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ZÁPIS 
z 25. jednání Rady města Turnov 

ze dne 7. prosince 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, Jan 
Lochman, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka 
 

Nepřítomni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

            
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 
 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Ostatní 
1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výroční valná 

hromada společnosti 
Jan Lochman      8:00 – 9:00     

2. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - schválení výsledku 
výběrového řízení na projektanta na modernizaci sběrného 
dvora na Vesecku 

       

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

"Vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 656/1, k. ú. Malý 
Rohozec, p. xxxxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 9:00 – 11:00      

4. Prodej pozemků v bytové zóně - Hruštice-Károvsko - 
prodloužení termínu 

       

5. Bytová zóna Hruštice, příspěvek na zasíťování soukromého 
pozemku 

       

6. Pronájem pozemku st. p. č. 874 a část pozemku p. č. 702/3, 
k. ú. Daliměřice 

       

7. Pronájem nebytových prostor - Zlatnická pasáž        
8. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Zpracování projektové 

dokumentace - příjezdová komunikace k základně IZS 
Vesecko - Turnov" 

       

9. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo "Bytová zóna Hruštice, finální 
povrchy, I. část" 

       

10. Převod družstevního podílu k bytu - Bytové družstvo Dubina 
II 

       

11. Zahájení veřejné zakázky "Doplnění rozvodů TUV do objektu 
Přepeřská 1449-50, Turnov" 
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12. Výsledek veřejné zakázky "Přístavba WC, novostavba skladu 
a oplocení v areálu letního kina Turnov - 2. kolo" 

       

13. Smlouva o spolupráci, ŘSD ČR, stavba I/10 Turnov, MÚK 
Fučíkova 

       

14. Vodohospodářské sdružení Turnov - individuální dotace na 
nový vodovodní řad Bukovina 

       

15. Vodohospodářské sdružení Turnov - individuální dotace na 
prodloužení vodovodu a kanalizace STK Malý Rohozec 

       

16. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení 
dotace na projekt Turnov intenzifikace ČOV 

       

17. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení 
dotace na projekt Turnov oprava kanalizace Markova ulice 

       

Záležitosti odboru finančního 
18. Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2022 Ing. Tomáš Hocke  11:00 – 11:30     
19. Návrh rozpočtu na rok 2023        

Přestávka                                                                                                                                                              11:30 – 12:00 
Záležitosti odboru dopravy 

20. Výsledek veřejné zakázky "Nájem zařízení pro měření 
rychlosti" 

Mgr. Pavel Vaňátko  12:00 – 12:15      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
21. Změny sledovaných ukazatelů a čerpání fondů 

příspěvkových organizací 
Mgr. Martina Marková  12:15 – 12:30    

22. Členové školských rad při základních školách        
23. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková 

organizace - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
       

24. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - individuální dotace na 
výměnu protipožárních dveří 

       

Ostatní 
25. Využití objektu č. p. 84 - aktualizace Mgr. Petra Houšková  12:30 – 15:00      
26. Návrhy na rozšíření kapacit v rámci předškolního vzdělávání        
27. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. - návrh na obsazení 

orgánů společnosti 
       

28. JSDHO Turnov - vyplacení mimořádné odměny za rok 2022        
29. Doplnění členů komisí rady města Mgr. Eva Honzáková       
30. Organizační, podpisový a kompetenční řád Městského 

úřadu Turnov 
       

31. Organizační změna na MěÚ - navýšení počtu pracovních 
míst pro agendu administrace dotací 

  

32. 
33. 
 
 
34. 

Záležitosti komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy 
Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Ceny služeb pro rok 
2023, táborová základna Krčkovice – informace – přidaný 
bod 
Bytový fond – nedoplatky energií – přidaný bod 
 
 

Ing. Tomáš Hocke  

Usnesení RM č. 818/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výroční valná hromada společnosti 
 

Rozprava: 
V programu jednání řádné valné hromady je schválení účetní závěrky a závěry auditu hospodářského roku 2021-
2022, vypořádání zisku podle předloženého návrhu, předložení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a 
projednání obsazení dozorčí rady společnosti. 



3  Zápis Rady města Turnov 7. 12. 2022 

Dne 24. 11. 2022 zastupitelstvo města schválilo změnu zakladatelské listiny a navýšilo tak počet členů dozorčí rady 
z šesti na sedm. Rada tak může jmenovat novou dozorčí radu a odvolat členy stávající dozorčí rady. 
Diskuze: nutno změnit webové stránky, rozjezd vytápění.  
 
Hospodářský výsledek Městské teplárenské Turnov, s. r. o. za období 9/2021-8/2022: zisk 406.184,21 Kč. 
 
Jednatel MTT, s. r. o. navrhuje vypořádat zisk z celkového hospodaření společnosti za uvedené období ve výši 
406.184,21 Kč podle předloženého návrhu: 
1) Příděl do rezervního fondu, to je 5 % z čistého zisku, ve výši 20.309 Kč. 
2) Příděl do sociálního fondu, to je 3 % z částky mezd 4.320.502 Kč podle Kolektivní smlouvy, ve výši 129.615 Kč. 
3) Zbytek ve výši 256.260,21 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let. 
 

Usnesení RM č. 819/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje účetní závěrku a audit hospodářského roku 2021-2022 a vypořádání zisku podle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 820/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 821/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
ukládá jednateli zajistit zápis členů dozorčí rady do obchodního rejstříku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 822/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
ke dni 7. 12. 2022 odvolává všechny stávající členy dozorčí rady a jmenuje k témuž dni členy dozorčí rady takto:  
Ing. Miloslav Šorejs, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx,  
Jiří Mikula, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Petr Záruba, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
František Brabec, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
Tomáš Roubiček, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Roman Korolevyč, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zbyněk Miklík, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a ukládá jednateli provést zápis valné hromady a dozorčí rady do obchodního rejstříku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
2. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - schválení výsledku výběrového řízení na projektanta na modernizaci 
sběrného dvora na Vesecku 
 

Rozprava: 
Společnost provedla výběrové řízení na projektanta na modernizaci sběrného dvora na Vesecku. Zadání bylo 
vyhlášeno na E-ZAK, osloveno bylo 11 uchazečů. Hodnotící komise obdržela nabídku od jednoho uchazeče: Gregor 
– projekt invest, s. r. o. IČ 04901916, Počítky 18, Žďár nad Sázavou, cena nabídky 2.665.000 Kč bez DPH. Po 
posouzení nabídky komise konstatovala, že uchazeč splnil požadovanou kvalifikaci a všechny zadávací podmínky 
stanovené zadavatelem. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. 
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Usnesení RM č. 823/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje výsledek výběrového řízení na projektanta na modernizaci sběrného dvora na Vesecku od společnosti 
Gregor – projekt invest, s. r. o. IČ 04901916, Počítky 18, Žďár nad Sázavou. Cena nabídky je 2.665.000 Kč bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 656/1, k. ú. 
Malý Rohozec, xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
Investor paní Zuzana Kubátová žádá o schválení vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 656/1, k. ú. Malý Rohozec. 
Stavba povede přes pozemek p. č. 439/1, k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnova v délce 4 bm.  Odbor 
správy majetku předkládá radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
"Vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 656/1, k. ú. Malý Rohozec v privátním sektoru (xxxxxxxxxxx)". 
 

