
1  Zápis Rady města Turnov 15. 12. 2022 

 
 

ZÁPIS 
z 26. jednání Rady města Turnov 

ze dne 15. 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 

 

Záležitosti odboru správy majetku 
1. Nákup nemovitosti v areálu Shořalého mlýna v lokalitě 

Koňského trhu - objekt původního mlýna a přilehlých 
pozemků 

Mgr. Dagmar Šrytrová 13:00 – 14:30      

2. Pronájem pozemku p. č. 2600/19, k. ú. Turnov - změna 
nájemce 

       

3. Smlouva o právu provést stavbu VHS Turnov, ulice Na 
Vyhlídce 

       

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce bytů v ul. 
Granátová č. p. 1897, Turnov-III" 

       

5. Dodatek č. 4 smlouvy o dílo "Demolice a výstavba objektu v 
pasáži p. č. 3, Turnov" 

       

6. Zahájení veřejné zakázky "Zpracování projektové 
dokumentace – Veřejné osvětlení - v ulicích Budovcova, 
Šlikova, Karolíny Světlé a Vrchlického" 

       

7. Zahájení veřejné zakázky "Rekonstrukce ležatých rozvodů a 
stoupaček teplé a studené vody č. p. 2047, ul. Žižkova, 
Turnov" 

       

8. Zahájení veřejné zakázky "Projektová dokumentace na 
zateplení bytového domu Turnov, Žižkova č. p. 2032" 

       

9. Žádost o dotaci do OPŽP a zahájení zakázky "Zajištění 
stability skalních stěn, Dolánky u Turnova" 

       

10. Odkoupení modelu Hradu Valdštejn        
11. Přidělení bytů        

Záležitosti odboru finančního 
12. Plán inventur na rok 2022 Ing. Tomáš Hocke 14:30 – 14:45      
13. Odpisové plány příspěvkových organizací             
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Ostatní 
14. Turnovské památky a cestovní ruch - organizační záležitosti Mgr. Petra Houšková 14:45 – 15:00      
15. 
 
16. 
 
17. 

Informace o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu 
Libereckého kraje 
Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – hodnocení jednatele 
– přidaný bod 
Úprava Směrnice o členění a postupech účtování majetku 
města Turnov – dodatek č. 1 – přidaný bod 

            

 
 

Usnesení RM č. 890/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
1. Nákup nemovitosti v areálu Shořalého mlýna v lokalitě Koňského trhu - objekt původního mlýna a přilehlých 
pozemků 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova ke schválení koupi areálu Shořalého mlýna na Koňském trhu - souboru 
nemovitých věcí - objektu původního mlýna, okolních pozemků a vedlejšího objektu dílen/garáží. Součástí prodeje 
není malá vodní elektrárna a pozemky s ní související. Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka pana 
xxxxxxxxxxxxxx v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze.   
Předmětem prodeje jsou:   
- pozemek p. č. 233, ostatní plocha, neplodná půda, (pozemek mezi silnicí a tokem Stebenky) 
- pozemek p. č. 278, ostatní plocha, neplodná půda, (zpevněná plocha a zahrádka za stavbou) 
- pozemek p. č. 279/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova Turnov č. p. 201 - průmyslový 
objekt, stavba stojící na pozemku p. č. 279/1,   
- pozemek p. č. 279/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez č. p./č. e., jiná stavba, 
stavba stojící na pozemku p. č. 279/4,  
-pozemek p. č. 1826, ostatní plocha (prostor pod silničním mostem), 
vše v k. ú. Turnov a obci Turnov, jak je zapsáno na LV č. 6000 pro katastrální území Turnov u Katastrálního úřadu 
pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily.  
 
Soubor výše uvedených nemovitých věcí byl prodáván formou elektronické anglické aukce pořádané společností 
Gaute, a. s. město Turnov bylo jediným účastníkem aukce a stalo se vítězem aukce, kdy předmět aukce byl prodán 
za vyvolávací cenu 25,28 mil. Kč. 
Úhrada kupní ceny by měla proběhnout nejdříve v lednu 2023. Proto výdaj spojený s nákupem nemovitosti je 
součástí návrhu rozpočtu 2023. Na příjmové straně rozpočtu je předpokládán prodej pozemku společnosti DEK 
invest na Vesecku.  
Materiál bude projednáván na ZM 
 

