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ZÁPIS 
z 13. jednání Rady města Turnov 

ze dne 30. 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, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. 
Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

Jiří Mikula             
 
Jiří Mikula 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

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

výběrového řízení na nákup užitkového automobilu a ceník 
za svoz odpadů a služeb od 01.07.2022 

  Mgr. Jana Svobodová    12:00 – 12:20      

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

            

Záležitosti odboru správy majetku 
3. Výsledek veřejné zakázky "Zpracování změnové 

dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na 
Turnově 2“ 

Mgr. Dagmar Šrytrová      12:20 – 13:30      

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti "Optická 
trasa - napojení prodejny LIDL, Bezručova ul., CETIN, a. s." 

       

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
"SM, Turnov, Pod Stránkou p. č. 1773/1 - smyčka kNN" 

       

6. Smlouva o zřízení věcného břemene "Sjezd na komunikaci 
p. č. 677, k. ú. Malý Rohozec a přípojka splaškové 
kanalizace, p. xxxxxxxxx" 

       

7. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 702/1, 
708/12, k. ú. Daliměřice (obchodně-průmyslová zóna 
Turnov-Vesecko) 

Ing. Tomáš Hocke       

8. Žádost o prodej pozemku p. č. 2971/12, k. ú. Turnov Mgr. Dagmar Šrytrová       
9. Žádost o prodej pozemku p. č. 2870/14, k. ú. Turnov             
10. Výpůjčka části pozemku p. č. 259, k. ú. Turnov        
11. Pronájem části pozemků p. č. 438/1 a 438/2, k. ú. Turnov        
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava komunikace Na 

Kamenci" 
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13. Výsledek veřejné zakázky "Zpracování projektové 
dokumentace – Koupací biotop Dolánky" 

       

14. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - 
oprava kanalizace Markova ulice 

       

15. Žádost o dotaci "Učebna polytechnického vzdělávání - 
výtvarný ateliér ve Žluté ponorce" 

Mgr. Petra Houšková       

16. Pronájem nebytových prostor v č. p. 5, nám. Českého ráje, 
Turnov - restaurace 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

17. Přidělení bytů        
Záležitosti odboru finančního 

18. Záštita starosty - Czech Gravity Sports association, z. s. na 
podporu sportovní akce Kozákov challenge 

Mgr. Jana Svobodová 13:30 – 13:35      

Záležitosti odboru vnitřních věcí 
19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s firmou PAMICO 

CZECH, s. r. o. 
Ing. Jan Zárybnický 13:35 – 13:45      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
20. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. - 

obnova sportovišť 
Mgr. Martina Marková 13:45 – 14:05      

21. Individuální dotace Turnov pomáhá, z. s. - asistent pro 
uprchlíky z Ukrajiny 

       

22. Žádost o navýšení provozního rozpočtu, čerpání rezervního 
fondu a navýšení sledovaného ukazatele Základní školy 
Turnov-Mašov, příspěvková organizace 

       

23. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací        
24. Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole 

Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace pro školní 
rok 2022/2023 

       

25. Žádost o prodloužení školní docházky v Základní škole 
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

       

26. Členové komise pro městskou památkovou zónu        
Záležitosti odboru životního prostředí 

27. Informace o fungování door to door systému sběru a svozu 
odpadů 

  Mgr. Jana Svobodová    14:05 – 14:40      

28. Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru – 
REMA 

            

29. Zřízení místa zpětného odběru pneumatik a 
automobilových baterií na SD Vesecko – smlouva se 
společností GREEN Logistic CZ, s. r. o. 

            

30. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na 
zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře 

            

31. Údržba veřejné zeleně - dodatek č. 1 smlouvy o dílo             
Ostatní 

32. Smlouva o spolupráci a poskytnutí prostor pro výuku 
českého jazyka pro občany Ukrajiny 

Mgr. Petra Houšková 14:40 – 15:00 

33. Regulace provozní doby hostinských zařízení Mgr. Eva Honzáková  
34. 
35. 

Turnovsko - upravené vydání 2022 
Projekt TJ Turnov, memorandum – areál beach 
volejbalových hřišť – přidaný bod 

Ing. Tomáš Hocke       

 
 

Usnesení RM č. 472/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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1. Technické služby Turnov, s. r. o. - schválení výsledku výběrového řízení na nákup užitkového automobilu a 
ceník za svoz odpadů a služeb od 01.07.2022 
 

Rozprava: 
Společnost provedla výběrové řízení na nákup užitkového automobilu.  
Hodnotící komise obdržela nabídky od tří uchazečů: 
1) MINAM servis, a. s., Držovice, IČ 29216672, cena nabídky 3.055.000 Kč bez DPH. 
2) Unikont Group, s.r.o., Praha 10, IČ 41193113, cena nabídky 2.998.000 Kč bez DPH. 
3) Hanes, s.r.o. Praha 5, IČ 26131919, cena nabídky 3.095.000 Kč bez DPH. 
Po posouzení došlých nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy Unikont Group, s. r. o., 
Praha 10, IČ 41193113 v nabídkové ceně 2.998.000 Kč bez DPH. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít 
smlouvu s tímto uchazečem. Nákup bude financován z prostředků společnosti. 
 
Schválení ceníku prací od 01.07.2022 - vzhledem k vývoji cen pohonných hmot jsme od 15.04.2022 navýšili ceny za 
služby poskytované motorovými vozidly a stroji. Ceník byl schválen na období do 30.06.2022 s tím, že následně 
vyhodnotíme ceny pohonných hmot a stanovíme ceník na další období. Vzhledem ke skutečnosti, že ceny 
pohonných hmot neklesly, ale naopak stoupají, zůstane ceník platný ve stávající výši i na další období od 
01.07.2022. 
 

Usnesení RM č. 473/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup užitkového automobilu od společnosti Unikont Group, s. r. o., 
Praha, IČ 41193113 v ceně 2.998.000 Kč bez DPH. 
 

