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ZÁPIS 
z 14. jednání Rady města Turnov 

ze dne 13. července 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, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, 
Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

Karel Jiránek, Eva Kordová             
 
Karel Jiránek, Eva Kordová 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Ostatní 
1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – veřejná zakázka na 

rekonstrukci táborové základny Krčkovice - informace 
Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 8:40      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
2. Čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola a 

Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Mgr. Petra Houšková 8:40 -  9:40    

3. Čerpání rezervního fondu Základní školy Turnov, Žižkova 
518, příspěvková organizace 

Mgr. Martina Marková       

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

dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Daliměřice p. č. 
698/57 - kNN" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 
 

9:40 – 10:40      

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, p. č. 855/2 - TR, 
kNN, SR" 

       

6. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Demolice a výstavba objektu v 
pasáži p. č. 3, Turnov" 

       

7. Schválení dodatku č. 1 na akci "Modernizace kotelny 
budovy městského úřadu" - méněpráce, vícepráce 

       

8. Výpůjčka pozemku - letní kino - KCT        
9. Přidělení bytu        

Záležitosti odboru dopravního 
10. Smlouva o poskytnutí dotace na dopravní výchovu Mgr. Pavel Vaňátko  10:40 – 11:00 

Přestávka                                                                                                                                                              11:00 – 11:30                                                                                                                                                        
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Ostatní 
11. Záměr výměny areálů škol mezi Libereckým krajem a 

městem Turnov - plnohodnotná základní škola v Turnově 2 
Ing. Tomáš Hocke  11:30 – 13:00      

12. Projekt Revitalizace Stebenky, zadání architektonické studie 
na zpřístupnění levého břehu a spolupráce se sousedními 
vlastníky 

       

13. Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa – Rývovy a Metelkovy sady, Šetřilovsko 

       

14. Dětská skupina - Národní plán obnovy Mgr. Petra Houšková       
15. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozní doby 

hostinských zařízení 
Mgr. Eva Honzáková       

 
 

Usnesení RM č. 518/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
 
 
1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – veřejná zakázka na rekonstrukci táborové základny Krčkovice - informace 
 

Rozprava: 
Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA předkládáme materiál týkající se 
formální změny výzvy veřejné zakázky "Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace", 
která byla schválena RM v 5/22. 
V květnové RM byl v souladu se schváleným harmonogramem předložen a schválen text výzvy v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdová 
komunikace“. Dle jeho znění byl postup realizace navržen i ve 2 etapách. 1. etapa na podzim 2022 jako stavba 
komunikace a spodní část stavby a na jaře 2023 2. etapa, dřevostavba a dokončení komunikace, přičemž výzva 
umožňovala uchazečům, přihlásit se k realizaci jakékoliv jednotlivé etapy, případně celého díla. Důvodem bylo 
umožnění většího přístupu dodavatelů a tím potenciální zlevnění nákladů z důvodu větší konkurence uchazečů. 
Dalším důvodem byla obava, že by bylo složité najít v současné době v zadaném krátkém termínu dodavatele s tak 
širokým rozsahem služeb (realizace komunikace, sítí a dřevostavby).  
Vyhlášení zakázky se opozdilo, protože mezitím MŠMT vypsalo dotační titul, na základě, kterého by mohla být 
podána žádost o dotaci na realizaci základny, nicméně se přes velké úsilí vedení města nepodařilo najít v Trnově 
oprávněného žadatele pro tento dotační titul.  
MST bez ohledu na to pokračovala v přípravě na realizaci zakázky. Provedli jsme upřesnění připravených projektů, 
aktualizaci rozpočtů na současné ceny a udělali další průzkum mezi potenciálními dodavateli.  
Na základě toho jsme přehodnotili přístup k realizaci projektu s tím, že není vhodné umožnit podávání nabídek na 
dílčí etapy díla a nový text výzvy, který umožňuje podat pouze nabídku na celou zakázku.  
 