Usnesení RM č. 824/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemek parc. č. 439/1, k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnova v délce 4 bm dotčený stavbou vodovodní 
přípojky k pozemku p. č. 656/1, k. ú. Malý Rohozec, ve prospěch xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za jednorázovou úhradu 1.600 Kč + DPH (400 Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
4. Prodej pozemků v bytové zóně - Hruštice-Károvsko - prodloužení termínu 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnov žádost pana xxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxx s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o 
prodloužení lhůty výstavby rodinných domů.  
Město Turnov v roce 2018 prodalo formou výběrového řízení pozemky na stavbu rodinných domů v bytové zóně 
Hruštice-Károvsko, Turnov. Kupující se podpisem kupní smlouvy zavázali, že na kupovaném pozemku zrealizují 
výstavbu rodinného domu s tím, že právo užívat stavbu vznikne nejpozději do 31. 12. 2022. Strany kupní smlouvy se 
dále dohodly, že pokud nedojde ke splnění účelu smlouvy a právo užívat stavbu rodinného domu nevznikne do 31. 
12. 2022 zaviněním kupujícího, který neučiní nápravu závadného stavu ani po doručení výzvy ke splnění podmínek, 
je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % kupní ceny.  
Pan xxxxxxxxxxxx, vlastník pozemku p. č. 1007/72, k. ú. Turnov a pan xxxxxxxxxxx s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
spoluvlastníci pozemku p. č. 1007/73, k. ú. Turnov, podmínky nesplnili.  
Pan xxxxxxxxxxxx požádal dopisem o prominutí smluvní pokuty. Stavbu na pozemku p. č. 1007/72, k. ú. Turnov 
zahájil, jeho zájem o dokončení stavby trvá. Druhými žadateli o prominutí smluvní pokuty jsou pan xxxxxxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Stavbu na pozemku p. č. 1007/73, k. ú. Turnov, rovněž zahájili a stavbu zatím nedokončili. 
Oba stavebníci předpokládají dokončení stavby v prvním pololetí příštího roku.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 825/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. OSM/18/1152/BAO a 
OSM/18/1133/BAO, kterým se prodlužuje termín realizace výstavby rodinného domu a vzniku práva užívat stavbu 
nejpozději do 31. 12. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
5. Bytová zóna Hruštice, příspěvek na zasíťování soukromého pozemku 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se výše a způsobu úhrady příspěvku na zasíťování 
pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko. Vzhledem k tomu, že v bytových zónách nevlastní pozemky pouze 



5  Zápis Rady města Turnov 7. 12. 2022 

město Turnov, ale i soukromí vlastníci, byl přijat systém příspěvků od soukromých vlastníků pozemků na zasíťování 
jejich pozemků tak, aby město neinvestovalo do soukromého majetku.  
V roce 2020 došlo k výstavbě inženýrských sítí a komunikace v bytové zóně Hruštice-Károvsko, etapa VII. Město 
Turnov zde zasíťovalo své 3 stavební pozemky, které již prodalo a má ještě připraveny sítě u čtvrtého pozemku, kde 
musí ještě proběhnout změna územního plánu č. 4, aby ho bylo možné prodat jako celý pozemek stavební. Dále k 
této komunikaci přiléhají pozemky 4 soukromých majitelů. Se dvěma majiteli, kteří měli většinu stavebních 
pozemků, byla uzavřena smlouva o příspěvku, ale se dvěma vlastníky, kteří každý vlastní 1 stavební pozemek nebyla 
dohoda možná - argumentovali tím, že nyní stavět nepotřebují, bytovou situaci mají vyřešenou a pozemek budou 
mít jednou jejich malé děti. Proto jejich pozemky nebyly při výstavbě komunikace a inženýrských sítí zasíťovány.  
Nyní se na nás obrátil vlastník jednoho z těchto pozemků (parc. č. 1005/8, k. ú. Turnov) s tím, že by si rád svůj 
pozemek v roce 2023 zasíťoval. Odbor správy majetku s tím souhlasil za předpokladu uhrazení příspěvku ve výši 
300 tis. Kč. 
 Vlastník pozemku nesouhlasí s uhrazením příspěvku v této výši a ještě vybudováním přípojek na své náklady. 
Navrhuje městu Turnov dvě varianty řešení:  
- přispěje nám částkou 300 tis. Kč, město od něho odkoupí projekt za cca 19 tis. Kč a přípojky zrealizuje 
- přípojky si zrealizuje sám a městu uhradí jako příspěvek rozdíl do 300 tis. Kč. 
Vzhledem k tomu, že je komunikace a inženýrské sítě ještě v záruční době, odbor správy majetku doporučuje, aby 
stavbu zrealizovalo město Turnov z důvodu kontroly nad provedením díla. 
 

Usnesení RM č. 826/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o příspěvku s paní xxxxxxxxxxxxxx na realizaci přípojky vody, kanalizace a plynu pro pozemek 
parc. č. 1005/8, k. ú. Turnov. Realizaci provede město Turnov v případě, že vlastník pozemku parc. č. 1005/8, k. ú. 
Turnov uhradí částku 300.000 Kč před zahájením realizace stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky s 
odečtením nákladů za projektovou dokumentaci. Za podmínky uzavření dodatku – dohody ke kupní smlouvě k 
pozemku p. č. 2940/20, k. ú. Turnov, zohledňující aktuální vedení vodovodního řadu přes tento pozemek (SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
6. Pronájem pozemku st. p. č. 874 a část pozemku p. č. 702/3, k. ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu je schválení smlouvy o nájmu pozemků st. p. č. 874 a část pozemku p. č. 702/3, vše k. ú. 
Daliměřice s ing. Josefem Wranovským. Na pozemku st. p. č. 874 o výměře 568 m2, k. ú. Daliměřice stojí výrobní 
hala č. p. 490 ve vlastnictví Ing. Josefa Wranovského, část pozemku p. č. 702/3 o výměře 220 m2, k. ú. Daliměřice 
využívají jako přístup do objektu a k parkování vozidel.  
Ing. Josef Wranovský, majitel firmy na výrobu křišťálových svítidel má s městem uzavřenou smlouvu na pronájem 
pozemku st. p. č. 874 a část pozemku p. č. 702/3, vše k. ú. Daliměřice. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do 
31. 12. 2022. Nájemné bylo stanoveno ve výši 30 Kč/m2/rok + DPH. Na pozemku st. p. č. 874 o výměře 568 m2, k. ú. 
Daliměřice stojí výrobní hala č. p. 490 ve vlastnictví Ing. Josefa Wranovského, část pozemku p. č. 702/3 o výměře 
220 m2, k. ú. Daliměřice využívají jako přístup do objektu a k parkování vozidel. Ing. Wranovský žádá o prodloužení 
smlouvy o nájmu výše uvedených pozemků.  
Dle schválené tabulky orientačních cen by mělo být nájemné za pozemky pro podnikání ve výši 100  Kč/m2/rok. 
Navrhujeme za pozemek st. p. č. 874 o výměře 568 m2 nájemné 100 Kč/m2/rok, tj. 56.800 Kč/rok a za část pozemku 
p. č. 702/3 o výměře 220 m2 částku 30 Kč/m2/rok, tj. 6.600 Kč/rok. 
 

Usnesení RM č. 827/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu pozemku st. p. č. 874 o výměře 568 m2 a části pozemku p. č. 702/3 o výměře 220 m2 s Ing. 
Josefem Wranovským, IČ 49296701. Nájemné je stanoveno ve výši: 100 Kč/m2/rok za pozemek st. p. č. 874 a 30 
Kč/m2/rok za část pozemku p. č. 702/3. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 828/2022 
RM ukládá  
odboru správy majetku předkládat RM aktualizované ceníky nebytových prostor a pozemků na únorovou radu 
města každého roku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
7. Pronájem nebytových prostor - Zlatnická pasáž 
 

Rozprava: 
Rada schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu "Zlatnická pasáž" místnost č. 1.06. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, nejdříve 
od 1. 2. 2023. 
Rada uložila odboru správy majetku vyhlásit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu "Zlatnická pasáž" pro 
místnost č. 2.06. Na základě schváleného záměru pronájmu nebytových prostor v pasáži zveřejnil odbor správy 
majetku záměr pronájmu na úřední desce. Nabídky bylo možné zasílat do 2. 11. 2022. V tomto termínu jsme 
obdrželi jednu nabídku od Karolíny Charlton a Kateřiny Krausové - REST/ART – místnost č. 1.06, cena nájemného 
600 Kč/m2/rok, otevírací doba: úterý - pátek, 10-15 hodin, v letní sezóně i sobota. Cílem je vytvořit kreativně 
řemeslný prostor zaměřený na tvorbu skleněného a porcelánového šperku, i designových objektů v interakci s 
veřejností a zájemci z řad obyvatel i sezónních návštěvníků města Turnova.  
Dále předkládáme radě města ke schválení záměr pronájmu prostor v 2. NP rekonstruované pasáže o celkové 
výměře 90,8 m2. V pasáži jsme původně chtěli jakousi "zlatou" uličku Turnova, kde by měli své krámky a dílny 
turnovští šperkaři, kamenáři, zlatníci a řemeslníci. Což se podařilo. Poslední smlouvu předkládáme ke schválení. 
K budoucímu provozu druhého podlaží se uskutečnilo několik jednání. Jednali jsme s panem Peškem nad tématem 
městské galerie, s panem Pastvou, který má na starosti Křišťálové údolí. Bohužel nedošlo k žádnému společnému 
závěru. Proto nyní předkládáme radě města návrh záměru pronájmu.  
 

