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ZÁPIS 
z 22. jednání Rady města Turnov 

ze dne 2. listopadu 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. Jan Budina, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ing. Jiří Klápště, Eva Kordová, Mgr. 
Michal Loukota, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu:  
 

Jan Lochman             
 
Jan Lochman 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 
 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Záležitosti odboru správy majetku 
1. Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov - aktuální informace k 

projektu 
Mgr. Petra Houšková  8:00 – 8:35     

2. Zahájení veřejné zakázky - Dopracování prováděcí 
dokumentace novostavby knihovny v Turnově – bod byl 
stažen z jednání 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

3. Přidělení bytů        
Záležitosti odboru finančního 

4. Záštita starosty – Spolek přátel SUPŠ a VOŠ TURNOV - 
podpora celostátní výtvarné soutěže 

Bc. Jana Chodaničová  8:35 – 8:45     

5. Přijetí věcného daru od Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje 

       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
6. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací dle směrnice 

č. 22.18. 
Mgr. Martina Marková       8:45 – 9:45     

7. Vyřazování majetku příspěvkových organizací        
8. Žádost o navýšení provozního příspěvku Městské knihovny 

Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
       

9. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a 
organizacím z rozpočtu města Turnov 

       

10. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA - Zvýšení kvality 
života v obcích MR Jizera 
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Ostatní 
11. 
 

Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - hodnotící komise pro 
hodnocení jednatele  

Jan Lochman  9:45 – 12:00      

12. Turnovské památky a cestovní ruch - hodnotící komise pro 
výběrové řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace  

Ing. Tomáš Hocke            

13. Zřízení komisí rady města a volba jejich členů             
14. Rozdělení kompetencí ve vedení města             

 
 

Usnesení RM č. 742/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
1. Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov - aktuální informace k projektu 
 

Rozprava: 
Na konci června 2022 bylo podpořeno Zastupitelstvem města podání žádosti o dotaci na stavbu nové knihovny 
v ulici Skálova a v případě získání dotace zajištění financování akce.  
Na konci července 2022 byla podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-
2027 specifický cíl 4.4. Probíhala kontrola žádosti a v polovině října 2022 přišla depeše o doporučení k financování 
projektu. V současné době probíhá příprava právního aktu ze strany Řídícího orgánu na Ministerstvu pro místní 
rozvoj. 
Protože není zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby, bude v nejbližší době po schválení Radou 
města vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele. 
 
Financování projektu dle projektu (ceny vč. DPH): 

Evropská unie - dotace (z 80mil způsobilých nákladů) 68 000 000,00       

Příspěvek z rozpočtu města na kofinancování 12 000 000,00       

Nezpůsobilé náklady dle žádosti o dotaci 22 508 549,22       

Nezpůsobilé náklady na demolice 2 833 168,23          

CELEKM NÁKLADY 105 341 717,45     

Celkem náklady z rozpočtu města 37 341 717,45        
 

Usnesení RM č. 743/2022 
RM bere na vědomí a souhlasí  
s odborem správy majetku doporučeným harmonogramem realizace novostavby knihovny v ul. Skálova v rámci 
realizace projektu "Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov" s dotací z Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021-2027. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
2. Zahájení veřejné zakázky - Dopracování prováděcí dokumentace novostavby knihovny v Turnově 
 

Bod se přesouvá na další jednání RM. 
 
