kč. 
Celkové výdaje se navyšují o 63.108 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 25.624 tis. Kč a kapitálové výdaje se 
navyšují o 37.484 tis. Kč.  
Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 3 se navyšuje o 742 tis. Kč na částku 892 tis. Kč.  
Financování se navyšuje o částku 42.595 tis. Kč na částku ve výši 69.645 tis. Kč.  
 
Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 
financování. 
 

Usnesení RM č. 456/2022 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2022 s úpravami dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
19. Zahájení veřejné zakázky "Nájem zařízení pro měření rychlosti" 
 

Rozprava: 
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na realizaci akce "Nájem zařízení pro měření rychlosti“. 
Předmětem zakázky je nájem zařízení v počtu 15 kusů pro úsekové měření rychlosti se zabezpečením provozu 
najatých zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o provedeném měření a zajištění provozu potřebných 
softwarových aplikací. Měřící zařízení bude umístěno v 9 lokalitách Turnova a jeho okolí. 
 

Usnesení RM č. 457/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky "Nájem zařízení pro měření rychlosti" a schvaluje komisi pro hodnocení 
nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Vaňátko, Mgr. Eva Honzáková, Jan 
Lochman. RM ukládá odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek hodnotící komise radě 
města. 
 

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



11  Zápis Rady města Turnov 08.06.2022 

20. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Výroční zpráva za rok 2021 
 

Rozprava: 
Dovolujeme si vám předložit Výroční zprávu za rok 2021 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková 
organizace. Výroční zpráva bude vystavena na webu organizace. 
 

Usnesení RM č. 458/2022 
RM bere na vědomí  
Výroční zprávu za rok 2021 příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
21. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - Výroční zpráva za rok 2021 
 

Rozprava: 
V příloze si vám dovolujeme předložit Výroční zprávu za rok 2021 organizace Zdravotně sociální služby Turnov, 
příspěvková organizace. Výroční zpráva bude vystavena na webu organizace. 
 

Usnesení RM č. 459/2022 
RM bere na vědomí  
Výroční zprávu za rok 2021 příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
22. Rozhodnutí o schválení projektu Zdravotně sociálních služeb Turnov nesoucího název "Částečná obnova 
vozového parku pro podporu terénní sociální služby ZSST" reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017280 
 

Rozprava: 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace obdržely prostřednictvím systému MS 2014+ rozhodnutí 
o schválení projektu, kterým bude obnovovat vozový park využívaný pečovatelskou službou. 
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro zkvalitnění služeb pečovatelské služby a zvýšení jejich dostupnosti 
prostřednictvím pořízení osobních automobilů pro účely poskytování terénní sociální služby v rámci správního 
obvodu ORP Turnov. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace poskytuje terénní pečovatelskou 
službu ve 200 domácnostech uživatelů sociální služby. Z důvodu zvýšení efektivity práce v rámci územní působnosti 
využívají pečovatelé a sociální pracovníci stávajícího vozového parku. 
V současné době sociální služba využívá vozy, jejichž průměrné stáří je 13 let. Ze sedmi vozidel jsou výrazně 
opotřebena čtyři (rok výroby: 1x r. 2005, 2x r. 2007 a 1x r. 2013). Hlavní aktivita projektu "Částečná obnova 
vozového parku pro podporu terénní sociální služby ZSST" reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017280 obsahuje 
pořízení 4 osobních vozidel, s předpokladem nákupu 1 vozu s kombinovaným palivem a 3 elektromobilů. 
 

Usnesení RM č. 460/2022 
RM bere na vědomí  
informaci o realizaci projektu "Částečná obnova vozového parku pro podporu terénní sociální služby ZSST" reg. č. 
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017280. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
23. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
 