Usnesení RM č. 519/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí formální změnu ve výzvě zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení s názvem 
"Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace" včetně textu zadávací dokumentace dle 
přílohy č. 1 tohoto materiálu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
2. Čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace  
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 
organizace o čerpání rezervního fondu organizace do výše 350.000 Kč, které jsou určeny na nákup vybavení od 
firmy Makra Didakta, s. r. o., Drahelická 162/47, Nymburk - Drahelice do nově zřizované třídy mateřské školy - 
jedná se o třídu pro 6 dětí s autismem, kde je potřeba výškově stavitelný nábytek, úložné boxy, tabule, botníky, 
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lehátka a další pomůcky pro vzdělávání. Zároveň je dokoupeno vybavení i do dalších tříd MŠ. Ředitelka organizace 
byla přizvána na jednání RM.  
 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 97.350 Kč. 
Rezervní fond je k 31.03.2022 ve výši: 483.396,16 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 386.046,16 Kč. 
Zůstatek rezervního fondu po čerpání (bez povinné rezervy na energie): 36.046,16 Kč. 
 

Usnesení RM č. 520/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
výše 350.000 Kč na pořízení vybavení mateřské školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
3. Čerpání rezervního fondu Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková 
organizace o čerpání rezervního fondu do výše 19 tis. Kč na nákup 60 ks termohlavic (cena 312 Kč/ks). 
Termohlavice mají přispět k regulaci odebraných energií a snížení finanční náročnosti provozu školy. Ředitel 
organizace předkládá dvě cenové nabídky, přičemž preferuje levnější nabídku od společnosti VODATOP, s. r. o., 
Přepeře 23, 512 61 Přepeře. 
  
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 289.950 Kč. 
Rezervní fond je k 30.06.2022 ve výši: 1.101.655,28 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 811.705,28 Kč. 
 

Usnesení RM č. 521/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 19 tis. Kč 
na nákup termohlavic. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Daliměřice 
p. č. 698/57 - 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, Daliměřice p. č. 698/57-kNN". Projektovaná stavba se nachází v průmyslové 
oblasti Vesecko, povede k objektu firmy pana Jindřicha Svobody. Bude provedena umístěním nového podzemního 
kabelového vedení nízkého napětí formou výkopu a pod asfaltovými komunikacemi bude proveden protlak a bude 
ukončena na pozemku p. č. 698/57, k. ú. Daliměřice v nové přípojkové skříni. Trasa podzemního kabelového vedení 
povede po pozemku p. č. 698/33, k. ú. Daliměřice, který je ve vlastnictví města Turnov.  
 

Usnesení RM č. 522/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 698/33, k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města 
Turnov v celkové délce cca 397 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Daliměřice p. č. 698/57 - kNN" ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, p. č. 855/2 - 
TR, kNN, SR" 
 

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. 855/2 - TR, kNN, SR". Projektovaná stavba se nachází v lokalitě u kasáren. 
Bude provedena umístěním nového podzemního kabelového vedení nízkého napětí formou výkopu. Nové odběrní 
místo je určeno pro novostavbu bytového domu Bydlení v Ráji na místě bývalého objektu kina Ráj. Trasa 
podzemního kabelového vedení povede po pozemcích p. č. 855/1, 855/11, 843/17, 855/6 a 843/19, k. ú. Turnov, 
které jsou ve vlastnictví města Turnov.  
 

Usnesení RM č. 523/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 855/1, 855/11, 843/17, 855/6 a 843/19, k. ú. 
Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce cca 119 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, p. č. 855/2 - TR, 
kNN, SR" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
6. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" 
 

Rozprava: 
Dne 17.01.2022 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, 
Turnov" s předpokládanou hodnotou 14,05 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky schválena radou města dne 
12.01.2022 usn. č. 13/2022. Zakázka byla vysoutěžena za cenu 13.036.928,52 Kč bez DPH, 15.774.683,52 Kč vč. 
DPH, kterou předložila firma čekro CZ, s. r. o., IČ 28750187. S vítězem byla uzavřena dne 01.03.2022 smlouva o dílo 
s termínem plnění nejpozději do 31.12.2022. Z důvodu nepříznivé změny situace na trhu se stavebním materiálem 
a skutečnostmi, zjištěnými po dokončení demolice původní budovy Pasáže, které nebyly detailně uvedeny 
v projektové dokumentaci, předložil dodavatel žádost o navýšení ceny díla. Termín plnění tímto nebude dotčen. 
Rozdíl činí +734.137,78 Kč bez DPH, +888.306,72 Kč vč. DPH. 
 