 
3. Přidělení bytů 
 

Rozprava: 
V období od 13. 9. 2022 do 21. 10. 2022 bylo podáno čtrnáct žádostí o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova ul.). 
V období od 17. 8. 2022 do 21. 10. 2022 bylo podáno deset žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Turnov 
Granátová 1897.  
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Usnesení RM č. 744/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 15 v 2. NP č. p. 2030 pro paní xxxxxxxxxx a pana 
xxxxxxxxxxxxxxx, byt č. 11 v 2. NP čp. 2030 pro pana xxxxxxxxxxxx a byt č. 8 v 1. NP, č. p 2032 pro pana xxxxxxxxxxx. 
Vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 1. 12. 2022, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města 
Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 745/2022 
RM neschvaluje  
přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov žadatelům: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 746/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytů ve vlastnictví města Granátová ul. č. p. 1897, Turnov. Byt č. 38 pro paní xxxxxxxxxxxxx. Vše dle 
domluvy s žadatelem, nejpozději však od 1. 12. 2022, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 747/2022 
RM neschvaluje  
přidělení bytů ve vlastnictví města Granátová ul. č. p. 1897, Turnov žadatelům: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví 
města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
4. Záštita starosty – Spolek přátel SUPŠ a VOŠ TURNOV - podpora celostátní výtvarné soutěže 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ještě jednou návrh k poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2022 - Záštity starosty 
nad školní akcí, a to pro Spolek SUPŠ a VOŠ TURNOV na celostátní výtvarnou soutěž. Rada města dne 5. října 2022 
schválila poskytnutí finanční podpory dle žádosti příspěvkové organizaci SUPŠ a VOŠ TURNOV, ale při podpisu 
darovací smlouvy zjistila paní ředitelka, že požádat o finanční podporu měl Spolek SUPŠ a VOŠ TURNOV.  
Jedná se o dvanáctý ročník celostátní výtvarné soutěže, který vyhlašují už tradičně pro základní školy (7. až 9. třída) 
a pro základní umělecké školy. Po projednání se starostou města byla navržena podpora z rozpočtu města ve výši 8 
tis. Kč, která v případě souhlasu rady města bude poskytnuta darovací smlouvou. 
 

Usnesení RM č. 748/2022 
RM ruší  
usnesení č. 713/2022 ze dne 5. 10. 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 749/2022 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro Spolek přátel Střední uměleckoprůmyslové 
školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373, IČ 15045218, ve výši 8.000 Kč na podporu 12. ročníku celostátní 
výtvarné soutěže na téma "V kuchyni". Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města 
Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Přijetí věcného daru od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám návrh k přijetí drobných movitých věcí od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za 
účelem zabezpečení péče o uprchlíky z Ukrajiny v rámci území kraje, přičemž obdarovaný projevil v souvislosti 
s tímto zájem o darovaný majetek.  
 

Usnesení RM č. 750/2022 
RM souhlasí  
s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 31.104,60 Kč za účelem zabezpečení péče o uprchlíky z Ukrajiny v rámci 
území kraje od České republiky – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČ 70888744, se sídlem Barvířská 
29/10, 460 01 Liberec III. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 
Hockeho jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
6. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací dle směrnice č. 22.18. 
 

Rozprava: 
Dne 19. 10. 2022 proběhlo hodnocení ředitelů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a školského zařízení (SVČ) dle směrnice č. 22.18 
Pravidla pro přidělování mimořádných ročních odměn jednatelům obchodních společností, ředitelům 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov, vedoucím odborů městského úřadu, tajemníkovi městského 
úřadu a veliteli městské policie. 
Hodnotící komise se dohodla na návrzích výše odměn pro jednotlivé ředitele/ředitelky, a to na základě vlastních 
rozhovorů, předložených dokumentů a informací ředitele/ředitelky, jejich vlastní činnosti, s doplněním informací 
odboru školství, kultury a sportu.  
 
p. Loukota opustil na tento bod jednání RM 
 

Usnesení RM č. 751/2022 
RM schvaluje  
výši odměn ředitelům škol a školského zařízení v souladu se směrnicí č. 22.18 dle předloženého návrhu. 
 

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

Rozprava: 
Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku města Turnova, platné od 1. 12. 2013, předkládáme 
žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. Výše uvedený majetek určený k vyřazení je zastaralý, 
nefunkční, oprava je nerentabilní. Odbor školství, kultury a sportu doporučuje vyhovět žádostem ředitelů 
příspěvkových organizací dle jejich předloženého návrhu. 
 