Rozprava: 
Dne 28.04.2022 schválilo na svém jednání Zastupitelstvo města Turnov obecně závaznou vyhlášku, která upravuje 
v některých dnech délku trvání nočního klidu ve městě. Jsou v ní uvedeny všechny akce, u nichž bylo schváleno, že 
mohou hlukem narušit noční klid po 22. hodině. 
Na odbor školství, kultury a sportu byly doručeny další dvě žádosti o zařazení do uvedené vyhlášky. Jedná se o 
žádosti: 
1) Měšťanského pivovaru Turnov, který by ve svém objektu chtěl uspořádat koncert skupiny Arakain v pátek 
26.08.2022. Pořadatel žádá o schválení výjimky na koncert do 23:30 hod. (tj. zkrácení nočního klidu na dobu  od 
23:30 do 6:00 hod.) 
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2) Ondřeje Kruntoráda, který pořádá v areálu SRA Maškova zahrada další ročník mezinárodního amatérského 
hokejového turnaje Yellow Hockey Games, na jehož zakončení plánuje hudební program přístupný i pro veřejnost. 
Akce se koná v pátek 09.09. a v sobotu 10.09.2022 a pořadatel žádá o schválení výjimky do 01:00 hod. (tj. zkrácení 
nočního klidu na dobu od 1:00 do 6:00 hod.). Zde navrhujeme vyhovění požadavku pouze částečně - do 00:30, 
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města pro ostatní akce letošního roku. 
 

Usnesení RM č. 461/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu v předloženém znění. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
24. Plán ochrany MPZ 
 

Rozprava: 
V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve 
vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 01.11.1990) městská památková zóna (dále jen 
MPZ). Město Turnov schválilo v minulosti vypracování Plánu ochrany MPZ. Úkolem Plánu ochrany je zachování 
předmětu památkové ochrany, zamezení rušivým zásahům a rehabilitace částí, které byly v minulosti narušeny. 
Zastupitelstvo města Turnov na svém zasedání dne 08.08.2016 schválilo usnesením č. 292/2016 Plán ochrany 
Městské památkové zóny Turnov, vypracovaný v dubnu 2016. V říjnu 2016 byl požádán Krajský úřad Libereckého 
kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o vydání opatření obecné povahy o ochraně městské 
památkové zóny Turnov – "Plán ochrany městské památkové zóny Turnov". Tím by vstoupil dokument oficiálně v 
platnost. Plán péče je zveřejněn na https://www.turnov.cz/cs/pamatkova-pece/mestska-pamatkova-zona/ 
 

Usnesení RM č. 462/2022 
RM bere na vědomí  
informace o Plánu ochrany městské památkové zóny Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
25. Výtvarná soutěž na objekt věnovaný osobnosti TGM 
 

Rozprava: 
Zastupitelstvo města Turnov dne 25.11.2021 schválilo soutěžní podmínky pro vyhlášení výtvarné soutěže o návrh 
výtvarného objektu věnovaného osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka. Po hodnotícím zasedání odborné poroty 
konaném v dubnu a květnu 2022 bylo porotou navrženo rozdělit finanční odměnu 200.000 Kč pro nejlepší návrhy 
soutěže. 
Celkovou částku 200.000 Kč doporučuje porota rozdělit následovně: 
vítězný návrh                    - 60.000 Kč 
finalisté (1. až 4. místo)  - 25.000 Kč (celkem 100.000 Kč) 
skicovné 2. až 4. místo   - 5.000 Kč (celkem 15.000 Kč)   
skicovné 5. až 9. místo   - 5.000 Kč (celkem 25.000 Kč) 
O návrhu k realizaci bude rozhodovat zastupitelstvo města. 
 

Usnesení RM č. 463/2022 
RM schvaluje  
vyplacení finanční odměny autorům soutěžních návrhů dle doporučení poroty výtvarné soutěže na objekt 
věnovaný T. G. Masarykovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
26. Ukončení smlouvy o poskytování služeb hostování softwarové aplikace Zápisy Online 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o ukončení smlouvy č. ZO200306013 o poskytování služeb hostování softwarové aplikace 
Zápisy online. Jedná se o elektronický systém, který od roku 2020 využívaly mateřské školy pro elektronické 
předzápisy určené k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Z průzkumu ředitelek mateřských škol se ukázalo, že 
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s tímto systémem nejsou ředitelky mateřských škol spokojené - systém nedokázal efektivně usnadnit přijímání dětí 
do předškolního vzdělávání s ohledem na neaktuálnost dokumentů k přijímacímu zřízení a tiskové sestavy.  
 