Usnesení RM č. 829/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu "Zlatnická pasáž" místnost č. 1.06 s paní Karolínou Charlton, IČ  
76492036. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nejdříve od 1. 2. 2023, nájemné je stanoveno ve výši 600 Kč/m2/rok. 
 

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

Usnesení RM č. 830/2022 
RM schvaluje  
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v pasáži - místnost č. 2.06, ul. Antonína Dvořáka, Turnov dle 
předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
8. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Zpracování projektové dokumentace - příjezdová komunikace k základně IZS 
Vesecko - Turnov" 
 

Rozprava: 
Na radě města dne 27. 1. 2022 byla schválena výjimka ze směrnice Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek 
městem Turnov č. 49.20. dle článku VII., bod 5 a schválen podpis Smlouvy o dílo se sdružením dodavatelů Ing. Jiří 
Šklíba, IČ 03513602, Ing. Pavel Zemler, IČ 10738967 a EFOS, s. r. o., IČ 27267806 na akci "Zpracování projektové 
dokumentace - Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko – Turnov", za cenu 481.714 Kč s DPH. Důvodem k 
udělení výjimky je časová tíseň a nutná koordinace komunikace a inženýrských sítí s projektem IVC Turnov s 
ohledem na připravované dotační výzvy IROP2. Dle uzavřené smlouvy o dílo má být do 4 týdnů od právní moci 
územního rozhodnutí na přístupovou komunikaci odevzdána projektová dokumentace pro stavební povolení, tj. do 
10. 12. 2022. Z tohoto důvodu není možné dodržet původní termín pro odevzdání projektové dokumentace pro 
stavební povolení a je tak radě města předkládán ke schválení Dodatek č. 1, a to na prodloužení termínu plnění 
nejpozději do 30. 1. 2023. 
Projekt IVC Turnov-Vesecko je řešen v rámci územního řízení na stavebním úřadě. 
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Usnesení RM č. 831/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se sdružením fyzických a právnických osob, které zastupuje Ing. Jiří Šklíba, 
IČ 03513602, na akci "Zpracování projektové dokumentace -  Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko – 
Turnov", kterým se mění termín dokončení díla do 30. 1. 2023 a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 
1 k podpisu starostovi města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
9. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo "Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I. část" 
 

Rozprava: 
Dne 25. 4. 2022 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I. část" s 
předpokládanou hodnotou 1.900.000 Kč bez DPH. Na základě výběru nejvhodnější nabídky bylo schváleno radou 
města dne 26. 5. 2022 uzavření smlouvy s dodavatelem STRABAG, a. s., IČ 60838744, na cenu 2.173.717 Kč bez 
DPH/2.630.197,57 Kč vč. DPH. Smlouva byla uzavřena dne 7. 7. 2022, s termínem ukončení zakázky nejpozději do 
30. 9. 2022. Nyní je předložen radě města ke schválení Dodatek č. 3 týkající se finančního vypořádání akce. 
V souvislosti se schválenou změnou technologie v Dodatku č. 1 a schváleným rozšířením rozsahu díla ze strany 
objednatele v Dodatku č. 2 došlo k celkovému navýšení ceny díla o částku 206.784,39 Kč bez DPH, 250.209,11 Kč 
vč. DPH. 
 

 
 

Usnesení RM č. 832/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG, a. s. IČ 60838744 na akci "Bytová zóna Hruštice, finální 
povrchy, I. část", kterým se finančně vyrovnává akce na konečnou částku 2.380.501,39 Kč bez DPH/ 2.880.406,68 Kč 
vč. DPH. Ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové přeložit Dodatek č. 3 k podpisu starostovi města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
10. Převod družstevního podílu k bytu - Bytové družstvo Dubina II 
 

Rozprava: 
Na základě uzavřené Dohody podílových vlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí (dále jen 
Dohoda), která byla uzavřena mezi městem Turnov a bytových družstvem Dubina II dne 20. 10. 2005, předkládáme 
žádost Bytového družstva Dubina II o převod podílu k bytu B9, Máchova 2145, Turnov. Stávající nájemci jsou 
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nový nájemce je xxxxxxxxxxxxxx (syn), bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Usnesení RM č. 833/2022 
RM schvaluje  
převod družstevního podílu k bytu B9, Máchova 2145, Turnov z xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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11. Zahájení veřejné zakázky "Doplnění rozvodů TUV do objektu Přepeřská 1449-50, Turnov" 
 

Rozprava: 
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na realizaci akce "Doplnění rozvodů TUV do objektu Přepeřská 
1449-50, Turnov". Dosavadní individuální příprava TUV v plynových průtokových ohřívačích vždy samostatně pro 
každý byt bude nahrazena centrálním rozvodem TUV z teplárny Přepeřská dálkovým rozvodem a vnitřními rozvody 
s měřením v každém bytě. Objekt je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě. 
 

Usnesení RM č. 834/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky "Doplnění rozvodů TUV do objektu Přepeřská 1449-50, Turnov" a schvaluje 
komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Jan 
Pokorný, DiS., Jiří Vele, Eva Kordová a ukládá odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek 
hodnotící komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
12. Výsledek veřejné zakázky "Přístavba WC, novostavba skladu a oplocení v areálu letního kina Turnov - 2. kolo" 
 

Rozprava: 
Na radě města 18. 8. 2022 byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky "Přístavba WC, 
novostavba skladu a oplocení v areálu letního kina Turnov". 
Veřejná zakázka byla zahájena 19. 8. 2022 zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele Kulturního 
centra Turnov, s.r.o.: https://zakazky.turnov.cz a bylo vyzváno 5 společností.  
Zadavatel neobdržel v termínu do 20. 9. 2022 do 10:00 hodin žádnou nabídku. 
Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zrušeno a dne 7. 10. 2022 byla vypsána veřejná zakázka znovu s upraveným 
termínem realizace akce. Zadavatel obdržel v termínu do 7. 11. 2022 2 nabídky. 
Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky - nejnižší nabídkovou cenu bez 
DPH. Přepokládaná hodnota byla 950.000 Kč bez DPH. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH  

1. MIVAPRO s. r. o. 14154153 914.257,44/1.106.251,51 

2. FALSTAV s. r. o. 04707052 949.644/1.149.069 

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka účastníka 
MIVAPRO s. r. o., IČ 14154153, který předložil nejnižší nabídkovou cenu 914.257,44 Kč bez DPH/1.106.251,51 Kč vč. 
DPH a hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu s tímto dodavatelem. 
 