Usnesení RM č. 752/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola 
Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 753/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle 
předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 754/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 
zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu 
ředitelky organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 755/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 
zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu 
ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 756/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola 
Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 757/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 
zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu 
ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 758/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Turnovské památky 
a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 759/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 
zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu 
ředitelky organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 760/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola a 
Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 761/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola 
Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 762/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 
zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu 
ředitele organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 763/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného nehmotného majetku do 999 Kč a drobného 
dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a drobného dlouhodobého nehmotného majetku do 7.999 Kč a 
zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč a drobného dlouhodobého 
nehmotného majetku do 59.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola Turnov, Žižkova 
518, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 764/2022 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a 
zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 39.999 Kč dle předloženého návrhu 
ředitelky organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
8. Žádost o navýšení provozního příspěvku Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace o 
navýšení provozního příspěvku na rok 2022 o 140 tis. Kč na celkových 5.440 tis. Kč (na rok 2022 byl schválen 
provozní příspěvek ve výši 5.300 tis. Kč).  
Ředitel organizace žádá o navýšení provozního příspěvku z důvodu plošného navýšení platů zaměstnanců ve 
veřejné správě od 1. 9. 2022, kdy byly platy navýšeny o 10 %. V rozpočtu stanovená částka na platy a poskytnutá 
zřizovatelem na rok 2022 je tedy nedostatečná a je třeba ji navýšit.  
 
Rezervní fond je k 30. 9. 2022 ve výši: 153.381,76 Kč. 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 51.000 Kč. 
 
Zároveň s navýšením provozního rozpočtu z důvodu vyšších vyplacených platů potřebuje organizace navýšit 
sledovaný ukazatel účet 521 - Mzdové náklady o 120 tis. Kč na celkových 3.460 tis. Kč. V souvislosti s tím je nutné 
navýšit i účet 524 - Zákonné sociální pojištění o 20 tis. Kč na celkových 1.170 tis. Kč.  
 

Usnesení RM č. 765/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření navýšení celkového provozního 
příspěvku organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace o 140 tis. Kč na celkových 
5.440 tis. Kč z důvodu plošného navýšení platů od 9/2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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Usnesení RM č. 766/2022 
RM schvaluje  
v případě navýšení provozního rozpočtu organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 
organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 521 - Mzdové náklady o 120 tis. Kč na celkových 3.460 tis. Kč. S 
navýšením účtu dojde i k navýšení účtu 524 - Zákonné sociální pojištění o 20 tis. Kč na celkových 1.170 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 
9. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 
města Turnov. Konkrétní úpravy reagují zejména na změny v oblasti sportu - na zrušení Výboru pro sport a 
znovuobnovení Sportovní komise. 
 

Usnesení RM č. 767/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 
města Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 768/2022 
RM doporučuje  
sportovní komisi projednat nezávislou pracovní skupinu odpovědnou za návrh rozdělování dotací do sportu ve 
složení: zástupce vedení města s odpovědností za sport, předseda sportovní komise, předseda kontrolního výboru, 
předseda finančního výboru, vedoucí OŠKS. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
10. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA - Zvýšení kvality života v obcích MR Jizera 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost svazku obcí MIKROREGION JIZERA o individuální investiční dotaci ve výši 208.765 Kč. 
Dotace má být určena na projekt Zvýšení kvality života v obcích MR Jizera, který je částečně financován Libereckým 
krajem - Program obnovy venkova. 
 

Usnesení RM č. 769/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Turnov ve 
výši 208.765 Kč pro svazek obcí MIKROREGION JIZERA, IČ 70226342 jako finanční spoluúčast města na optimalizaci 
turistického informačního systému v Turnově v rámci projektu Zvýšení kvality života v obcích MR JIZERA. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
11. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - hodnotící komise pro hodnocení jednatele 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám ke schválení návrh na složení hodnotící komise podle pravidel pro výběrová řízení. Návrh komise: 
Jan Lochman, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Dagmar Šrytrová. 
 