Usnesení RM č. 891/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit nákup souboru  nemovitých věcí – pozemek parc. č. 233, neplodná půda, 
ostatní plocha,  pozemek parc. č. 278, neplodná půda, ostatní plocha, pozemek parc. č. 279/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba, budova č. p. 201, průmyslový objekt, v části obce Turnov, stavba stojí na pozemku 
parc. č. 279/1, pozemek parc. č. 279/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez č. p./č. e., 
jiná stavba, v části obce Turnov, stavba stojí na pozemku parc. č. 279/4,  pozemek parc. č. 1826, neplodná půda, 
ostatní plocha, vše se nachází v katastrálním území Turnov, obci Turnov a je zapsáno na LV č. 60000 u Katastrálního 
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, za cenu 25,28 mil. Kč od společnosti  AS ZIZLAVSKY, v. o. s. 
IČ 28490738, jako insolvenčního správce dlužníka xxxxxxxxxxx. Soubor nemovitých věcí byl prodáván formou 
elektronické aukce organizované společností GAUTE, a. s. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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2. Pronájem pozemku p. č. 2600/19, k. ú. Turnov - změna nájemce 
 

Rozprava: 
Změna nájemce u smlouvy o nájmu na pozemek p. č. 2600/19, k. ú. Turnov. Bytový dům č. p. 1327 má od města 
pronajatý pozemek p. č. 2600/19, k. ú. Turnov. Smlouva byla uzavřena na soukromou osobu. Nyní obyvatelé domu 
založili společenství vlastníků, a proto žádají o přepis smlouvy o nájmu na Společenství vlastníků Kosmonautů 1327, 
Turnov. 
 

Usnesení RM č. 892/2022 
RM schvaluje  
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu ze dne 13. 12. 2021 uzavřenou s paní xxxxxxxxxxxxxxx na pozemek p. č. 
2600/19, k. ú. Turnov z důvodu založení Společenství vlastníků Kosmonautů 1327, Turnov ke dne 31. 12. 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 893/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/19, k. ú. Turnov se Společenstvím vlastníků Kosmonautů 1327, Turnov, IČ 
17545773 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 1. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
3. Smlouva o právu provést stavbu VHS Turnov, ulice Na Vyhlídce 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu o právu umístit a provést stavbu "Turnov - 
oprava vodovodu a kanalizace v ulici Na Vyhlídce" uzavíranou s Vodohospodářským sdružením Turnov.  
Stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 3876/1, 1038 a 987/1, vše k. ú. Turnov. Stavba 
bude koordinována s rekonstrukcí plynovodu, včetně přípojek k rodinným domům. Předpoklad realizace je v roce 
2024. 
 

Usnesení RM č. 894/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu "Turnov - opravy vodovodu a kanalizace v ulici Na Vyhlídce" s 
Vodohospodářským sdružením Turnov, IČ 49295934 na pozemcích parc. č. 3876/1, 1038, 987/1, vše k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov-III" 
 

Rozprava: 
Na profilu zadavatele byla vypsána veřejná zakázka "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov-III" 
s předpokládanou hodnotou 1.000.000 Kč bez DPH. Na základě výběru nejvhodnější nabídky bylo schváleno radou 
města uzavření smlouvy s dodavatelem Michal Zonyga, IČ 72940247, za cenu 953.832,58 Kč bez 
DPH/1.096.907,47 Kč vč. DPH. Smlouva byla uzavřena dne 14. 10. 2022, s termínem dokončení zakázky nejpozději 
do 30. 11. 2022. 
Nyní je předkládán ke schválení radě města Dodatek č. 1, a to navýšení, resp. změna rozpočtu akce na základě 
změn v průběhu realizace akce na základě skutečně zjištěného stavu. Dodatek č. 1 řeší změny vyplývající z přehledu 
změn a celkový rozpočet je navýšen na 1.060.513,58 Kč bez DPH/1.219.590,62 Kč vč. DPH. 
Při realizaci díla bylo nutné doplnit některé položky výkazu výměr tak, aby bylo dílo dokončeno ve správné kvalitě. 
Bylo doplněno kotvení příček ke stropní konstrukci tak, aby byla zajištěna stabilita a tvarová stálost nových příček, 
bylo nutné změnit technologii vyrovnání zdí vzhledem k jejich velké křivosti, nároží byla zpevněna rohovými pod 
omítkovými profily. Výrazné až skokové rozdíly mezi podlahami byly po odstranění příček. Tyto nerovnosti bylo 
nutno vyrovnat stěrkou od 5 do 15mm. V předsíňce došlo k zesílení konstrukce stěny pro její větší stabilitu. Byly 
doplněny komponenty el. rozvodů pro plnou funkčnost bytové výbavy elektro rozvodů. V jednom z bytů bylo 
demontováno a zlikvidováno ponechané zdravotnické zařízení. Změnový list č. 1 bude předložen na jednání rady 
města. 
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Usnesení RM č. 895/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. OSM/22/1378/KAZ s firmou Michal Zonyga, IČ 72940247 ve výši 
1.060.513,58 Kč bez DPH/1.219.590,62 Kč vč. DPH na akci "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov-
III" a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
5. Dodatek č. 4 smlouvy o dílo "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" 
 