Usnesení RM č. 835/2022 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele MIVAPRO s. r. o., IČ 14154153 
na realizaci zakázky "Přístavba WC, novostavba skladu a oplocení v areálu letního kina Turnov – 2. kolo" za cenu 
914.257,44 Kč bez DPH/1.106.251,51 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem a 
ukládá jednateli Kulturního centra Turnov, s. r. o. panu Davidovi Peškovi podepsat smlouvu o dílo s vybraným 
dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
13. Smlouva o spolupráci, ŘSD ČR, stavba I/10 Turnov, MÚK Fučíkova 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se uzavření smlouvy o spolupráci uzavírané s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na stavbu "I/10, MÚK Fučíkova" (jižní sjezd). 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání stavby "I/10 Turnov, 
MÚK Fučíkova". Smlouva byla uzavřena před zahájením projekční přípravy. Nyní Vám předkládáme ke schválení 
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smlouvu o spolupráci, ve které je již vyčíslena na základě zpracované projektové dokumentace výše podílu města 
Turnov na realizaci této stavby. Město Turnov bude v rámci celé stavby hradit zklidňující úpravu křižovatek ve 
Fučíkově ulici, včetně rekonstrukce přilehlých chodníků, úpravu odvodnění ulice Fučíkova, nové veřejné osvětlení v 
místě napojení ulice Fučíkova a jižního sjezdu a vegetační úpravy na svých pozemcích. Všechny tyto objekty budou 
následně v majetku města Turnov.  Dle rozpočtové úrovně roku 2022 vychází podíl města Turnov na této stavbě ve 
výši 2.688.789 Kč bez DPH, 3.253.434 Kč vč. DPH.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 836/2022 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města v případě schválení rozpočtu města na rok 2023 schválit uzavření smlouvy o spolupráci s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na stavbu "I/10, MÚK Fučíkova" dle předloženého materiálu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
14. Vodohospodářské sdružení Turnov - individuální dotace na nový vodovodní řad Bukovina 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 
Turnov) ve výši 392.178 Kč, která má být určena na realizaci investiční akce s názvem "Turnov - nový vodovodní řad 
Bukovina" dle projektové dokumentace ve stupni ÚR+SP z 05/2021, zpracované firmou PVK Projekt s. r. o., Turnov.  
Jedná se o prodloužení vodovodu a realizaci veřejných částí přípojek v rozsahu blíže specifikovaném v žádosti o 
dotaci, která je součástí tohoto materiálu. Realizace stavby byla dokončena v srpnu 2022. Celková cena díla je dle 
konečného vyúčtování celkem 710.550 Kč.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 837/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 392.178 Kč pro svazek 
obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na projekt "Turnov - nový vodovodní řad Bukovina". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
15. Vodohospodářské sdružení Turnov - individuální dotace na prodloužení vodovodu a kanalizace STK Malý 
Rohozec 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 
Turnov) ve výši 1.356.607 Kč, která má být určena na realizaci investiční akce s názvem "Turnov - prodloužení 
vodovodu a kanalizace STK Malý Rohozec" dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 11/2021, zpracované 
firmou PROFES PROJEKT spol. s r. o. Jedná se o prodloužení vodovodu a kanalizace dle bližší specifikace uvedené 
v žádosti o dotaci. Realizace stavby byla dokončena v červnu 2022. Celková cena díla je dle konečného vyúčtování 
celkem 1.699.045,41 Kč.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 838/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 1.356.607 Kč pro svazek 
obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na projekt "Turnov – prodloužení vodovodu a kanalizace STK 
Malý Rohozec". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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16. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení dotace na projekt Turnov intenzifikace ČOV 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o schválení doplatku dotace při financování projektu Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa 
ve výši 1mil.kč, kterou opětovně podal svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS Turnov) dne 7. 
11. 2022. Zastupitelstvo města Turnova rozhodlo o poskytnutí investiční dotace ve výši 12mil.Kč pro VHS Turnov na 
realizaci projektu "Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa". S příjemcem dotace byla dne 21. 9. 2020 uzavřena 
smlouva o poskytnutí dotace č. 7-20-011 včetně jejího dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2022. Závěrečné vyúčtování 
dotace bylo odevzdáno příjemcem dotace v souladu s termínem sjednaným ve smlouvě. Součástí závěrečného 
vyúčtování dotace byla žádost příjemce dotace o navýšení poskytnuté dotace o částku 1mil.Kč. Své záporné 
stanovisko vyjádřilo zastupitelstvo na svém jednání v září 2022. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 839/2022 
RM nedoporučuje  
zastupitelstvu města Turnov schválit navýšení dotace dle opakovaně podané žádosti svazku Vodohospodářské 
sdružení Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  
 
17. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení dotace na projekt Turnov oprava kanalizace Markova 
ulice 
 

Rozprava: 
Zastupitelstvo města Turnova na svém jednání rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 6.122.000 Kč pro svazek obcí 
Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen příjemce dotace) na realizaci projektu Turnov - oprava kanalizace 
Markova ulice. Celková cena realizace díla byla před jejím zahájením odhadnuta na 11.646.630 Kč a podíl města 
Turnov ve výši 6.122.000 Kč byl vypočítán z této částky. Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo, kterou příjemce dotace 
uzavřel s dodavatelem stavby v souvislosti s finančním vypořádáním díla po realizaci stavby, byla na základě 
dopočítání více a méně prací celková cena díla navýšena o 187.702 Kč, celkem tedy byla stavba vyčíslena na 
11.834.332 Kč. V souvislosti s přepočtem ceny díla a skutečných nákladů vynaložených na objekty města a 
vodohospodářské oblasti byl podíl města ponížen na 6.035.147 Kč. Z titulu uzavřené smlouvy vznikla vratka vůči 
městu ve výši 86.853 Kč.   
V souvislosti se závěrečným vyúčtováním poskytnuté dotace projednal příjemce dotace se zástupci města výši 
vzájemného vyrovnání, které je nezbytné v rámci realizace tohoto díla z důvodu navýšení cen materiálu (asfalt, 
štěrk, nafta atd.) v průběhu roku 2022. Kompenzace byla dohodnuta v celkové výši 214.500 Kč a podle hodnoty 
stavby poměrově rozdělena mezi příjemce dotace - částka 45.996 Kč a město Turnov - částka 168.504 Kč (výpočet 
výše kompenzace je přílohou tohoto materiálu). Z tohoto důvodu žádá příjemce dotace od města Turnova navýšení 
dotace, tedy požaduje původní dotaci ve výši 6.122.000 Kč navýšit na 6.203.651 Kč (tj. o 81.651 Kč s tím, že vratka 
dotace ve výši 86.853 Kč nebude převedena na účet poskytovatele a bude započítána do kompenzace).  
 

 
Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 840/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit navýšení dotace na projekt "Turnov - oprava kanalizace Markova ulice" dle 
žádosti svazku Vodohospodářské sdružení Turnov, která je součástí závěrečného vyúčtování dotace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
18. Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2022 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2022. 
Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 35.766 tis. Kč. 
Celkové výdaje se navyšují o 13.426 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 11.359 tis. Kč a kapitálové výdaje se 
navyšují o 2.067 tis. Kč.  
Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 6 se navyšuje o 8.391 tis. Kč na částku 23.141 tis. Kč.  
Financování se upravuje na částku ve výši 47.805 tis. Kč. 
Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2022 je sestaven jako přebytkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 
financování. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 841/2022 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2022 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
19. Návrh rozpočtu na rok 2023 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2023. Příjmy předpokládáme ve výši 
488.463 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 377.563 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 146420 tis. Kč a 
financování ve výši 35.520 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2023 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a 
výdaji tvoří financování. V roce 2023 se celkové zadlužení města sníží o částku 23.000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na 
částku 103.370 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).  
 
V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč) - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023  

PŘÍJMY VÝDAJE 

Daňové 333 400 tis. Kč Běžné 377 563 tis. Kč 

Nedaňové 66 355 tis. Kč Kapitálové  146 420 tis. Kč 

Kapitálové 25 780 tis. Kč   

Transfery 62 928 tis. Kč   

CELKEM PŘÍJMY 488 463 tis. Kč CELKEM VÝDAJE 523 983 tis. Kč 

Financování – stav 
na účtech z 
minulého roku, 
dlouhodobý úvěr  

58 520 tis. Kč Financování – splátky 
půjček (krátkodobých 
a dlouhodobých) 

23 000 tis. Kč 

CELKEM 546 983 tis. Kč CELKEM 546 983 tis. Kč 

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 842/2022 
RM doporučuje  
ZM schválit návrh rozpočtu na rok 2023 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
20. Výsledek veřejné zakázky "Nájem zařízení pro měření rychlosti" 
 

Rozprava: 
Město Turnov usilovalo o rozšíření stávajícího měření rychlosti do lokalit Malý Rohozec u pivovaru, Mašov 
Sobotecká ulice a horní část Nádražní ulice v Turnově. Nabídka na stávající a rozšířené lokality (celkem 15 úseků) 
byla od společnosti AŽD Praha jediná s nabídkovou cenou 13.910.375 Kč bez DPH/16.831.553,75 Kč vč. DPH.  
Z důvodu vysoké ceny se rada města na svém zasedání 15. 9. 2022 rozhodla veřejnou zakázku zrušit a vypsat novou 
pouze na stávající lokality. Rada města schválila upravené zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky "Nájem 
zařízení pro měření rychlosti". Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky – 
nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky byla 7.000.000 Kč bez DPH/8.470.000 Kč vč. 
DPH 
Společnost AŽD Praha, s. r. o., IČ 48029483 předložila nabídku s nabídkovou cenou 6.594.000 Kč bez 
DPH/7.978.740 Kč vč. DPH. Jedná se o 7 stávajících úseků Turnov průtah, Turnov 5. května, Malá Skála, Karlovice, 
Ktová. 
 