Usnesení RM č. 770/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje složení hodnotící komise pro hodnocení jednatele společnosti Městská teplárenská Turnov na celé 
příslušné volební období ve složení Jan Lochman, Ing. Jan Budina, Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. 
Dagmar Šrytrová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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12. Turnovské památky a cestovní ruch - hodnotící komise pro výběrové řízení na ředitele/ku příspěvkové 
organizace 
 

Rozprava: 
RM jmenovala hodnotící komisi pro výběrové řízení na ředitele/ředitelku Turnovských památek a cestovního ruchu, 
příspěvkové organizace a upřesnila termín nástupu. 
 
p. Svobodová opustila na tento bod jednání RM 
 

Usnesení RM č. 771/2022 
RM jmenuje  
hodnotící komisi pro výběrové řízení na ředitele/ředitelku Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvkové 
organizace ve složení Mgr. Radka Tobolková, Jarmila Lásková Soldátová, PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA, Ing. 
Jiří Klápště, Ing. Tomáš Špinka, Ivan Dřevikovský, Mgr. Eva Honzáková. Termín nástupu nového ředitele bude 1. 2. 
2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
13. Zřízení komisí rady města a volba jejich členů 
 

Rozprava: 
Na základě koaliční smlouvy návrh a nominací napříč politickými stranami a hnutími v zastupitelstvu města je 
předkládán návrh na zřízení komisí rady města a jmenování jejich členů. Komise rada města může podle § 122 
zákona o obcích zřídit jako své iniciativní a poradní orgány. Na základě koaliční smlouvy návrh a nominací napříč 
politickými stranami a hnutími v zastupitelstvu města je dále předkládán návrh na odvolání stávajících členů 
dozorčích rad městských obchodních společností a jmenování jejich nových členů.  
 
Další členové komisí budou dále dojmenováni RM na základě požadavků předsedů komisí na začátku prosince 
2022. 
 

Usnesení RM č. 772/2022 
RM zřizuje  
tyto komise rady města: 
Komise pro rozvoj města, správu majetku 
Komise pro městskou památkovou zónu  
Komise pro sport  
Komise dopravní 
Komise pro občanské záležitosti 
Komise kulturní 
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy 
Komise sociálně bytová 
Komise pro životní prostředí 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
Letopisecká komise 
Komise pro energetiku  
Komise škodní a likvidační 
 

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

Usnesení RM č. 773/2022 
RM jmenuje  
do komise pro rozvoj města, správu majetku tyto členy: předseda komise - Tomáš Hocke, členové komise - Jan 
Lochman, Jiří Klápště, Václav Hájek, Miloslav Šorejs, Tomáš Tomsa, Jiří Kovačičin, David Schindler, Ivan Dřevikovský, 
Jan Kalus, Petr Weiss, Miloslav Carda, Otto Jarolímek, Lukáš Bělohradský, Jaromír Pekař, Eva Kordová, Vladimír 
Kučera, Miroslav Varga, Dagmar Šrytrová, Zdeněk Bičík, Eva Zakouřilová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 774/2022 
RM jmenuje  
do komise pro městskou památkovou zónu tyto členy: předseda komise - Václav Hájek, členové komise - Markéta 
Kroupová, Pavel Mlejnek, Jiří Měkyna, David Schindler, Jana Svobodová, Vladimír Kučera, Alena Růžičková, Zdeněk 
Bičík. 
 

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

Usnesení RM č. 775/2022 
RM jmenuje  
do komise pro sport tyto členy: předseda komise - Lumír Šubert, členové komise - Jiří Mikula, Jiří Klápště, František 
Záleský, Tomáš Hocke, Jindřich Kořínek, Tomáš Krištof, Jiří Vele, Jan Kalus, Miroslav Reichl, Milan Hejduk, Otto 
Jarolímek, Tomáš Špinka, Pavel Hlubuček, Filip Stárek, Tomáš Mareš, Jiří Šteffan, Ivo Konejl, František Zikuda, Jana 
Svobodová, Martin Škaloud, Jan Kovář, Jiří Veselka, Martina Marková. 
 

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

Usnesení RM č. 776/2022 
RM jmenuje  
do komise dopravní tyto členy: předseda komise - Tomáš Roubiček, členové komise - Tomáš Špinka, Jan Lochman, 
Zbyněk Hruša, Jiří Kos, Zdeněk Hudec, Otakar Grund, Josef Vojtíšek, Bohumil Kadlec, Pavel Vaňátko, Libor Preisler, 
Jan Otmar, Milan Drahoňovský, Luboš Trucka, Petr Štěpánek. 
 