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

Usnesení RM č. 474/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje ceník za poskytované služby platný od 01.07.2022 dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 475/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje ceník za svoz odpadů platný od 01.07.2022 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
2. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - schválení výsledku výběrového řízení na nákup kolového nakladače 
 

Rozprava: 
Společnost provedla výběrové řízení na nákup kolového nakladače.  
Hodnotící komise obdržela nabídky od dvou uchazečů: 
1) Unikont Group, s. r. o., Praha 10, IČ 41193113, cena nabídky 3.850.000 Kč bez DPH. 
2) Ascendum Stavební stroje Czech, s. r. o., Chrášťany, IČ 40762645, cena nabídky 3.197.000 Kč bez DPH. 
Po posouzení došlých nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy Ascendum Stavební stroje 
Czech, s. r. o., Chrášťany, IČ 40762645, cena nabídky 3.197.000 Kč bez DPH. Hodnotící komise doporučila zadavateli 
uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. Nákup bude financován z prostředků společnosti. 
 

Usnesení RM č. 476/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup kolového nakladače od společnosti Ascendum Stavební stroje 
Czech, s. r. o., Chrášťany, IČ 40762645, cena nabídky 3.197.000 Kč bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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3. Výsledek veřejné zakázky "Zpracování změnové dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na 
Turnově 2“ 
 

Rozprava: 
Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA a odborem správy majetku 
města Vám předkládáme ke schválení výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
ve veřejné zakázce "Zpracování změnové dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na Turnově 2". 
 
Doručené nabídky: 

Pořadí Název společnosti IČ Datum 
doručení 

Nabídková cena bez DPH/vč. DPH 

1. RESTYL PLAN s.r.o. 07203985 01.06.2022 
11:39:43 

2.190.000 Kč bez DPH 

2.649.900 Kč vč. DPH 

 
Z důvodu předložení jediné nabídky se komise rozhodla dle § 122 odst. 2. zákona o zadávání veřejných zakázek 
přistoupit bez hodnocení přímo k výběru dodavatele. 
Na základě výběru nabídky veřejné zakázky "Zpracování změnové dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní 
haly na Turnově 2", zadavatel schvaluje výběr nabídky a podpis smlouvy o dílo s dodavatelem RESTYL PLAN, s. r. o., 
IČ 07203985, na cenu 2.190.000 Kč bez DPH/2.649.900 Kč vč. DPH. 
Z hlediska požadavku na rozpočet města je schopná MST zafinancovat z účelově přidělené finanční částky 2 mil. Kč 
na zpracování PD na Studii a dokumentaci na rekonstrukci a dostavbu haly na Turnově 2 a svých zdrojů (z HV 2021) 
změnovou dokumentaci a získání stavebního povolení. Realizační dokumentace stavby (RDS) je podmíněna výzvou 
zpracovateli, která bude učiněna až v případě zajištění dotace z NSA na realizaci díla. Zpracování RDS je rovněž 
vázáno na podmínky dotační výzvy, kdy v případě možnosti zadání realizace díla formou Design&Built, bude tato 
forma s velkou pravděpodobností preferována a RDS by pak zajišťoval dodavatel stavby v rámci své nabídky na 
realizaci díla. V tom případě by také nebylo třeba zdrojů na RDS.  
 

Usnesení RM č. 477/2022 
RM schvaluje  
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. schvaluje na základě 
doporučení hodnotící komise nabídku dodavatele RESTYL PLAN, s. r. o., IČ: 07203985 na realizaci veřejné zakázky 
"Zpracování změnové dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na Turnově 2" za cenu 2.190.000 Kč 
bez DPH/2.649.900 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. RM ukládá 
jednateli společnosti ing. Jiřímu Veselkovi zajistit podpis Smlouvy o dílo. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti "Optická trasa - napojení prodejny LIDL, Bezručova ul., 
CETIN, a. s." 
 

Rozprava: 
Společnost CETIN, a. s. předložila ke schválení radě města Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 
služebnosti telekomunikačních sítí na pozemek dotčený stavbou "Optická trasa - napojení prodejny LIDL, Bezručova 
ul. ve vlastnictví města Turnov a to parcel. č. 978/2 katastrální území Daliměřice. Celková výměra rozsahu věcného 
břemene je vymezena situačními plány a činí 1 bm a vede stávající trasou v ul. Bezručova. Jedná se pouze o 
napojení stávající optické trasy k nové prodejně LIDL. K napojení dojde v chodníku p. č. 978/2 a nezasáhne do 
komunikace. Stavba bude provedena v koordinaci s výstavbou nové prodejny LIDL v Bezručově ulici. 
 

Usnesení RM č. 478/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění, na pozemku parcel. č. 978/2, k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 1 bm 
dotčených stavbou "Optická trasa - napojení prodejny LIDL, Bezručova ul." ve prospěch CETIN, a. s., Českomoravská 
2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH (500 Kč/bm, 1.000 Kč je schválená 
minimální částka). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "SM, Turnov, Pod Stránkou p. č. 1773/1 - smyčka 
kNN" 
 

Rozprava: 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby na akci "SM, Turnov, p. č. 1773/1 - smyčka kNN". Projektovaná stavba se nachází v ulici Pod 
Stránkou, jedná se o připojení nového odběrného místa. Stavba bude provedena výkopem (protlak není z důvodu 
nedostatku místa možný) podzemního kabelového vedení nízkého napětí k přípojkové skříni v délce 4 bm. Trasa 
povede v pozemku p. č. 1734/2, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov.  
 

Usnesení RM č. 479/202 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 1734/2, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v 
celkové délce 4 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, 1773/1 - smyčka kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za 
jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
6. Smlouva o zřízení věcného břemene "Sjezd na komunikaci p. č. 677, k. ú. Malý Rohozec a přípojka splaškové 
kanalizace, p. xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
Investor pan Pavel Kamen podal žádost o zřízení věcného břemene k již zhotovené přípojce splaškové kanalizace a 
sjezdu na komunikaci v obci Malý Rohozec. Kanalizační přípojka má délku trasy 4 bm a vede v pozemku p. č. 619, k. 
ú. Malý Rohozec, který je ve vlastnictví města Turnova. K rodinnému domu má pan xxxxxxxx historicky daný vjezd 
z komunikace p. č. 677, k. ú. Malý Rohozec, která je ve vlastnictví města. Ten vede přes pozemek p. č. 619, k. ú. 
Malý Rohozec, taktéž v majetku města na jeho pozemek p. č. 618, k. ú. Malý Rohozec ke stávající garáži. Šířka 
sjezdu je dle geometrického plánu 3 bm. Pro výše uvedenou stavbu žádá p. xxxxxxxxxx město Turnov o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 
vodárenského zařízení včetně jeho příslušenství. 
 