Usnesení RM č. 843/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele AŽD Praha, s. r. o., IČ 48029483 na 
realizaci zakázky "Nájem zařízení pro měření rychlosti" za nabídkovou cenu 6.594.000 Kč bez DPH/7.978.740 Kč vč. 
DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
21. Změny sledovaných ukazatelů a čerpání fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám: 
1/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace o změnu 
sledovaného ukazatele provozního rozpočtu na rok 2022. Ředitelka organizace žádá o zvýšení sledovaného 
ukazatele 511 - Opravy a udržování o 5 tis. Kč na celkových 105 tis. Kč z důvodu vyšších cen oprav ze strany 
dodavatelů. Navýšení prostředků bude z jiných položek účtu provozního rozpočtu.  
2/ Žádost ředitele Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace o změnu sledovaného 
ukazatele provozního rozpočtu na rok 2022. Ředitel organizace žádá o zvýšení sledovaného ukazatele 521 – 
Mzdové náklady o 280 tis. Kč na celkových 1.127 tis. Kč z důvodu navýšení rozsahu činnosti metodika školního 
sportu a navýšení hodinové mzdy pedagogů i vedoucích táborů. Ředitel přistoupil k navýšení hodinové mzdy 
z důvodu všeobecného navyšování platů a mezd.  
3/ Žádost ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 
do výše 85 tis. Kč na výmalbu učeben ve čtvrtém nadzemním podlaží. Ředitel organizace předkládá dvě cenové 
nabídky, přičemž preferuje levnější nabídku od firmy Miroslav Paiš, MALÍŘSTVÍ – NATĚRAČSTVÍ, se sídlem 28. října 
1391, 511 01 Turnov.  
   
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 72.000 Kč. 
Rezervní fond je k 30. 9. 2022 ve výši: 822.638,84 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 750.638,84 Kč. 
 
4/ Žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace o čerpání rezervního 
fondu do výše 256 tis. Kč. Důvodem jsou zvýšené náklady na energie (226 tis. Kč) a potřeba pokrýt účet 501 – 
Spotřeba materiálu v souvislosti s náklady na činnost školy (knihy, pomůcky, vzdělávání) vzniklých z přeúčtováním 
z ONIV – je to způsobeno nedostatečným množstvím finančních prostředků ONIV poskytovaných ze státního 
rozpočtu (byly sníženy o 30 % i přesto, že organizace již žádala o přesun z ušetřených finančních prostředků na 
platy) a souvisí s vysokými náhradami za pracovní neschopnost. 
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Ředitel organizace zároveň žádá o změnu níže uvedených sledovaných ukazatelů: 

 zvýšení sledovaného ukazatele účtu 502 – Spotřeba energie o 217 tis. Kč na celkových 505 tis. Kč z důvodu 
navýšení záloh nájemní smlouvy OHŠ (důvodem navýšení je odběr za teplo),  

 zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 – Spotřeba vody o 9 tis. Kč na celkových 57 tis. Kč z důvodu 
navýšení záloh nájemní smlouvy OHŠ. 

 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 50.400 Kč. 
Rezervní fond je k 30. 9. 2022 ve výši: 720.872,72 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 670.472,72 Kč. 
 
5/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757 příspěvková organizace o čerpání rezervního 
fondu do výše 180 tis. Kč na pořízení zahradního domku na malou zahradu u MŠ. Paní ředitelka předkládá 2 cenové 
nabídky, kde preferuje cenovou nabídku od firmy Hřiště hrou s. r. o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov za cenu 
177.711 Kč s DPH (včetně dopravy a instalace).  
 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 24.150 Kč. 
Rezervní fond je k 30. 9. 2022 ve výši: 250.262,09 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 226.112,09 Kč. 
Investiční fond je k 30. 9. 2022 ve výši: 77.268,39 Kč. 
 
6/ Žádost ředitelky organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace o zvýšení sledovaného 
ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 9 tis. Kč na celkových 19 tis. Kč z důvodu vyšších nákladů na údržbu 
(revize objektu a kotle, čištění žlábků). Zároveň dojde k navýšení účtu 602 (výnosy ze školní družiny) o 9 tis. Kč. 
 
7/ Žádost ředitelky organizace Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace o čerpání rezervního 
fondu do výše 42 tis. Kč. Důvodem jsou zvýšené náklady na energie (40 tis. Kč) a na opravy a udržování (2 tis. Kč). 
  
Ředitelka organizace zároveň žádá o změnu níže uvedených sledovaných ukazatelů: 

 zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 2 tis. Kč na celkových 22 tis. Kč z důvodu 
drobných i větších neplánovaných oprav (výměna elektromotoru lednice, výměna vodovodních baterií, 
renovace konvektomatu). 

 zvýšení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie celkem o 40 tis. Kč na celkových 200 tis. Kč 
z důvodu navýšení cen elektrické energie.  

 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 31.500 Kč. 
Rezervní fond je k 30. 9. 2022 ve výši: 102.884,86 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 71.384,86 Kč. 
 
8/ Žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace o změnu sledovaného 
ukazatele, navýšení provozních prostředků, čerpání rezervního fondu a převod do investičního fondu. 

 čerpání rezervního fondu do výše 37 tis. Kč pro potřebu dofinancování investice (nákup velkokapacitní 
myčky z již schválené a obdržené dotace z Programu rozvoje venkova ČR). Dotace byla poskytnuta ve výši 
144.748 Kč, spoluúčast organizace je ve výši 36.187 Kč (celková investice činí 180.935 Kč).  

 zvýšení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie o 1.000 tis. Kč na celkových 2.589 tis. Kč 
z důvodu navýšení ceny za teplo. 

 čerpání rezervního fondu do výše 239 tis. Kč (tj. do maximální výše povinné rezervy vytvořené na tyto 
energie) a o navýšení rozpočtu v letošním roce o 762 tis. Kč, aby bylo pokryto celkové navýšení nákladů za 
teplo o 1.000 tis. Kč.  

Bude-li žádost ředitele organizace Radou města Turnov podpořena, bude navýšen účet 672 - Příspěvek na provoz 
organizace o 762 tis. Kč, tj. na celkových 5.222 tis. Kč. Toto navýšení bude nutné schválit v rámci dalšího 
rozpočtového opatření.   
 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 289.950 Kč. 
Rezervní fond je k 24. 11. 2022 ve výši: 620.236,28 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 330.286,28 Kč. 
Investiční fond je k 24. 11. 2022 ve výši: 18.860,00 Kč. 
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Usnesení RM č. 844/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 
511 - Opravy a udržování o 5 tis. Kč na celkových 105 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 845/2022 
RM schvaluje  
organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele 
účtu 521 – Mzdové náklady o 280 tis. Kč na celkových 1.127 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 846/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 85 tis. Kč z 
důvodu výmalby učeben. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 847/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 502 
– Spotřeba energie o 217 tis. Kč na celkových 505 tis. Kč a navýšení sledovaného ukazatele účtu 503 – Spotřeba 
vody o 9 tis. Kč na celkových 57 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 848/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 256 tis. 
Kč na navýšení sledovaného ukazatele účtu 502 – Spotřeba energie, na navýšení sledovaného účtu 503 – Spotřeba 
vody, na pokrytí nákladů na knihy, pomůcky a vzdělávání. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 849/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 180 tis. 
Kč a následný převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic na pořízení zahradního domku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 850/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do výše 180 tis. 
Kč na pořízení zahradního domku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 851/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 511 - Opravy a 
udržování o 9 tis. Kč na celkových 19 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 852/2022 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace do výše 
42 tis. Kč na navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování a účtu 502 - Spotřeba energií celkem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 853/2022 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - 
Opravy a udržování o 2 tis. Kč na celkových 22 tis. Kč a navýšení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energií 
celkem o 40 tis. Kč na celkových 200 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 854/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 37 tis. Kč a 
následný převod této částky do fondu investic. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 855/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do výše 37 tis. Kč 
na dofinancování velkokapacitní myčky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 856/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 502 – 
Spotřeba energie o 1.000 tis. Kč na celkových 2.589 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 857/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření navýšení celkového provozního 
příspěvku organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace o 762 tis. Kč na celkových 5.222 
tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 858/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 239 tis. Kč 
z důvodu vyšších nákladů na teplo. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
22. Členové školských rad při základních školách 
 