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

Usnesení RM č. 777/2022 
RM jmenuje  
do komise pro občanské záležitosti tyto členy: předseda komise - Eva Kordová, členové komise - Sylva Kutková, 
Arnošt Černý, Karel Janák, Eva Dudová, Marie Meixnerová, Jana Čejková, Hana Kocourová, Dagmar Rakoušová, 
Jarmila Kopecká, Jaromír Ducháč, Božena Zajíčková, Zbyněk Hruša. 
 

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

Usnesení RM č. 778/2022 
RM jmenuje  
do komise kulturní tyto členy: předseda komise Lenka Meixnerová, členové komise - Petra Holanová, Blanka 
Blažková, Lenka Dékány, Jan Lochman, Petr Záruba, Pavel Krupař, Lenka Plívová, Václav Fanta, Petr Haken, Eva 
Kordová, Jaroslav Kříž, Bohuslav Lédl, David Pešek, Martina Marková. 
 

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

Usnesení RM č. 779/2022 
RM jmenuje  
do komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy tyto členy: předseda komise - Jana Svobodová, členové komise - 
Klára Bičíková, Jan Bubal, Ivan Dřevikovský, Eliška Gruberová, Josef Hlubuček, Zbyněk Hruša, Dominik Knížek, Jitka 
Kořínková, Jaroslav Kříž, Blanka Nedvědická, David Pešek, Petr Záruba, Daniela Finkousová. 
 

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

Usnesení RM č. 780/2022 
RM jmenuje  
do komise sociálně bytové tyto členy: předseda komise - Eva Kordová, členové komise - Lenka Meixnerová, Petra 
Houšková, Jaroslav Knížek, Šárka Červinková, Markéta Brebtová, Eva Havlištová, Marcela Kurfirstová, Jana 
Macháčková, Dagmar Rakoušová, Hana Kocourová, Dagmar Šrytrová, Jana Maříková, Petra Holanová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 781/2022 
RM jmenuje  
do komise pro životní prostředí tyto členy: předseda komise - Jiří Klápště, členové komise - Jan Lochman, David 
Schindler, Daniel Havlík, Iveta Sádecká. 
 

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

Usnesení RM č. 782/2022 
RM jmenuje  
do komise pro výchovu a vzdělávání tyto členy: předseda komise - Michal Loukota, členové komise - Lenka Dékány, 
Vendula Bičíková, Blanka Blažková, Petra Houšková, Karel Bárta, Nicol Reichlová, Alena Svobodová, Jaromír Frič, 
Eva Kordová, Ivo Filip, Dagmar Rakoušová, Tomáš Zakouřil, Renata Šulcová, Martina Marková, Vítězslav Šťastný, 
Bohumil Lédl. 
 

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

Usnesení RM č. 783/2022 
RM jmenuje  
do letopisecké komise tyto členy: předseda komise - Petra Houšková, členové komise - Pavel Mlejnek, Pavel 
Charousek, Pavel Jakubec, Alžběta Kulíšková, David Marek, Martina Marková, Jaroslav Kříž. 
 

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

Usnesení RM č. 784/2022 
RM jmenuje  
do komise pro energetiku tyto členy: předseda komise - Michal Kříž, členové komise - Jan Lochman, Michal 
Loukota, Jindřich Kořínek, Tomáš Špinka, Dušan Ferbas. 
 

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

Usnesení RM č. 785/2022 
RM jmenuje  
do komise škodní a likvidační tyto členy: předseda komise - Ivan Dřevikovský, členové komise Richard Mochal, Jan 
Zárybnický, Jana Kopečná, Vladimíra Vávrová. 
 

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

Usnesení RM č. 786/2022 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
odvolává ke dni 2. 11. 2022 stávající členy dozorčí rady a jmenuje k témuž dni členy dozorčí rady takto:  
Zbyněk Báča, nar. 20. 11. 1971, bytem U Lomu 35, Turnov - Mašov,  
David Schindler, nar. 17. 8. 1994, bytem Na Házce 2268, Turnov,  
Arnošt Černý, nar. 5. 11. 1950, bytem Kobylka 11, Turnov,  
Jiří Kos, nar. 11. 11. 1966, bytem U Lomu 122, Turnov - Mašov,  
Lukáš Bělohradský, nar. 25. 1. 1979, Pelešany 10, Turnov, 
a ukládá jednateli provést zápis valné hromady a dozorčí rady do obchodního rejstříku. 
 