Usnesení RM č. 480/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek parcel. č. 619 a 677, k. ú. Malý Rohozec ve 
vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Kanalizační přípojky a sjezdu pro rodinný dům na pozemku p. č. 618, k. 
ú. Malý Rohozec" ve prospěch xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 3.600 Kč + DPH na 
výše uvedené inženýrské sítě a sjezd na komunikaci dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 
01.07.2020 (400 Kč za započatý metr + DPH). 
 

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

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova ke schválení vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, 
k. ú. Daliměřice (obchodně-průmyslová zóna Vesecko).  
Předmětem záměru prodeje jsou: 

(i) část pozemku parc. č. 702/1, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha,  

(ii) část pozemku parc. č. 708/12, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha,  
oba v k. ú. Daliměřice, obec Turnov, jak je zapsáno na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
katastrální pracoviště Semily, jejichž vlastníkem je město Turnov, celková výměra činí cca 19.000 m2. Minimální 
vyvolávací cena předmětu dražby je stanovena ve výši 2.500 Kč/m2 (slovy: dva tisíce pět set korun českých za jeden 
metr čtverečný), uvedeno bez DPH. 
Podmínkou účasti v dražbě je doložení písemné dohody dražitele s paní Johannou Kammerlander o vyjmutí 
pozemků, jež jsou dotčeny předmětem dražby. Další podmínkou účasti v dražbě je složení dražební jistoty ve výši 
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2.000.000,- Kč. Dražba se bude konat 03.08.2022 od 16 hodin v budově Městského úřadu Turnov, Antonína 
Dvořáka 335, Turnov, místnost č. 215.  Před konáním dražby musí být záměr 15 dní vyvěšen na účetní desce.      
Materiál bude projednáván v ZM v případě úspěšného výběrového řízení. 
 

Usnesení RM č. 481/2022 
RM schvaluje  
vyvěšení záměru prodeje částí pozemků p.č. 702/1, a 708/12, oba k.ú. Daliměřice o celkové výměře 19.000 m2 
výběrovým řízením, které se uskuteční formou dražby dle § 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů dne 03.08.2022 od 16:00 hodin, v budově Městského úřadu v Turnově. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
8. Žádost o prodej pozemku p. č. 2971/12, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova žádost manželů Králových o prodej části pozemku p. č. 2971/12, k. ú. Turnov. 
Manželé xxxxxxxxxx vlastní pozemky p. č. 2970/13 a p. č. 2970/2, které sousedí s pozemkem p. č. 2971/12, vše k. ú. 
Turnov. Pozemek p. č. 2971/12, k. ú. Turnov, užívají nyní Královi jako zahradu na základě smlouvy o výpůjčce. Jedná 
se o pozemek o zapsané výměře 1.427 m2, vedený v katastru nemovitostí jako orná půda. xxxxxxxx svoji žádost o 
prodej části pozemku p. č. 2971/12 - pás v šíři cca 7 - 8 m, zdůvodňují zlepšením možnosti údržby svých pozemků. 
Při šíři pásu pozemku 8 m se jedná cca o 336 m2. 
 

Usnesení RM č. 482/2022 
RM neschvaluje  
prodej části pozemku p. č. 2971/12, k. ú. Turnov manželům xxxxxxxxxx. Případný prodej nebo oddělení pozemku 
bude možné až po vyřešení trasy komunikace a parcelaci pozemků dle územní studie. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
9. Žádost o prodej pozemku p. č. 2870/14, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k vyjádření žádost pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 2870/14, k. ú. 
Turnov. Jedná se o pozemek v bytové zóně Hruštice-Károvsko. Pozemek je lichoběžníkového tvaru o výměře 488 m2 
a sousedí s pozemky ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx, otce žadatele.  
Žadatel navazuje na jednání svého otce xxxxxxxxxxxxxx s městem Turnov, která se táhnou od roku 2006. Kdy byly 
postupně projednávány varianty prodeje nebo směny pozemků. Pan xxxxxxxxxx se vrací k nabídce prodeje 
pozemku p. č. 2870/14, k. ú. Turnov za původně nabízenou částku 1.350 Kč/m2 (nyní akceptuje i částku 1.500 
Kč/m2) a souhlasí s úhradou příspěvku na zasíťování pozemku a komunikaci ve výši 300.000 Kč.  
 

Usnesení RM č. 483/2022 
RM nesouhlasí  
s prodejem pozemku p. č. 2870/14, k. ú. Turnov panu xxxxxxxxxxxx. Pozemek je vhodné ponechat pro další možná 
jednání s rodinou xxxxxxxxxxxxx o směně pozemků pro veřejnou zeleň. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
10. Výpůjčka části pozemku p. č. 259, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 
Rada města na svém jednání dne 28.06.2018 schválila výpůjčku části pozemku p. č. 259, k. ú. Turnov o výměře 40 
m2 pro pana xxxxxxxxxxx. Smlouva byla uzavřena na dobu 4 let. Nyní smlouva končí a pan xxxxxxxxxx požádal o 
prodloužení smlouvy za stejných podmínek, jako byla uzavřena smlouva o výpůjčce v roce 2018. 
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Usnesení RM č. 484/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 259 o výměře 40 m2, k. ú. Turnov s p. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na dobu 2 let 
počínaje od 16.07.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
11. Pronájem části pozemků p. č. 438/1 a 438/2, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 
Město Turnov uzavřelo smlouvu o nájmu na části pozemků p. č. 438/1 a 438/2 v k. ú. Turnov o výměře cca 70 m2 s 
vlastníky pozemků. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou - 5 let od 01.07.2017, cena nájmu 171 Kč/m2/rok.  
Pozemek p. č. 438/1 je v podílovém vlastnictví pana xxxxxxxxxx (2/3) a paní xxxxxxxxxxxx (1/3) a pozemek p. č. 
438/2 je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx. Jedná se o uličku pro pěší - průchod a pokračování z ulice Jiráskova do 
uličky Ladislava Petrnouška navazující na pozemky ve vlastnictví pánů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. 
Obrátila se na nás paní xxxxxxxxxxxx s tím, že souhlasí s prodloužením smlouvy při zahrnutí několika změn. Navrhují 
dobu nájmu 2 roky, následné vyhodnocení situace a případně pokračování v delších intervalech. Nájemné navrhují 
ve výši 250 Kč/m2/rok. 
 