Rozprava: 
Na všech turnovských základních školách je zřízena na základě legislativy školská rada, která se vyjadřuje k návrhům 
školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, projednává návrhy rozpočtu 
nebo inspekční zprávy ČŠI. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých 
žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tříleté. 
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Aktuální složení školních rad: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – 2 členové 

 Mgr. Petra Houšková – s účinností od 9. 9. 2020 

 Zbyněk Miklík – s účinností od 9. 9. 2020 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace – 2 členové 

 Eva Kordová – s účinností od 9. 9. 2020 

 Mgr. Martina Marková – s účinností od 9. 9. 2020  
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace – 2 členové 

 Mgr. Martina Marková – s účinností od 9. 9. 2020  

 Mgr. Jana Svobodová – s účinností od 9. 9. 2020 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace – 1 člen 

 Mgr. Jana Svobodová – s účinností od 9. 9. 2020 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – 1 člen 

 Eva Kordová – s účinností od 9. 9. 2020 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace – 1 člen 

 Mgr. Petra Houšková – s účinností od 9. 9. 2020 
 
Pro všechny jmenované končí funkční období k 8. 9. 2023. Vzhledem k novému složení Rady města Turnov 
po podzimních volbách v roce 2022 předkládáme tento materiál pro případné úpravy členů školských rad 
jmenovaných zřizovatelem u jednotlivých škol. 
 

Usnesení RM č. 859/2022 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Petru Houškovou a Ing. Zbyňka Miklíka členem školské rady 
organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace od 1. 1. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 860/2022 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Evu Kordovou a Jana Lochmana, členem školské rady organizace Základní 
škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace od 1. 1. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 861/2022 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Tomáše Špinku a Mgr. Janu Svobodovou členem školské rady 
organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace od 1. 1. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 862/2022 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Janu Svobodovou členem školské rady organizace Základní škola 
Turnov – Mašov, příspěvková organizace od 1. 1. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 863/2022 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Evu Kordovou členem školské rady organizace Základní škola Turnov, 
Zborovská 519, příspěvková organizace od 1. 1. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 864/2022 
RM jmenuje  
ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Petru Houškovou členem školské rady organizace Mateřská škola a 
Základní škola Sluníčko Turnov příspěvková organizace od 1. 1. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
23. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
 

Rozprava: 
Dne 12. 10. 2013 uzavřela organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, p. o. (jako pronajímatel) 
nájemní smlouvu se společností Společnost pro výzkum a vzdělávání, s. r. o. (jako nájemce), se sídlem Husova 77, 
511 01 Turnov, IČ 27899276. Předmětem nájmu je nebytový prostor č. 21 nacházející se ve II. patře nemovitosti č. 
p. 77 v ulici Husova v Turnově. Jedná se o nemovitost, kterou vlastní město Turnov a je svěřena do užívání 
příspěvkové organizace Středisko volného času Žlutá ponorka, která zde má i sídlo. Nájem části nemovitosti byl 
odsouhlasen zřizovatelem v roce 2013 a nájemné bylo stanoveno ve výši 8.000 Kč ročně. Nyní Vám předkládáme ke 
schválení dodatek nájemní smlouvy, na základě kterého se smluvní strany dohodly, že výše nájemného se změní od 
1. 1. 2023 na částku 10.000 Kč ročně. Ostatní ujednání nájemní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena. 
 

Usnesení RM č. 865/2022 
RM schvaluje  
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě pro organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková 
organizace uzavřený se společností Společnost pro výzkum a vzdělávání, s. r. o., se sídlem Husova 77, 511 01 
Turnov, IČ 27899276, na základě kterého bude stanoveno nájemné ve výši 10.000 Kč ročně, s účinností od 1. 1. 
2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
24. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - individuální dotace na výměnu protipožárních dveří 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o finanční příspěvek společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. ve výši 198.460 Kč. 
Finanční příspěvek bude administrován jako individuální investiční dotace. Dotace má být určena na výměnu 2 
protipožárních dveří a vytvoření protipožárního průchodu pro kabeláž v sále Kulturního centra Střelnice.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 866/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Turnov ve 
výši 198.460 Kč pro společnost Kulturní centrum Turnov, s. r. o., IČ 25958941 na výměnu protipožárních dveří a 
vytvoření protipožárního průchodu pro kabeláž v sále Kulturního centra Střelnice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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25. Využití objektu č. p. 84 - aktualizace 
 

Rozprava: 
Předkládám aktualizaci materiálu k využití budovy městského objektu č. p. 84.  
Aktuální využití objektu:  
Přízemí: přední trakt – kancelář ČSSZ, kanceláře vlevo  - navržené na úpravu bytu, zadní trakt – nájemní smlouva 
Fokus Turnov 
1. patro – přední trakt - 2 kanceláře nájemní smlouva Fokus Turnov - navržená úprava bytu, 3 kanceláře volné -  
navržená úprava bytu, zadní trakt – kanceláře pronajaty – ŠK Zikuda, další nájemci, jedna volná  
2. patro -  3 bytové jednotky obsazené  
 
Aktuální možnosti využití:  

 Zachování současných pronájmů – dílčí nájemní smlouvy + pronájem neobsazených prostor.  

 Využití připravené projektové dokumentace pro úpravu vybraných kanceláří na 3 byty a zahájení 
stavebních úprav z rozpočtu města – bez omezujících dotačních podmínek (především směrem k 
cílové skupině – sociální bydlení), cílová skupina by byla určena po dokončení realizace dle aktuálních 
potřeb města. 

 Využití připravené projektové dokumentace pro úpravu vybraných kanceláří na 3 byty a zahájení 
stavebních úprav z rozpočtu města ve spolupráci s Fokusem Turnov, který má nadále zájem o 
pronájem bytů pro lidi s duševním onemocněním. Sami nebudou schopni v nejbližších letech toto 
zázemí vybudovat. Budova ve Skálově ulici a projekt na rekonstrukci bytů je pro tento záměr vhodným 
jednalo by se o běžné nájemní byty s poskytovanou sociální službou Podpora samostatného bydlení. 
Využití dotačních titulů k vybudování chráněného bydlení tak, jak jsou teď vypsány, není pro tento 
objekt vhodný.  

 
Objekt nyní kombinuje nájemní subjekty, kteří mají svoji klientelu, a současně byty, kde nájemníci očekávají 
zajištěné podmínky pro bydlení (uzavírání objektu, provozní dobu, nastavení vytápění v jinou dobu než 
v kancelářích atd., místo pro odpady, sklepní kóje, zabezpečení objektu). V rámci dalšího řešení objektu bude 
potřeba jasně nastavit provoz domu, tak aby vyhovoval oběma skupinám, a v rámci úprav nebytových prostor na 
bytové investovat i do opatření za účelem zlepšení soužití obou skupin.  
 

Usnesení RM č. 867/2022 
RM projednala  
návrhy na využití objektu č. p. 84 ve Skálově ulici a doporučuje zahájit realizaci stavebních úprav nebytových 
prostor na 3 byty v roce 2023. 
 