Usnesení RM č. 464/2022 
RM schvaluje  
vypovězení smlouvy č. ZO200306013 o poskytování služeb hostování softwarové aplikace Zápisy online ze dne 
17.06.2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
27. Odvolání člena a jmenování člena komise pro MPZ 
 

Rozprava: 
Tajemnici Komise pro městskou památkovou zónu Turnov byla doručena informace o rezignaci PhDr. René Brože 
na členství v této komisi.   
Dále komise navrhuje výměnu zástupce za Odbor správy majetku – tj. za Mgr. Dagmar Šrytrovou (vedoucí odboru 
správy majetku), která je nyní členkou komise navrhuje jmenování Ing. arch. Zdeňka Bičíka (pracovníka správy 
majetku).  
Nově navrhované složení komise (celkem 13 členů): Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana 
Svobodová, Mgr. Martina Marková, Mgr. David Marek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Tomáš Vávra, Alena Růžičková, 
David Schindler, Mgr. Jiří Mašek, Mgr. Pavel Mlejnek, Ing arch. Tomáš Tomsa, Ing. arch. Zdeněk Bičík. 
 

Usnesení RM č. 465/2022 
RM bere na vědomí  
rezignaci PhDr. Reného Brože na členství v komisi Rady města Turnov pro městskou památkovou zónu města 
Turnov. Zároveň odvolává Mgr. Dagmar Šrytrovou a jmenuje Ing. arch. Zdeňka Bičíka za člena komise pro městskou 
památkovou zónu Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
28. Čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace  
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace o 
čerpání rezervního fondu organizace do výše 7 tis. Kč na nákup kombinovaného sporáku do školní kuchyně. 
Ředitelka organizace předkládá 2 cenové nabídky, kde preferuje cenovou nabídku č. 1 od firmy PLANEO Elektro, 
FAST ČR, a. s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01 Česká republika, IČ 24777749, DIČ CZ24777749 v celkové hodnotě 
6.990 Kč s DPH. Tento sporák je pro malou školní kuchyni dostačující.  
 
Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2022: 39.750 Kč. 
Rezervní fond je k 31.03.2022 ve výši: 101.646,26 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 61 896,26 Kč. 
 

Usnesení RM č. 466/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 7 tis. Kč na 
pořízení kombinovaného sporáku do školní kuchyně. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
29. Žádost o dotaci na novou knihovnu v ul. Skálova 
 

Rozprava: 
Na konci roku 2019 byla schválena architektonická studie Novostavby knihovny Antonína Marka v Turnově od 
společností A69 - architekti, s. r. o. V roce 2020 až 2021 probíhala projektová příprava do fáze projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele (12/2021). Stavebním úřadem bylo vydáno společné povolení, které nabylo 
právní moci (26.10.2021). V současné době probíhá dokončení podkladů pro vybavení. Součástí akce je demolice 
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domečku č. p. 1590 a demolice sklepa a konstrukce plátna letního kina. Náklady na demolice kromě domečku č. p. 
1590 jsou neuznatelné. 
Záměrem města je podat žádost o dotaci na projekt "Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov" do Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 specifický cíl 4.4. Alokace dotace představuje částku kolem 930 mil. 
Kč, míra podpory bude 85% z celkových způsobilých nákladů, avšak maximální dotace je dle dostupných informací 
limitována 80 mil. Kč. Výzvy budou v současném dotačním období průběžné, tzn. nebudou bodově hodnoceny, ale 
průběžně budou žádosti pouze kontrolovány na podmínky přijatelnosti a věcné správnosti a doporučovány 
k financování do vyčerpání alokace. Realizace akce bude průběžně profinancována prostřednictvím Žádostí o 
platbu. 
 
Předpokládané náklady projektu: 
Hlavní náklady Kč vč. DPH

Demolice domečku č.p. 1590 722 840           

Stavba budovy 93 329 603     

Mobiliář 5 028 000       

Technické vybavení 1 500 000       

Celkem hlavní výdaje 100 580 443    

Paušální náklady 

Technický dozor investora 400 000           

Autorský dozor 160 000           

Studie proveditelnosti pro žádost 59 290             

Výběrové řízení 150 000           

Projektová dokumentace pro 

provedení stavby
1 000 000       

Celkem paušální náklady 1 769 290         

Celkové způsobilé náklady 102 349 733   

Nezpůsobilé výdaje Demolice objektů letního kina 2 110 328       

Celkem nezpůsobilé náklady 2 110 328         

Náklady celkem za projekt 104 460 061     
 
Financování projektu: 

Evropská unie (maximální dotace 80 mil Kč) 85%             80 000 000    

Kofinancování z vlastních zdrojů 15%             22 349 733    

Nezpůsobilé náklady               2 110 328    

Celkové  náklady 100%        104 460 061    
 

 
 

Usnesení RM č. 467/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 
2021-2027 na projekt "Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov". 
 