Usnesení RM č. 485/2022 
RM schvaluje  
pronájem části pozemku p. č. 438/1 v k. ú. Turnov od p. xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx o výměře 45 m2 pro 
zajištění průchodu z ulice Jiráskova do ul. Ladislava Petrnouška za cenu 250 Kč/m2/rok na dobu 2 let od 01.07.2022. 
 

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

Usnesení RM č. 486/2022 
RM schvaluje  
pronájem části pozemku p. č. 438/2 v k. ú. Turnov od p. xxxxxxxxxxxx o výměře 25 m2 pro zajištění průchodu z ulice 
Jiráskova do ul. Ladislava Petrnouška za cenu 250 Kč/m2/rok na dobu 2 let od 01.07.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava komunikace Na Kamenci" 
 

Rozprava: 
Dne 20.04.2022 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Oprava komunikace Na Kamenci" s 
předpokládanou hodnotou 800.000 Kč bez DPH. 
Na základě výběru nejvhodnější nabídky bylo schváleno radou města dne 26.05.2022 usn. č. 385/2022 uzavření 
smlouvy s účastníkem STREET, s. r. o. Dodavatel však před uzavřením smlouvy odstoupil, a to z kapacitních důvodů. 
Na dalším jednání rady města dne 08.06.2022 bylo schváleno usn. č. 441/2022 uzavřít smlouvu o dílo s druhým 
uchazečem v pořadí, tedy s firmou STRABAG, a. s. s nabídkovou cenou 859.246 Kč bez DPH, 1.039.687,66 Kč vč. 
DPH. Smlouva byla uzavřena dne 15.06.2022. Předpokládané zahájení zakázky mělo být dle zadávacích podmínek 
01.06.2022 (nejpozději 5 dnů od předání a převzetí staveniště) a ukončení zakázky nejpozději do 30.06.2022 (do 20 
dnů od předání a převzetí staveniště). Jelikož smlouva o dílo byla uzavřena až 15.06.2022 a staveniště bylo předáno 
zhotoviteli dne 20.60.2022, navrhujeme prodloužit termín pro plnění zakázky, a to do 15.07.2022. 
 

Usnesení RM č. 487/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG, a. s., IČ 60838744 na akci "Oprava komunikace Na 
Kamenci", kterým se posouvá termín ukončení zakázky na 15.07.2022 a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit 
Dodatek č. 1 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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13. Výsledek veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Koupací biotop Dolánky" 
 

Rozprava: 
Na radě města 13.04.2022 bylo zrušeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na koupací biotop 
v Dolánkách z důvodu vysoké nabídkové ceny oproti předpokládané ceně. Nově tedy byla vyhlášena veřejná 
zakázka na profilu zadavatele 06.06.2022. 
 
Zadavatel obdržel do stanoveného termínu jednu elektronickou nabídku prostřednictvím profilu zadavatele: 

Pořadí Účastník  
Datum a čas 
doručení 

IČ Sídlo  

1. 
Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba, a. s.  

21.06.2022 
15:03:20 

47116901 Praha 5, Smíchov, Nábřežní 90/4 

 
Cenová nabídka účastníka sice převyšuje předpokládanou cenu, ale vzhledem k současnému vysokému zájmu 
projektování záměrů na zadržování vody v přírodě, často s možností dotace, je cena akceptovatelná, a proto 
komise doporučuje schválit účastníka Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČ 47116901 s cenovou nabídkou 
ve výši 1.577.000 Kč bez DPH, tj. 1.908.170 Kč vč. DPH, aby mohly být co nejdříve zahájeny projektové práce. 
Termín odevzdání projektové dokumentace byl ve výzvě a smlouvě o dílo nastaven do 31.12.2022. 
 

Usnesení RM č. 488/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. 
s., IČ  47116901 na realizaci zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Koupací biotop Dolánky" za cenu 
1.577.000 Kč bez DPH, tj. 1.908.170 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/1/0] 
  
 
14. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - oprava kanalizace Markova ulice 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o individuální neinvestiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 
Turnov) ve výši 6.122.000 Kč, která má být určena na realizaci projektu s názvem Turnov – oprava kanalizace 
Markova ulice (dále jen projekt). 
Předmětem projektu je realizace opravy jednotné kanalizace, prefabrikované odlehčovací komory s odtokovým 
potrubím, přeložky plynového řadu a následné obnovení chodníků a asfaltové komunikace v ulici Markova a 
částečně v ulici Antonína Dvořáka dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 03/2019, zpracované společností 
Valbek, spol. s. r.o. a dle projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS z 03/2017, zpracované společností CR 
PROJEKT, s. r. o. Dodavatelem stavby je Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Realizace stavby začala v březnu 
2022 a bude probíhat až do srpna 2022.  Celková cena projektu je dle smlouvy o dílo stanovena na 11.646.630 Kč 
bez DPH.  
VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 6.122.000 Kč. Věcné a 
finanční vypořádání poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o dotaci městu předáno po ukončení akce, 
nejdéle však do 31.12.2022. Odbor správy majetku zkontroloval žádost a na základě uzavřené smlouvy o dílo je 
žádost v pořádku. Vyúčtování bude provedeno dle skutečného plnění. 
Materiál bude projednáván v ZM. 
 