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

Usnesení RM č. 787/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
odvolává ke dni 2. 11. 2022 stávající členy dozorčí rady a jmenuje k témuž dni členy dozorčí rady takto:  
Zbyněk Báča, nar. 20. 11. 1971, bytem U Lomu 35, Turnov - Mašov,  
David Schindler, nar. 17. 8. 1994, bytem Na Házce 2268, Turnov,  
Arnošt Černý, nar. 5. 11. 1950, bytem Kobylka 11, Turnov,  
Jiří Kos, nar. 11. 11. 1966, bytem U Lomu 122, Turnov - Mašov,  
Lukáš Bělohradský, nar. 25. 1. 1979, Pelešany 10, Turnov, 
a ukládá jednateli provést zápis valné hromady a dozorčí rady do obchodního rejstříku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 788/2022 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
odvolává ke dni 2. 11. 2022 stávající členy dozorčí rady a jmenuje k témuž dni členy dozorčí rady takto:  
Eva Kordová, nar. 29. 11. 1951, bytem Mašov 76, Turnov,  
Petra Holanová, nar. 8. 5. 1979, bytem Mašov 22, Turnov, 
Daniela Weissová, nar. 1. 8. 1961, bytem 5. května 26, Turnov, 
Antonín Šrajer, nar. 18.1.1963, bytem Antonína Dvořáka 287, Turnov, 
Otakar Špetlík, nar. 2. 7. 1954, bytem Bukovina 19, Turnov, 
Jan Budina, nar. 7. 3. 1979, bytem Hruborohozecká 121, Turnov, 
Jindřich Zeman, nar. 27. 3. 1943, bytem Studentská 1531, Turnov. 
a ukládá jednateli provést zápis valné hromady a dozorčí rady do obchodního rejstříku. 
 

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

Usnesení RM č. 789/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
navrhuje změnit zakladatelskou listinu společnosti tak, že se navýší počet členů dozorčí rady na 7. RM doporučuje 
ZM výše uvedenou změnu zakladatelské listiny. 
 

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

Usnesení RM č. 790/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ke dni 2. 11. 2022 stávající členy dozorčí rady a jmenuje k témuž dni členy dozorčí rady takto:  
Jindřich Kořínek, nar. 6. 6. 1984, bytem Jana Patočky 1669, Turnov, 
Jiří Klápště, nar. 9. 8. 1982, bytem Pekařova 1553, Turnov, 
David Schindler, nar. 17. 8. 1994, bytem Na Házce 2268, Turnov,  
Miroslav Reichl, nar. 6. 6. 1966, bytem Kosmonautů 1552, Turnov, 
Vladimír Jágr, nar. 26. 4. 1961, bytem Bedřicha Smetany 1986, Turnov 
Jana Svobodová, nar. 19. 2. 1982, bytem Komenského 1719, Turnov 
Tomáš Hudec, nar. 26. 10. 1970, bytem 5. května 711, Turnov 
a ukládá jednateli provést zápis valné hromady a dozorčí rady do obchodního rejstříku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
14. Rozdělení kompetencí ve vedení města 
 

Rozprava: 
Na základě koaliční smlouvy je radě města předkládán návrh na nové rozdělení kompetencí v rámci vedení města. 
 
Podle koaliční smlouvy v kompetenci starosty (Tomáš Hocke) jsou zejména tyto oblasti: 

- koordinace činnosti vedení města 

- komunikace s veřejností 

- správa majetku, investice, rozvoj města, územní plán 

- rozpočet města 

- krizové řízení 

- památková péče 

- Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

- sport 

- MST, s. r. o. 
 