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

Usnesení RM č. 868/2022 
RM pověřuje  
odbor správy majetku prověřit vhodné aktuálně připravované dotační tituly na bydlení a jejich podmínky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
26. Návrhy na rozšíření kapacit v rámci předškolního vzdělávání 
 

Rozprava: 
Na jednání Výboru pro rodinnou politiku byla řešena otázka rozšíření kapacit v rámci předškolního vzdělávání. 
Diskutovány byly dvě oblasti zajištění – rozšíření kapacit v rámci námi zřizovaných mateřských škol a vznik nové 
služby – dětské skupiny v návaznosti na vyhlášený dotační titul na budování kapacit předškolních zařízení dle 
zákona č.247/2014 Sb.  
Návrh na rozšíření kapacit mateřských škol a vznik dětské skupiny je v souladu se schválenými strategickými 
dokumenty města – Plánem rozvoje rodinné politiky 2022 - 2026, Komunitním plánem rozvoje regionu Turnovsko 
2022 - 2025, Koncepcí rozvoje vzdělávání z roku 2021. 
 
Z uvedených doporučení jsou dále aktivně diskutovány:  

 Rozšíření kapacit ve   WMŠ o jednu třídu a přístavbu pavilonu pro jednu třídu – navýšení 20 míst.  
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 Vznik dětské skupiny a prověření výstavby nového objektu pro dvě dětské skupiny po 12 dětech v lokalitě 
Hruštice – plocha ulice Jasínka, Závorky, Krajiny z dotačního titulu na budování kapacit předškolních 
zařízení dle zákona č.247/2014 Sb.  

 
Jako vhodná lokalita pro nový nízkopodlažní objekt pro dvě skupiny po 12 dětech byla vytipována plocha na 
Hruštici mezi ulicemi Jasínka,  Závorky a Krajiny, pozemek parc. č. 1007/3. Pro tento záměr je třeba zpracovat 
architektonickou studii a následně projekt – ideálně jednou firmou.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 869/2022 
RM bere na vědomí  
návrhy Výboru pro rodinnou politiku a usnesení školské komise rady města na rozšíření kapacit v rámci 
předškolního vzdělávání a doporučuje předložení materiálu na jednání ZM v prosinci 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 870/2022 
RM pověřuje  
odbor správy majetku přípravou návrhu na zpracování studie pro dětskou skupinu dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 871/2022 
RM ukládá  
odboru školství, kultury a sportu zajistit prokazatelné písemné nebo elektronické doložení zájmu rodičů o otevření 
MŠ v době vedlejších prázdnin a ředitelského volna ZŠ. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
27. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. - návrh na obsazení orgánů společnosti 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám materiál, který se týká společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s., IČ 26004674, se 
sídlem Jana Palacha 804, 511 01 Turnov. 
 
Statutárním orgánem je ředitel, kterého odvolává a jmenuje správní rada. Kontrolním orgánem společnosti je 
dozorčí rada. 
Ředitelkou společnosti je od jejího vzniku PaedDr. Jaroslava Dudková. 
Správní rada má 6 členů, z nichž pouze 2 mohou být v pracovně právním vztahu ke společnosti, a jsou jmenováni 
zakladateli takto: 3 členové ze zástupců města Turnov, 2 členové z řad zakladatelů z oblasti školství a 1 člen z řad 
podnikatelů Turnova. Funkční období členů správní rady je čtyřleté, přičemž opětovné členství je možné.  Správní 
radu nyní tvoří: Mgr. Petra Houšková (předsedkyně), Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Miroslav Vávra, Mgr. Lenka 
Nováková, Dr. Jindřich Houžvička, MBA, Eva Kordová. 
Dozorčí rada má 3 členy a jsou jmenováni zakladateli takto: 2 členové ze zástupců města Turnova a 1 člen z řad 
zakladatelů z oblasti školství. V současné době tvoří dozorčí radu: Mgr. Jana Svobodová (předsedkyně), Ing. Jana 
Rulcová, Mgr. Martina Marková. 
 
Na nové 4 leté období navrhuji zastoupení v orgánech společnosti takto:  
Správní rada – zástupce z každé koaliční strany.  
Dozorčí rada – zástupce opozice, ponechat jako členku vedoucí OŠKS Mgr. Martinu Markovou.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 872/2022 
RM doporučuje  
ZM jmenovat tyto zástupce města Turnov do správní rady organizace VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s. Mgr. 
Petru Houškovou, Mgr. Pavla Mlejnka a Mgr. Jaromíra Friče. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Uusnesení RM č. 873/2022 
RM doporučuje  
ZM jmenovat tyto zástupce města Turnov do dozorčí rady organizace VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s. Mgr. 
Martinu Markovou a zástupce opozice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
28. JSDHO Turnov - vyplacení mimořádné odměny za rok 2022 
 

Rozprava: 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Turnova v období roku 2022 vykázala mimořádnou aktivitu a 
spolehlivost při řešení mimořádných událostí přesahující běžnou zásahovou činnost.  
V důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině hasiči Turnov vytvořili obslužné sběrné místo pro humanitární pomoc 
Ukrajině a aktivně vypomáhali při vytváření ubytovacích prostor pro uprchlíky z Ukrajiny. Hasiči Turnov jsou 
v tomto ohledu významnou a spolehlivou silou při řešení pomoci velkého rozsahu v rámci města Turnova. Hasiči 
Turnov také aktivně zasahovali při plošném požáru v národním parku Česko-Saském Švýcarsku v oblasti Hřenska.  
Vysoká profesionalita a maximální nasazení celé jednotky během likvidace jednoho z největších lesních požárů v ČR 
byla již oceněna vedením města Turnova, ale i předních představitelů HZS ČR a MV. V rámci poděkování za 
mimořádné a obětavé nasazení členů JSDHO Turnov po celý rok 2022 navrhuji finanční odměnu ve výši 5.000 Kč 
každému členovi JSDHO Turnov. 
 

Usnesení RM č. 874/2022 
RM rozhodla  
o poskytnutí peněžitého daru členům JSDHO Turnov – dar ve výši 5.000 Kč obdrží xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
29. Doplnění členů komisí rady města 
 

Rozprava: 
Na základě návrhů předsedů komisí rady města a dalších požadavků kancelář tajemníka předkládá radě města 
návrh na jmenování dalších členů těchto komisí, případně odvolání členů komisí. 
 
Ing. Tomáš Hocke jako předseda komise pro rozboj města, správu majetku navrhuje jmenování dalších členů této 
komise, a to Ing. arch. Petra Cuchého a Ing. Stanislava Šéfra. 
Eva Kordová jako předsedkyně komise sociálně bytové navrhuje odvolat z této komise Janu Macháčkovou a místo 
ní jmenovat Ing. Ivanu Zárybnickou. 
Eva Kordová jako předsedkyně komise pro občanské záležitosti navrhuje odvolat z této komise Mgr. Sylvu Kutkovou 
na její vlastní žádost. 
Mgr. Jana Svobodová jako předsedkyně komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy navrhuje jmenování dalších 
členů komise, a to Petru Holanovou a Ing. Andreu Berndtovou. 
Člen zastupitelstva města Ing. Zbyněk Miklík požádal o možnost být členem komise pro energetiku, a to s ohledem 
na jeho angažovanost v plánovaných krajských záměrech. 
Ing. Václav Hájek jako předseda komise pro městskou památkovou zónu navrhuje jmenování dalších členů komise, 
a to: Tomáš Tomsa ml., Tomáš Vávra, Tomáš Hocke, David Marek, Martina Marková, Eliška Gruberová. 
 