Usnesení RM č. 489/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 6.122.000 Kč pro 
svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na projekt Turnov - oprava kanalizace Markova ulice. 
RM pověřuje odbor školství, kultury a sportu vložit do smlouvy o poskytnutí dotace doložku chránící město Turnov 
stanovující, že pokud město Turnov někdy v budoucnu vystoupí ze svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov 
(dále VHS Turnov), tak majetkové vypořádání této dotace při vystoupení města Turnova nebude za strany VHS 
Turnov vyžadováno. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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15. Žádost o dotaci "Učebna polytechnického vzdělávání - výtvarný ateliér ve Žluté ponorce" 
 

Rozprava: 
V minulém dotačním období 2014-2020 se podařilo získat finanční podporu na modernizaci učebny mineralogie 
a keramiky ve Žluté ponorce. I v novém dotačním období 2021-2027 se počítá s využitím finanční podpory z 
komunitně vedeného rozvoje v rámci IROP. Proto je záměrem města pokračovat v modernizaci učeben ať už 
v základních školách nebo ve volnočasových zařízeních. V přízemí budovy Žluté ponorky se nachází výtvarná 
učebna, která je hojně navštěvovaná a svým vybavením a uspořádáním již nevyhovuje. Záměrem města je podat 
žádost o dotaci na projekt "Učebna polytechnického vzdělávání - výtvarný ateliér ve Žluté ponorce" do 
Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, specifický cíl 5.  
Rozpočet akce by neměl převýšit 5 mil. Kč, neboť se počítá s podáním žádosti o dotaci do IROP-CLLD (podpora 
komunitně vedeného rozvoje), kde se dotace pohybují v malých částkách. Dotace by měla být ve výši 95 % 
způsobilých nákladů, tj. cca 4.780.000 Kč. 
 

Usnesení RM č. 490/2022 
RM schvaluje  
zahájení příprav pro podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, 
specifický cíl 5.1 na projekt "Učebna polytechnického vzdělávání - výtvarný ateliér ve Žluté ponorce". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
16. Pronájem nebytových prostor v č. p. 5, nám. Českého ráje, Turnov - restaurace 
 

Rozprava: 
Město Turnov je vlastníkem nemovitosti č. p. 5, nám. Českého ráje v Turnově. Suterén objektu je již od roku 2001 
pronajímán na restauraci. Od roku 2012 byl nájemníkem prostor p. Mehmed Semić, který bohužel dne 14.05.2022 
zemřel. Odbor správy majetku navštívila paní xxxxxxxxxxxxx, družka p. Semiće s tím, že by ráda ve stejném duchu a 
za stejných podmínek pokračovala v provozování restaurace a předložila nám živnostenský list na hostinskou 
činnost.  Vyhlásili jsme adresný záměr pronájmu nebytových prostor. Na ten se ale přihlásila i paní Lucie Švihálková, 
která podle jejího vyjádření, pomáhala p. Semićovi vyřizovat provozní a administrativní záležitosti. Z tohoto důvodu 
bylo nutné záměr vyhlásit znovu. Kritériem nabídek je nejvyšší nabídnutá cena nájemného, kdy minimální je 
stanovena na částku 1.215 Kč/m2/rok bez DPH. 
 

Usnesení RM č. 491/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o nájmu s paní Lucií Švihálkovou, Turnov, IČ: 87442647 na provozování restaurace v č. p. 5, nám. 
Českého ráje, Turnov za nájemné ve výši 2.050 Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou po vyklizení případně předání movitého majetku, který je ve vlastnictví dědiců po p. Semičovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  
 
17. Přidělení bytů 
 

Rozprava: 
V období od 05.04.2022 do 26.05.2022 byly podány čtyři žádosti o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova ul.). 
V období od 04.05.2022 do 08.06.2022 byla podána jedna žádost o nájem bytu ve vlastnictví města Turnov, 
Granátová 1897. Dne 20.06.2022 zasedala sociální a bytová komise, která projednala přidělení volné místnosti 
na Vrchhůře č. p. 990, Turnov.  
 

Usnesení RM č. 492/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 12 v 1. NP č. p. 2032 pro pana xxxxxxxxxxx s 
manželkou xxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 01.08.2022, dle pravidel hospodaření s 
byty ve vlastnictví města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 493/2022 
RM neschvaluje  
přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov pro pana xxxxxxxxxxx. 
 

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

Usnesení RM č. 494/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytů ve vlastnictví města, Granátová ul. č. p. 1897, Turnov. Byt č. 16 v 1. NP, pro pana xxxxxxxxxxxxx. Vše 
dle domluvy s žadatelem, nejpozději však od 01.08.2022, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města 
Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 495/2022 
RM schvaluje  
přidělení místnosti ve vlastnictví města, Vrchhůra  990, Turnov. Místnost č. 6 pro pana xxxxxxxxxx. Vše dle domluvy 
s žadatelem, nejpozději však od 01.08.2022, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
18. Záštita starosty - Czech Gravity Sports Association, z. s. na podporu sportovní akce Kozákov challenge 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2022 - Záštity starosty nad 
kulturními akcemi mimo dotační program na akci Kozákov challenge, která se uskuteční tento rok již po dvanácté, 
na vrchu Kozákov v termínu 12.07.2022 – 17.07.2022. Předseda spolku Czech Gravity Sports association, zapsaný 
spolek požádal město Turnov o finanční podporu na organizační přípravy a konání sportovní akce Kozákov 
challenge, primárně se jedná o závod ze Série Mistroství Světa v downhill skateboardingu - z rozpočtu města bude 
poskytnut finanční dar ve výši 7.000 Kč. 
 

Usnesení RM č. 496/2022 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města poskytnutí finančního daru pro spolek Czech gravity Sports Association, z. s., Ve 
Smečkách 1326/11, PSČ 11000, IČ 26566311 ve výši 7.000 Kč na zajištění podpory sportovní akce – Kozákov 
challenge v roce 2022. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 
Hockeho jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s firmou PAMICO CZECH, s. r. o. 
 

Rozprava: 
Po řadě jednání v RM a dlouhé sérii schůzek a rozhovorů byl dotvořen dodatek č. 1 k původní smlouvě se 
společností Pamico Czech, s. r. o., který obsahuje ošetření požadovaných oblastí spolupráce a eventualit, které by 
mohla přinést budoucnost.   
Došlo ke shodě na přípravě dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci, který by zahrnoval požadavky na dostatečnou 
flexibilitu a kapacitu sítě vůči Městu Turnov, garanci zvýhodněných cenových podmínek, nebo ošetření stavu, kdy 
by došlo např. k prodeji sítě. 
Dodatek byl po vzájemných konzultacích se společností Pamico Czech, s. r. o. zpracován a byly do něj 
implementovány zmínění požadavky. Konkrétně se jedná zejména o deklaratorní ukotvení zvýhodněných cenových 
podmínek do budoucna a řešení situace pro případ odchodu společnosti Pamico Czech, s. r. o. z trhu formou 
prodeje společnosti. Nyní je tedy dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci odsouhlasen ve vzájemné shodě jak vedení 
města, tak společnosti Pamico Czech, s. r. o. a předkládán RM ve své finální podobě ke schválení jeho podpisu. 
 