 
 

Usnesení RM č. 524/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. OSM/22/286/PIM s firmou čekro CZ, s. r. o., IČ 28750187 ve výši 
13.771.066,30 Kč bez DPH, 16.662.990,24 Kč vč. DPH na akci "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" 
a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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7. Schválení dodatku č. 1 na akci "Modernizace kotelny budovy městského úřadu" - méněpráce, vícepráce 
 

Rozprava: 
Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma SVĚTLO TURNOV, s. r. o., která byla vybrána na základě 
výběrového řízení a schválena RM. Nyní předkládáme RM ke schválení změny, které se vyskytly během stavby a 
které jsou předmětem dodatku č. 1. Ve výsledku tyto úpravy sníží cenu díla o 15.982 Kč bez DPH /19.338 Kč s DPH. 
 

Usnesení RM č. 525/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SVĚTLO TURNOV, s. r. o., IČ 25266144 na akci "Modernizace 
kotelny budovy městského úřadu". Nová cena díla bude 1.414 367 Kč bez DPH/1.711 384 Kč s DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
8. Výpůjčka pozemku - letní kino - KCT 
 

Rozprava: 
Město Turnov získalo od Kulturního centra Turnov, s. r. o. na základě darovací smlouvy pozemek p. č. 623/5 - 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavby Turnov, č. p. 1590 a pozemek p. č. 662/5 - ostatní plocha, vše 
k. ú. Turnov. Jedná se o část letního kina, kde má město záměr realizovat akci "Novostavba knihovny Ant. Marka v 
Turnově".  
 

Usnesení RM č. 526/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 662/5, k. ú. Turnov s Kulturním centrem Turnov, s. r. o. na dobu neurčitou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
9. Přidělení bytu 
 

Rozprava: 
Dne 20.06.2022 zasedala sociální a bytová komise, která projednala přidělení volného bytu č. 27 o velikosti 2+1 v č. 
p. 1450, Přepeřská, Turnov.  
 

Usnesení RM č. 527/2022 
RM schvaluje  
přidělení byty č. 27, v domě č. p. 1450, Přepeřská ulice, Turnov pro paní xxxxxxxxxxxxxxx a náhradnici paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadatelem, nejpozději však od 01.09.2022, dle pravidel hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
10. Smlouva o poskytnutí dotace na dopravní výchovu 
 

Rozprava: 
Město Turnov prostřednictvím Střediska volného času Žlutá ponorka organizuje každoročně dopravní výchovu žáků 
4. tříd za účelem získání tzv. průkazu cyklisty. Liberecký kraj na tuto činnost poskytne dotaci ve výši 30 tis. Kč. Za 
tímto účelem je třeba uzavřít příslušnou smlouvu, kterou předkládáme ke schválení. 
 

Usnesení RM č. 528/2022 
RM schvaluje  
Město Turnov prostřednictvím Střediska volného času Žlutá ponorka organizuje každoročně dopravní výchovu žáků 
4. tříd za účelem získání tzv. průkazu cyklisty. Liberecký kraj na tuto činnost poskytne dotaci ve výši 30 tis. Kč. Za 
tímto účelem je třeba uzavřít příslušnou smlouvu, kterou předkládáme ke schválení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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11. Záměr výměny areálů škol mezi Libereckým krajem a městem Turnov - plnohodnotná základní škola na 
Turnově 2 
 

Rozprava: 
Na jednání rady města 13.04.2022 byl projednán záměr výměny areálů škol mezi městem Turnov a Libereckým 
krajem. Na základě přijatého usnesení předkládáme schválené dokumenty a aktuální informace z dalšího jednání.  
Výsledky těchto jednání směřují k záměru majetkové výměny areálů škol v Turnově, konkrétně tedy areálu 
Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy v Turnově – areál ve Zborovské ulici, toho času ve 
vlastnictví města Turnova za areál Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy v Turnově – areál v 
Alešově ulici, toho času ve vlastnictví Libereckého kraje. 
 