Usnesení RM č. 875/2022 
RM jmenuje  
Ing. arch. Petra Cuchého a Ing. Stanislava Šéfra členy komise pro rozvoj města, správu majetku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 876/2022 
RM odvolává  
Janu Macháčkovou z komise sociálně bytové a jmenuje Ing. Ivanu Zárybnickou členkou komise sociálně bytové. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 877/2022 
RM jmenuje  
Petru Holanovou a Ing. Andreu Berndtovou členkami komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 878/2022 
RM odvolává  
Mgr. Sylvu Kutkovou z komise pro občanské záležitosti, a to na její žádost. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 879/2022 
RM jmenuje  
Ing. Zbyňka Miklíka členem komise pro energetiku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 880/2022 
RM jmenuje  
Tomáše Tomsu ml., Tomáše Vávru, Tomáše Hockeho, Davida Marka, Martinu Markovou, Elišku Gruberovou členy 
komise pro městskou památkovou zónu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 881/2022 
RM jmenuje  
Víta Preislera, Moniku Šilarovou členy komise pro životní prostředí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
30. Organizační, podpisový a kompetenční řád Městského úřadu Turnov 
 

Rozprava: 
Kancelář tajemníka předkládá radě města ke schválení nové znění Organizačního řádu Městského úřadu Turnov 
a Podpisového a kompetenčního řádu Městského úřadu Turnov, a to s účinností od 8. 12. 2022. Do obou těchto 
dokumentů byla především promítnuta změna rozdělení kompetencí mezi členy vedení města v novém volebním 
období. 
 

Usnesení RM č. 882/2022 
RM schvaluje  
Organizační řád Městského úřadu Turnov (01.34) dle přílohy s účinností od 8. 12.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
31. Organizační změna na MěÚ - navýšení počtu pracovních míst pro agendu administrace dotací 
 

Rozprava: 
Kancelář tajemníka předkládá po projednání s vedením města a vedoucí odboru správy majetku návrh organizační 
změny týkající se Městského úřadu Turnov. Navrhuje se navýšit jedno pracovní místo na odboru správy majetku, 
které by bylo určeno k obsazení na dobu určitou, a to pro agendu administrace dotací.  
Město Turnov pro období roku 2023 a pro další roky připravuje řadu rozvojových projektů, které by mohly být 
financovány pomocí vyhlášených dotačních projektů, zejména IROP. Administrace projektů je odborně i časově 
velmi náročná činnost, projektový manažer, který administruje dotace, se musí podílet na všech fázích projektu od 
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přípravy, přes realizaci, případné změny projektu, dokončení projektu a vyúčtování a sledování plnění podmínek 
udržitelnosti projektu. Přesný popis činností, které tato agendy zahrnuje je uveden v příloze. 
 

Usnesení RM č. 883/2022 
RM stanovuje  
s účinností od 1. 1. 2023 celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Turnov na 113 pracovních 
míst. Celkový počet zaměstnanců města zařazených v Městském úřadu Turnov stanoví RM v rozvržení pracovních 
míst po jednotlivých odborech takto:  
kancelář tajemníka 4  
odbor vnitřních věcí 8 
stavební úřad 7  
odbor správy majetku 14 
odbor finanční 8  
odbor rozvoje města 8  
odbor životního prostředí 8  
odbor správní 13  
odbor dopravní 20  
odbor sociálních věcí 12  
odbor školství kultury a sportu 6  
živnostenský úřad 5 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
32. Záležitosti komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám prosbu komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy ohledně zadání výběru zpracovatele 
Koncepce rozvoje cestovního ruchu jako pokračující koncepce pro stávající koncepci 2016–2020+. 
Stávající dokument je na Dokumenty - Turnovské památky (tpcr-turnov.cz) 
 

Usnesení RM č. 884/2022 
RM bere na vědomí  
doporučení komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy ohledně zpracování Koncepce rozvoje cestovního ruchu 
2023–2027+ a další projednání této problematiky ukládá místostarostce paní Petře Houškové v únoru 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
33. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Ceny služeb pro rok 2023, táborová základna Krčkovice - informace 
 

Rozprava: 
Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA předkládáme opakovaně ke 
schválení doplněný návrh ceníků služeb společnosti pro rok 2023, s platností od 1. 1. 2023. Důvodem předložení 
materiálu je zejména situace okolo cen energií a inflačního nárůstu dalších nákladů společnosti. 
Jako druhý bod je informace k průběhu realizace schválené investice "Táborová základna MěÚ Turnov a příjezdová 
komunikace". Zároveň RM informujeme o připravovaném způsobu budoucího provozu a očekávaných cenách za 
služby s provozem souvisejícími. 
 
Diskuze: 
Rodinné vstupné děti (doprovod minimálně 1 dospělí), 1,5 hod. – 40 Kč/za dítě - 9/0/0 – zimní stadion i bazén 
Veřejné bruslení - děti do 15 let a studenti do 26 let (s průkazem)  -  1,5 hod. – 70 Kč – 9/0/0 
Pronájem ledu 16.00-22.00, 1 hod. – 3.200 Kč – 5/4/0 
Pronájem ledu SO+Ne 22:00 – 8:00, 1 hod 2.300 Kč 
Cena ledu PO-PÁ 12:00-16:00 ??? Nabídka ledu zdarma pro HC ??? 
Dražba termínů v lukrativních časech. 
Kolik vychází nedotované hodinové ceny na jednotlivých sportovištích? 
Způsob pronájmu Krčkovic – MST x Žlutá ponorka 
 



23  Zápis Rady města Turnov 7. 12. 2022 

Usnesení RM č. 885/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje návrh ceníku služeb pro všechna sportovní zařízení společnosti pro rok 2023 s platností od 1. 1. 2023 dle 
přílohy, s úpravou dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 886/2022 
RM bere na vědomí  
informaci k průběžnému stavu realizace investice "Táborová základna MěÚ Turnov a příjezdová komunikace" a 
připravovanému návrhu provozu základny. 
 

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

Usnesení RM č. 887/2022 
RM ukládá  
jednateli společnosti zvát na KD zástupce města a konzultovat vizuální změny projektu s vedením města a Ing. arch. 
Z. Bičíkem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
34. Informace o nedoplatcích na vyúčtování 
 

Rozprava: 
Z důvodu enormního zdražení cen energií způsobených současnou celostátní situací předkládáme radě města 
přehled nedoplatků v domech Žižkova 2030, 2031, 2032, 2047 a Granátová 1897. 
Nedoplatek do 2.000 Kč má – 19 nájemníků 
nedoplatek od 2.001 do 5.000 Kč má – 28 nájemníků 
nedoplatek od 5.001 do 10.000 Kč má – 28 nájemníků 
nedoplatek od 10.001 do 15.000 Kč má – 13 nájemníků 
nedoplatek od 15.001 do 20.000 Kč má – 6 nájemníků 
nedoplatek nad 20.001 Kč má – 9 nájemníků 
 
Dle § 7 zákona č. 67/2013 Sb., je při vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků, dána možnost dohodnout lhůtu 
úhrady nedoplatků nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců od doručení vyúčtování příjemci služeb. Tohoto bychom 
mohli využít, a dát nájemníkům možnost zaplacení až ve lhůtě 4 měsíců od předání vyúčtování. Již to by mohlo 
pomoci zvládnout nedoplatek bez větších obtíží. 
Dle sdělení advokátky paní Daniely Hnídkové je však možné dohodnout individuálně i splátkový kalendář, tato 
varianta by byla vhodná pro nájemníky s nejvyššími nedoplatky a pouze na jejich žádost. Každá žádost by byla 
posouzena a předložena RM dle zákona o obcích č 128/2000 Sb. 
Po konzultaci s pracovnicemi Úřadu práce Turnov, existují další 2 varianty pomoci nájemníkům s jejich nedoplatky: 
1. Příspěvek na bydlení, kde je nedoplatek nájemníkovi uznán jako náklad na bydlení až po jeho úhradě a 
kompenzován. 
2. Žádost o dávku pomoci hmotné nouze, u které je po posouzení možné dosáhnout i plné výše nedoplatku. 
 

Usnesení RM č. 888/2022 
RM bere na vědomí  
znění průvodního dopisu pro nájemníky s nedoplatkem na vyúčtování za období 08/2021-09/2022 a souhlasí s 
posunutím splatnosti na nejzazší zákonem daný termín a to 4 měsíce od předání vyúčtování nájemníkovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 889/2022 
RM bere na vědomí  
informace o počtu a přibližné výši nedoplatků nájemníků. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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V Turnově 13. prosince 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka 