 
 
 



11  Zápis Rady města Turnov 30.06.2022 

Usnesení RM č. 497/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci s firmou PamicoCzech, s. r. o. dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
20. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. - obnova sportovišť 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. (dále jen MST) ve výši 
1.800.000 Kč, která má být určena na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a údržbu spravovaných 
sportovišť v roce 2022. Částka 1.800.000 Kč byla na tento účel zahrnuta do rozpočtu města na rok 2022.  
Materiál bude projednáván v ZM. 
 

Usnesení RM č. 498/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace ve výši 1.800.000 Kč pro společnost 
Městská sportovní Turnov, s. r. o., IČ 25941640 na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a údržbu 
sportovišť v roce 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
21. Individuální dotace Turnov pomáhá, z. s. - asistent pro uprchlíky z Ukrajiny 
 

Rozprava: 
Předkládáme k projednání žádost spolku o poskytnutí individuální dotace ve výši 84.000 Kč. Dotace má být určena 
na pokrytí mzdových nákladů asistenta pro uprchlíky z Ukrajiny za práci vykonanou v období 7-9/2022, tj. osobu, 
která zabezpečí nutné související činnosti s příchodem uprchlíků do Turnova - aktivní komunikace s příchozími, 
řešení agendy spojené s pobytem, doprovod na úřady a instituce, kontaktování lékařů, škol, zaměstnavatelů, 
poskytovatelů ubytování, organizace prázdninových jazykových kurzů, koordinace turnovského šatníku 
s oblečením, obuví, nábytkem či potravinovou bankou atd. Dále asistent bude zajišťovat administraci těchto úkonů 
a zajistí správu transparentního účtu. Součástí předkládané žádosti je i bližší komentář spolku k dosavadní činnosti, 
vč. plánované náplně v oblasti pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a činnosti asistenta. 
Materiál bude projednáván v ZM. 
 

Usnesení RM č. 499/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 84.000 Kč pro 
spolek Turnov pomáhá z. s., IČ 03626440 na pokrytí mzdových nákladů asistenta pro uprchlíky z Ukrajiny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
22. Žádost o navýšení provozního rozpočtu, čerpání rezervního fondu a navýšení sledovaného ukazatele Základní 
školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace o navýšení 
provozního rozpočtu školy o částku 216.000 Kč, z důvodu úhrady spotřeby plynu na období 07–12/2022 (tato 
částka odpovídá požadovaným zálohám do konce roku 2022 - měsíční zálohy pro další období jsou předepsané na 
částku 36.000 Kč). Dále ředitelka organizace uvádí nedoplatek u společnosti Pražská plynárenská, a. s. za předchozí 
období ve výši 82.987,56 Kč.  
V provozním rozpočtu organizace bylo pro letošní rok počítáno na spotřebu plynu s částkou 90.000 Kč, ta byla 
schválena v rozpočtu zřizovatelem a škole poskytnuta. Reálné náklady na plyn jsou však již k 31.05.2022 ve výši 
102.987,56 Kč (zálohy do 6/22 + uvedený nedoplatek).  
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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 (v květnu bylo schváleno čerpání dalších 23 tis. Kč). 
 

Usnesení RM č. 500/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 229 tis. Kč na 
dofinancování sledovaného ukazatele účtu 502 (spotřeba plynu). 
 

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

Usnesení RM č. 501/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 502 - 
Spotřeba energie o 229 tis. Kč na celkových 399 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
23. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace o 
čerpání rezervního fondu organizace do výše 43.000 Kč na nákup motorové sekačky, strunové sekačky a sestavy 
dětského nábytku do herny pro děti. Pořízení motorové sekačky je nutné z důvodu neopravitelnosti stávající 
sekačky pořízené v roce 2010.  
 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 39.750 Kč. 
Rezervní fond je k 30.06.2022 ve výši: 94.646,26 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 54.896,26 Kč. 
 

Usnesení RM č. 502/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 43 tis. Kč na 
nákup motorové sekačky, strunové sekačky a sestavy dětského nábytku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
24. Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace pro 
školní rok 2022/2023 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 
914, příspěvková organizace. V mateřské škole jsou tři běžné třídy, jedna třída logopedická a jedna třída pro 
maloleté s kapacitou 16 dětí. Celkový počet dětí v mateřské škole ve školním roce 2022/2023 bude 108. Kapacita 
mateřské školy je tímto naplněna.  
 

Usnesení RM č. 503/2022 
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 ve dvou běžných třídách mateřské školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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25. Žádost o prodloužení školní docházky v Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace  
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení žádost o prodloužení školní docházky žákyně xxxxxxxxxxxxxxxx, která navštěvuje 
Základní školu Turnov, Zborovská 519. Žákyně trpí mj. středně těžkým mentálním postižením a vzdělávací proces ve 
škole se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků se zdravotním postižením. Individuální přístup a 
vedení v rámci školního režimu se příznivě odráží na vývoji žákyně a vede k postupným pokrokům ve vzdělávací a 
sociální rovině. Důvodem prospěšnosti prodloužení školní docházky je dále skutečnost, že covidová opatření 
narušila úspěšnost školní práce. 
 

Usnesení RM č. 504/2022 
RM schvaluje  
prodloužení školní docházky xxxxxxxxxxxxxxx, která je žákyní Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková 
organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
26. Členové komise pro městskou památkovou zónu 
 

Rozprava: 
Na jednání Rady města dne 08.06.2022 byl předložen a schválen materiál připravený odborem školství, kultury a 
sportu, které se týkal změn ve složení komise Rady města Turnov pro městskou památkovou zónu. Jednalo se o 
výměnu zástupce za odbor správy majetku Městského úřadu Turnov a zároveň o informaci o rezignaci PhDr. René 
Brože na členství v této komisi. Vzhledem ke skutečnosti, že rezignace PhDr. Brože nebyla na odbor doručena, 
žádáme tímto Radu města Turnov o potvrzení, že je nadále členem uvedené komise.  
 