Usnesení RM č. 529/2022 
RM projednala  
aktuální informace k záměru výměny areálů škol mezi Libereckým krajem a městem Turnov a vzniku plnohodnotné 
základní školy na Turnově 2. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
12. Projekt Revitalizace Stebenky, zadání architektonické studie na zpřístupnění levého břehu a spolupráce se 
sousedními vlastníky 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám materiál popisující Projekt Revitalizace Stebenky, zadání architektonické studie na zpřístupnění 
levého břehu a spolupráce se sousedními vlastníky především s rodinou xxxxxxxxxx. Dále předkládáme ke schválení 
zadání architektonické studie na zpřístupnění areálu sádek a levého břehu Stebenky.  
 
Finanční a časová náročnost: 
Cena architektonické studie cca 0,1 mil. Kč vč. DPH, předpokládané dokončení 12/2022. 
Náklady na Revitalizaci Stebenky – uhradí Povodí Labe, předpokládaná realizace 2024/2025. 
Náklady na lávku a doprovodné náklady města – odhad 1 mil. Kč, realizace 2025. 
Realizace smíšené stezky pro chodce a cyklisty podél zrevitalizovaného toku Stebenky od jízku k areálu lyžařů -  
náklady město cca 1 mil. Kč – realizace 2026. 
 

Usnesení RM č. 530/2022 
RM bere na vědomí  
aktuální informace o projektu Revitalizace Stebenky. 
 

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

Usnesení RM č. 531/2022 
RM souhlasí  
s návrhem memoranda o vzájemné spolupráci na projektu Revitalizace toku a okolí toku Stebenka v Turnově mezi 
městem Turnov a pány xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. 
 

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

Usnesení RM č. 532/2022 
RM souhlasí  
se zadáním architektonické studie Zpřístupnění levého břehu Stebenky v úseku Struhy - ulice Na Stebni včetně 
doplnění návrhu nové lávky přes Stebenku v prostoru mezi jezem a areálem lyžařů. RM žádá o informaci o 
výsledném zpracovateli studie. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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13. Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa – Rývovy a Metelkovy sady, Šetřilovsko 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám k posouzení žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Konkrétně se 
jedná o lesní pozemky v lokalitě Rývových sadů, Metelkových a Šetřilovských sadů – odnětí zcela, vše v k. ú. Turnov 
-  p. č. 844/2, 844/4 (oba stávající cesta Konělupy – Rývovy sady), p. č. 2819 (stávající altán, cesta k Boží vodě, 
dopad ochranného pásma lesa na záměr parkoviště u nové restaurace Šetřilovsko), částečné odnětí u pozemků p. č. 
2801, k. ú. Turnov (stávající cesta Konělupy – Rývovy sady, stávající opěrná zeď v Rývových sadech, dopad 
ochranného pásma lesa na stávající altán v Rývových sadech), p. č. 2826, k. ú. Turnov (stávající cesta na Zrcadlovou 
kozu u náhonu, altán Kopalova vyhlídka a přilehlé zpevněné plochy). 
 