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

Usnesení RM č. 468/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit v případě přidělení dotace zajištění předfinancování akce a vyčlenění 
finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 15% z celkových způsobilých nákladů a částku nezpůsobilých 
nákladů potřebných k realizaci projektu "Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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30. Projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce -  návrh smlouvy o partnerství 
 

Rozprava: 
V září 2021 rada města vyjádřila souhlas se zapojením města Turnov do projektu města Otrokovice jako partnera 
v projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce. Projekt je financovaný z Fondů EHP, období realizace 01.04.2022 - 
30.04.2024. Nositel projektu město Otrokovice nás nyní žádá o schválení Smlouvy o partnerství. Náklady města na 
celé období jsou 25 tis. Kč. 
 

Usnesení RM č. 469/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit Smlouvu o partnerství mezi městem Turnov a městem Otrokovice na zajištění 
realizace projektu "Zapojení veřejnosti do rozvoje obce" v rámci programu Řádná správa věcí veřejných (MGS1) 
spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP 2014-2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
31. Organizační změna na MěÚ - navýšení počtu pracovních míst z důvodu zřízení funkce městského energetika 
 

Rozprava: 
Předkládám k projednání návrh organizační změny týkající se Městského úřadu Turnov, a to na základě § 102 odst. 
2 písm. j) zákona o obcích, podle kterého je radě města vyhrazeno stanovit celkový počet zaměstnanců obce v 
městském úřadu a v organizačních složkách města. Předmětem návrhu je navýšení počtu pracovních míst 
v Městském úřadu Turnov, a to o jedno pracovní místo na odboru správy majetku.  
Po déletrvajících diskuzích ohledně vývoje situace na trhu s energiemi, narůstající potřeby energetické 
soběstačnosti a rozvíjení myšlenky udržitelného hospodaření energiemi v rámci budov ve vlastnictví města 
(fotovoltaika, hospodaření s děšťovými vodami apod.) i v souvislosti s personálními změnami v Městské 
teplárenské Turnov, s. r. o., jsme dospěli k závěru, že město Turnov by mělo být v tomto tématu aktivní a mělo by 
mít zaměstnance, který by se této problematice koncepčně a soustavně věnoval. Navrhuje se tedy zřídit pozici 
městského energetika/energetického manažera. Tento zaměstnanec by byl zařazen na odbor správy majetku, kde 
však v tuto chvíli není v rámci rozvržení pracovních míst žádné volné pracovní místo, a předkládáme tento návrh na 
navýšení počtu pracovních míst. 
 

Usnesení RM č. 470/2022 
RM stanovuje  
s účinností od 01.07.2022 celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Turnov na 112 pracovních  
míst. Celkový počet zaměstnanců města zařazených v Městském úřadu Turnov stanoví RM v rozvržení pracovních 
míst po jednotlivých odborech takto:  
kancelář tajemníka 4  
odbor vnitřních věcí 8 
stavební úřad 7  
odbor správy majetku 13  
odbor finanční 8  
odbor rozvoje města 8  
odbor životního prostředí 8  
odbor správní 13  
odbor dopravní 20  
odbor sociálních věcí 12  
odbor školství kultury a sportu 6  
živnostenský úřad 5 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
32. Projekt Revitalizace Stebénky, memorandum s okolními vlastníky pozemků - aktuální informace 
 

Rozprava: 
Materiál byl stažen z jednání. 
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33. Projekt TJ Turnov, memorandum - areál beach volejbalových hřišť 
 

Rozprava: 
Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
34. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Turnov a PAMICO CZECH, s. r. o. 
 

Rozprava: 
Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
35. Žádost o navýšení kapacity Základní umělecké školy Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení žádost o navýšení kapacity organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková 
organizace o 50 žáků - z 690 na 740 žáků od 01.09.2023. Z hlediska rozhodnutí KHS LK je možné navýšení kapacity 
pouze do výše 740 žáků. 
 

Usnesení RM č. 471/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace navýšení kapacity školy o 50 žáků, z 690 na 740 
žáků ve školském rejstříku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 13. června 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 
  starosta       místostarostka  
 