Usnesení RM č. 505/2022 
RM bere na vědomí  
že PhDr. René Brož je i nadále členem komise rady města pro městskou památkovou zónu, jeho členství nezaniklo, 
neboť rezignace nebyla podána. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  
 
27. Informace o fungování door to door systému sběru a svozu odpadů 
 

Rozprava: 
Předkládáme informaci o fungování door to door systému sběru a svozu odpadů. 
V následující tabulce jsou data z TST, která porovnávají 1. čtvrtletí 2021 a 2022. Výsledky množství směsného 
komunální odpadu a tříděných odpadů jsou pozitivní. Data za směsný komunální odpad jsou ovšem součtem všech 
komunálních odpadů /zařazených dle katalogového čísla z evidence o odpadech. Do celkového množství směsného 
komunálního odpadu se započítává veškerý směsný komunální odpad, který je z města Turnov (popelnice, 
kontejnery, černé skládky, směsný odpad přivezený na sběrný dvůr občany Turnova, odpadkové koše i směsný 
odpad z různých akcí … i stavebních). 
 

 2021     

odpad leden  únor  březen celkem 

papír 25,707 25,209  29,457 80,373 

plast 14,815 14,335  17,051 46,201 

náp. Kart. 0,34 0,33  0,62 1,29 

kovy 0,39 0,255  1,235 1,88 

BIO 12,91 11,61  45,12 69,64 

Směsné 
odpady 

219,07 292,964 
 

335,466 847,5 
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 2022     

odpad leden  únor  březen celkem 

papír 33,669 31,028  28,558 93,255 

plast 21,738 17,675  25,168 64,581 

náp. Kart. 1,02 0,783  1,4 3,203 

kovy 3,5 3,6  3,6 10,7 

BIO 12,46 44,37  73,34 130,17 

Směsné 
odpady 

181,78 188,211 
 

297,6 667,591 

 
Usnesení RM č. 506/2022 

RM bere na vědomí  
informaci o fungování systému door to door za prvních 7 měsíců. 
 

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

Usnesení RM č. 507/2022 
RM ukládá  
místostarostce Janě Svobodové připravit ve spolupráci s Technickými službami Turnov, s. r. o. a odborem životního 
prostředí změnu svozového plánu směsného komunálního odpadu od občanů Turnova tak, aby bylo zohledněno 
oddělení svozu pouze odpadu od občanů od dalších subjektů, pro které jsou zajišťovány služby svozu směsného 
komunálního odpadu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
28. Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru – REMA 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení novou smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru se společností REMA 
Systém, a. s. (provozovatel kolektivního systému, který zajišťuje zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů). 
Smlouvu je třeba uzavřít z důvodu změny zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Původní 
smlouvu jsme se společností REMA uzavírali 04.11.2020, abychom zajistili sběr vysloužilých elektrospotřebičů od 
všech výrobců. Služby jsou ze strany kolektivního systému REMA poskytovány zdarma a městu náleží příspěvek dle 
množství vybraných elektrozařízení (aktuálně 0,50 Kč za kg).  
 

Usnesení RM č. 508/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru se společností REMA Systém, a. s., Budějovická 
1667/64, 140 00 Praha 4. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
29. Zřízení místa zpětného odběru pneumatik a automobilových baterií na SD Vesecko – smlouva se společností 
GREEN Logistic CZ, s. r. o. 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení zřízení místa zpětného odběru pneumatik, automobilových baterií a akumulátorů 
přímo na sběrném dvoře Vesecko. V tuto chvíli, by měl každý výrobce zajistit zdarma zpětný odběr svých výrobků 
pro koncového uživatele (na základě zákona o výrobcích s ukončenou životností). Tento systém je mimo režim 
odpadů. 
Zpětný odběr by zajišťovala společnost GREEN Logistics CZ, s. r. o. Společnost by si smluvně pronajala část plochy 
pozemku na SD, kterou by pro zpětný odběr využívala. Vzhledem k tomu, že pozemek sběrného dvora (p. p. č. 
698/1, k. ú. Daliměřice) mají v současnosti zapůjčeny Turnovské odpadové služby, s. r. o., smlouvu se společností 
GREEN Logistic CZ, s. r. o. by měly uzavřít Turnovské odpadové služby, s. r. o. 
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Usnesení RM č. 509/2022 
RM souhlasí  
se zřízením místa zpětného odběru pneumatik, automobilových baterií a akumulátorů přímo na sběrném dvoře 
Vesecko, který provozují Turnovské odpadové služby, s. r. o. 
 

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

Usnesení RM č. 510/2022 
RM souhlasí  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 698/1, k. ú. Daliměřice mezi Turnovskými odpadovými 
službami, s. r. o. a firmou GREEN Logistic CZ, s. r. o. pro účel zřízení místa zpětného odběru pneumatik, 
automobilových baterií a akumulátorů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
30. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o 
původu zvěře 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a 
distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Usnesení RM č. 511/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o 
původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů, mezi smluvními stranami: Ministerstvo zemědělství České republiky (Centrální zadavatel) a Město Turnov 
(Pověřující zadavatel) ve znění předloženém Ministerstvem zemědělství. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
31. Údržba veřejné zeleně - dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení dodatek č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Údržba veřejné zeleně 
v Turnově". Smlouva o dílo byla uzavřena dne 16.07.2018 na dobu určitou, a to od 01.01.2019 do 31.12.2023.  
Dne 31.03.2022 požádal zhotovitel, společnost VYKRUT zahradní služby, a. s. o navýšení ceny o průměrnou roční 
míru inflace za rok 2021, která činí 3,8 %.  
Na základě smlouvy o dílo byla sjednána cena za 4. a 5. rok ve výši 7.244.742,50 Kč včetně DPH/rok. Po navýšení o 
inflaci činí cena za 4. a 5. rok (tj. rok 2022 a 2023) 7.520.042,72 Kč/rok. Navýšení ceny bylo projednáno s vedením 
města a schváleno v rozpočtovém opatření č. 2/2022. Celková cena bude navýšena o 277.400 Kč včetně DPH/rok. 
 