Podle koaliční smlouvy v kompetenci 1. místostarostky (Petra Houšková) jsou zejména tyto oblasti: 

- školství 

- sociální věci, ZSST, DC,  

- Rodinná politika a Zdravé město 
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- MŠ, ZŠ, ZUŠ, Žlutá ponorka, knihovna 

- Mikroregion Jizera 

- Sbor hasičů Turnova, SDH 

- Městská policie 

- cestovní ruch 

- Turnovské památky a cestovní ruch 

- Sdružení Český ráj 

- Geopark Český ráj 
 
V kompetenci 2. místostarosty (Jan Lochman) jsou zejména tyto oblasti: 

- životní prostředí, vodohospodářství a energetika 

- doprava, Greenway 

- zahraniční spolupráce 

- kultura 

- KCT, s. r. o. 

- TST, s. r. o. 

- TOS, s. r. o. 

- MTT, s. r. o. 

- Mikroregion Český ráj 

- MAS Český ráj 

- Euroregion Nisa 
 
V kompetenci členky Rady města Turnov Jany Svobodové je tato oblast: 

- zastupování města ve Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska 
 
Tyto změny budou následně promítnuty jednak do organizačního řádu městského úřadu a dále do podpisového a 
kompetenčního řádu, tedy do vnitřních směrnic, které schvaluje rada města. V těchto dokumentech bude rozdělení 
kompetencím přiřazeno k činnosti jednotlivých odborů městského úřadu. 
 
Kompetencím starosty města odpovídá funkční přiřazení činností: 
Městský úřad Turnov 

-  kancelář tajemníka 
koordinace činností vedení města 
komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky 

- odbor správní  
krizové řízení 
povodňová komise 

- odbor správy majetku (vyjma energetiky) 

- odbor rozvoje města  
územní plán 

- odbor školství, kultury a sportu 
památková péče 
sport 

- finanční odbor  
rozpočet města 
finanční rozbory a rozpočtový výhled 
zajišťování finančních prostředků  
kontrola 

 
Městské společnosti a další subjekty: 

- Městská sportovní Turnov, s. r. o.  

- zastupování města v subjektech 
Krajská nemocnice Liberec, a. s. – dozorčí rada 
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Vodohospodářské sdružení Turnov - rada sdružení 
Sdružení obcí Libereckého kraje 

 
Kompetencím 1. místostarostky odpovídá funkční přiřazení činností: 
Městský úřad Turnov 

- kancelář tajemníka 
Zdravé město 

- odbor školství, kultury a sportu 
školství 

- odbor sociálních věcí  
sociální věci 
rodinná politika 

 
Městské společnosti a další subjekty: 

- Městská knihovna Antonína Marka, příspěvková organizace 

- Zdravotní a sociální služby Turnov, příspěvková organizace 

- Dětské centrum, příspěvková organizace 

- mateřské školy, základní školy, ZUŠ, Žlutá ponorka 

- Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

- Sbor dobrovolných hasičů Turnova 

- Městská policie 

- zastupování města v subjektech: 
Svaz měst a obcí ČR – sociální a školská komise 
Sdružení Český ráj 
Mikroregion Jizera 

 
Kompetencím 2. místostarosty odpovídá funkční přiřazení činností: 
Městský úřad Turnov 

- odbor správy majetku 
energetika 

- odbor životního prostředí 
veřejná zeleň 
odpadové hospodářství 
vodohospodářství 

- odbor dopravní 

- odbor školství, kultury a sportu 
kultura 

 
Městské společnosti a další subjekty: 

- Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 

- Technické služby Turnov, s. r. o. 

- Turnovské odpadové služby, s. r. o. 

- Městská teplárenská Turnov, s. r. o. 

- zastupování města v subjektech: 
Mikroregion Český ráj 
MAS Český ráj – programový výbor 
Euroregion Nisa 

         Vodohospodářské sdružení Turnov - rada sdružení 
 

Usnesení RM č. 791/2022 
RM schvaluje  
rozdělení kompetencí ve vedení města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 792/2022 
RM ukládá  
starostovi předložit na jednání zastupitelstva města návrh na zástupce města v jiných organizacích, kde je město 
Turnov členem. 
 

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

Usnesení RM č. 793/2022 
RM ukládá  
tajemnici městského úřadu s ohledem na nové rozdělení kompetencí ve vedení města, předložit radě města ke 
schválení nový organizační řád městského úřadu a nový podpisový a kompetenční řád, a to na jednání rady města 
dne 7. 12. 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 9. listopadu 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka  
 