Usnesení RM č. 533/2022 
RM souhlasí  
s podáním žádosti o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Konkrétně se jedná o lesní 
pozemky v lokalitě Rývových sadů, Metelkových a Šetřilovských sadů (vše k. ú. Turnov) – odnětí zcela u pozemků p. 
č. 844/2 a p. č. 844/4 (oba stávající cesta Konělupy – Rývovy sady) a p. č. 2819 (stávající altán, cesta k Boží vodě, 
dopad ochranného pásma lesa na záměr parkoviště u nové restaurace Šetřilovsko). Částečné odnětí u pozemků p. 
č. 2801 (stávající cesta Konělupy – Rývovy sady, stávající opěrná zeď v Rývových sadech, dopad ochranného pásma 
lesa na stávající altán v Rývových sadech) a p. č. 2826 (stávající cesta na Zrcadlovou kozu u náhonu, altán Kopalova 
vyhlídka a přilehlé zpevněné plochy), a to dle přiložené katastrální situace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
14. Dětská skupina - Národní plán obnovy 
 

Rozprava: 
Usnesením č. 313/2022 ze dne 28.04.2022 souhlasí rada města se záměrem vzniku dětské skupiny a pověřila 
místostarostku Mgr. Petru Houškovou a odbor správy majetku přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na 
podporu Budování kapacit dětských skupin v rámci Národního plánu obnovy. Cílem této aktivity je zvýšit kapacity 
v zařízení péče o děti prostřednictvím založení dětské skupiny. Tento projekt by mohl čerpat finanční prostředky 
v rámci Národního plánu obnovy v komponente 3.3 ve výzvě "Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 
247/2014 Sb.".  Pravidla pro přípravu a realizaci tohoto projektu jsou nastaveny velmi přísně, a to především 
z hlediska energetických úspor a dále časových dotací na přípravu projektu a samotnou realizaci (maximálně 24 
měsíců od schválení právního aktu). 
Proběhlo několik konzultací na MPSV k podmínkám dotace. Zde byl pro nás velmi důležitý fakt výše dotace, která 
nedosahuje avízovaných 20 mil. Kč a podmínky pro dodržení energetických parametrů celé budovy. Je velmi 
pravděpodobné, že výše nákladů by výrazně překročila výši dotace. Bohužel se jako nereálné ukázalo zpracování 
projektové dokumentace v termínu pro odevzdání žádosti do 30. 9. 2022. Po celkovém zhodnocení všech okolností 
včetně výsledků zápisu, jednání s poskytovateli, konstatujeme, že podání žádosti o dotaci z Národního plánu 
obnovy na „Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.“ do uvedeného data není realizovatelné a 
budování záměru v č.p. 84, tak abychom dodrželi všechny dotační a provozní podmínky, je finančně náročné. 
Po celkovém vyhodnocení stavu doporučujeme se v příštím volebním období zaměřit na vybudování objektu, který 
bude odpovídat provozním požadavkům dětské skupiny, bude energeticky úspornější, disponovat venkovní 
plochou, celkově bude přívětivější pro danou cílovou skupinu a případně bude umožňovat i další využití objektu. 
Doporučujeme zahájit přípravu a mít zpracovaný projekt na další dotační výzvy. 
 

Usnesení RM č. 534/2022 
RM bere na vědomí  
informace o nepodání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy na "Budování kapacit dětských skupin dle zákona 
č. 247/2014 Sb.", důvodem jsou podmínky a finanční limity vypsané výzvy. 

 

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

Usnesení RM č. 535/2022 
RM doporučuje  
v případě trvání potřeby zřízení dětské skupiny výstavbu nového objektu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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15. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozní doby hostinských zařízení 
 

Rozprava: 
Na základě materiálu projednaného na schůzi Rady města Turnov dne 30.06.2022 předkládá kancelář tajemníka 
návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozní doby hostinských zařízení. 
 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozní doby hostinských zařízení, a to ve 
variantě B - MPZ, se stanovením zahájení provozní doby nejdříve v 06:00 hod. a ukončení provozní doby nejpozději 
v 24:00 hod. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/2/1] – usnesení nebylo přijato 
  

Usnesení RM č. 536/2022 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města schválit návrh úpravy obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 s rozšířením o území městské 
památkové zóny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/2/1] 
  
 
 
 
 
 
 
V Turnově 14. července 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 
  starosta       místostarostka 