Usnesení RM č. 512/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Údržba veřejné zeleně v Turnově". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
32. Smlouva o spolupráci a poskytnutí prostor pro výuku českého jazyka pro občany Ukrajiny 
 

Rozprava: 
Na základě spolupráce s iniciativou Turnov pomáhá byla od 21.06.2022 poskytnuta pro potřeby zajištění odborné 
jazykové přípravy zasedací místnost na Nové radnici. Období od 21.06.2022 do 30.6.2022, kdy kurzy probíhají 
pouze v odpoledních hodinách, je pokryto krátkodobou smlouvou o výpůjčce. 
Od 01.07.2022 je záměr zahájit intenzivní výuku a zasedací místnost (spolu se zázemím – WC, kuchyňka), využívat 
celodenně po všechny pracovní dny až do 31.08.2022. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivitu, kterou město 
jednoznačně podporuje a vnímá svůj závazek podílet se na ní v duchu usnesení zastupitelstva města, které 
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deklarovalo podporu osobám prchajícím z válkou zasažené Ukrajiny, navrhujeme pro tuto intenzivnější fázi uzavřít 
s organizací Turnov pomáhá, z. s. smlouvu o spolupráci, na základě které město pro aktivitu spočívající v odborné 
jazykové přípravě  poskytne prostory a nastaví se pravidla pro jejich využívání. Personální a organizační zajištění 
zajistí druhá smluvní strana. Spolupráce na základě této smlouvy by měla probíhat v období od 01.07.2022 do 
31.08.2022. 
 

Usnesení RM č. 513/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o spolupráci s iniciativou Turnov pomáhá, z. s. za účelem zajištění odborné jazykové přípravy 
občanů Ukrajiny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
33. Regulace provozní doby hostinských zařízení 
 

Rozprava: 
Na základě četných stížností ze strany veřejnosti na negativní jevy spojené s provozem některým restaurací a barů 
v centru města Vám předkládáme k seznámení materiál popisující možnost regulace hostinské činnosti na území 
města Turnov.  
Určení míst, která by regulaci podléhala, by se mělo odvíjet od místních podmínek a konkrétních poznatků tak, aby 
byl zachován princip proporcionality, tedy aby stanovené omezení bylo přiměřené sledovaným zájmům. Zároveň 
s tím je nutné sledovat princip nediskriminace, tedy aby právní úprava byla dostatečně obecná a tedy dopadala na 
všechny obdobné případy obdobně. 
 

Usnesení RM č. 514/2022 
RM ukládá  
kanceláři tajemníka za účelem zajištění veřejného pořádku na území města v nočních hodinách vypracovat návrh 
obecně závazné vyhlášky o regulaci hostinské činnosti na území města Turnov v parametrech dle diskuze a 
předložit tento návrh na jednání rady města dne 13.07.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 
34. Turnovsko - upravené vydání 2022 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám popis záměru k obnovení vydávání časopisu Turnovsko v upravené podobě.  
Nový záměr vydávání časopisu navrhuje snížení periodicity na čtvrtletní, v letošním roce vydání v září a v listopadu. 
Zároveň dojde ke zvýšení nákladu ze současných 1.000 ks na 6.000 ks výtisků každého vydání, v Turnově volně 
šířeno na adresy obyvatel. Částka hrazená městem na jedno vydání ve vyšším nákladu a s volnou distribucí 28.000 
Kč. Dle odezvy veřejnosti bude nastavena spolupráce pro rok 2023. 
 

Usnesení RM č. 515/2022 
RM souhlasí  
s novou podobu mediální spolupráce s časopisem Turnovsko (Pavel Matys, IČ 15638201). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
35. Projekt TJ Turnov, memorandum – areál beach volejbalových hřišť 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám materiál popisující projekt TJ Turnov na nový areál beach volejbalových hřišť (tedy hřišť na 
plážový volejbal) v prostoru pod atletickým stadionem Ludvíka Daňka. Zároveň předpokládám i Memorandum o 
spolupráci mezi městem, TJ Turnov, Městskou sportovní Turnov, s. r. o (dále MST) a Atletickým clubem, z. s. (dále 
AC). 
Součástí nového areálu pro plážový volejbal mají být dva nové kurty (původně byly tři) pro oddíl volejbalu. Dále 
travnaté hřiště a workoutové hřiště pro TJ Sokol Turnov. Prostor bude oplocen. Vše bude napojeno cestou na 
stávající areál volejbalu. Bude zachována i cesta pro pěší spojující ulici Skálovu a prostor bytových domů v Žižkově 
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ulici. Připomínám, že celý nový areál leží na pozemcích, které jsou ve vlastnictví TJ Sokol Turnov. Odhodový prostor 
pro kladivo bude zachován, ale bude třeba ho posunout blíže stávajícímu tenisovému kurtu. 
 
Finanční náročnost a časová náročnost: 
Rozpočtované náklady jsou v v úrovni 3,76 mil.Kč vč. DPH. 
TJ Turnov avizovala zájem o individuální dotaci ze strany města Turnov v výši cca 0,7 mil.Kč. 
Další finanční prostředky chce do projektu investovat TJ Turnov a především pak firma ZIKUDA vodohospodářské 
stavby, která je dlouhodobým sponzorem volejbalu v Turnově. 
Náklady na sokolskou část ponese TJ Sokol Turnov. 
Náklady na posun kruhu a klece na hod kladivem ve výši 0,18-0,2 mil.Kč bez DPH ponese MST. 
Areál by se měl začít stavět o prázdninách 2022 s termínem dokončení na podzim 2022. 
 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 516/2022 
RM souhlasí  
s projektem TJ Turnov na nový areál beach volejbalových hřišť (tedy hřišť na plážový volejbal) a sportovně rekreační 
zóna v prostoru pod atletickým stadionem Ludvíka Daňka. 
 

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

Usnesení RM č. 517/2022 
RM souhlasí  
s návrhem memoranda o spolupráci při stavbě nového areálu beach volejbalových hřišť (tedy hřišť na plážový 
volejbal) a sportovně rekreační zóny v prostoru pod atletickým stadionem Ludvíka Daňka a pověřuje starostu 
podpisem memoranda. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/1/0] 
  
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 7. července 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………………………….        …………………………………………………. 
   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
   starosta      místostarostka 