Rozprava: 
Na profilu zadavatele byla vypsána veřejná zakázka "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" s 
předpokládanou hodnotou 14,05 mil. Kč bez DPH. Zakázka byla vysoutěžena za cenu 13.036.928,52 Kč bez DPH, 
15.774.683,52 Kč vč. DPH, kterou předložila firma čekro CZ s. r. o., IČ 28750187. S vítězem byla uzavřena smlouva o 
dílo s termínem plnění nejpozději do 31. 12. 2022. Dále byl radou města schválen Dodatek č. 1, který navyšoval 
cenu za provedení díla na částku 13.771.066,30 Kč bez DPH, 16.662.990,24 Kč vč. DPH. Dále byl radou města 
schválen Dodatek č. 2, který navyšoval cenu za provedení díla na částku 14.605.057,33 Kč bez DPH, 17.672.119,39 
Kč vč. DPH. Dodatek č. 3 byl schválen radou města a navyšoval cenu za provedení díla na částku 15.552.919,64 Kč 
bez DPH, 18.819.032,79 Kč vč. DPH.  
V průběhu výstavby a na základě kontrolních dnů se vyskytly skutečnosti, které způsobily nejenom navýšení 
objemu stavby o cca 25 % finančních nákladů, ale i prodloužení některých činností. Dodatek č. 4 řeší změnu 
termínu realizace akce, tedy prodloužení termínu plnění nejpozději do 31. 1. 2023. 
 

Usnesení RM č. 896/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č.j. OSM/22/286/PIM s firmou čekro CZ s. r. o., IČ 28750187 na akci 
"Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov", kterým se mění termín dokončení díla do 31. 1. 2023 a 
ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 4 k podpisu starostovi města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
6. Zahájení veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Veřejné osvětlení - v ulicích Budovcova, 
Šlikova, Karolíny Světlé a Vrchlického" 
 

Rozprava: 
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele projektové dokumentace veřejného osvětlení v ulicích Budovcova, 
Šlikova, Karolíny Světlé a Vrchlického v Turnově. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí, která bude zároveň vypracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby. 
Rekonstrukce veřejného osvětlení bude projekčně koordinována s pokládkou nových kabelů ČEZ Distribuce, a. s. 
Z tohoto důvodu předkládáme podklady pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace. 
Veřejná zakázka bude vypsána jako veřejná zakázka malého rozsahu s termínem realizace od 1. 2. 2023 do 20. 8. 
2023. Následně bude vypsaná zakázka na výběr dodavatele stavby a realizace rekonstrukce veřejného osvětlení je 
plánována na rok 2024. 
 

Usnesení RM č. 897/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Veřejné osvětlení - v ulicích Budovcova, 
Šlikova, Karolíny Světlé a Vrchlického" a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 
Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Stanislava Syrotiuková, Jiří Vele a ukládá odboru správy majetku vypsat 
veřejnou zakázku a předložit výsledek hodnotící komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
7. Zahájení veřejné zakázky "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č. p. 2047, ul. 
Žižkova, Turnov" 
 

Bylo staženo z jednání RM. OSM ještě potřebuje dopřesnit technické zadání. 
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8. Zahájení veřejné zakázky "Projektová dokumentace na zateplení bytového domu Turnov, Žižkova č. p. 2032" 
 

Rozprava: 
Na radu města 7. 12. 2022 jsme předložili materiál ke schválení vybraného zhotovitele na přesné zaměření čtyř 
bytových domů s pečovatelskou službou č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047 v ul. Žižkova. Ve smlouvě se zhotovitelem 
byl stanoven termín plnění pro budovu č. p. 2032 do konce ledna 2023.   
Zpracování projektové dokumentace na zateplení a další úpravy pro všechny budovy představuje velký rozsah 
prací, proto jsme se rozhodli zakázku postupně vypisovat a s ohledem na rozsah požadovaných činností na bytovém 
domě. 
V rámci plnění zakázky bude požadována projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro 
provádění stavby. Součástí plnění bude kromě jiného inženýrská činnost a autorský dozor. Předpokládáme cenu do 
1 mil. Kč bez DPH. 
 

Usnesení RM č. 898/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky "Projektová dokumentace na zateplení bytového domu Turnov, Žižkova č. p. 
2032" a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva 
Honzáková, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Jiří Vele, Eva Kordová a ukládá odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku 
a předložit výsledek hodnotící komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
9. Žádost o dotaci do OPŽP a zahájení zakázky "Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova" 
 

Rozprava: 
Na podzim roku 2018  měla být podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na akci 
"Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova". Podání žádosti o dotaci bylo schváleno rovněž na 
zastupitelstvu města 29. 11. 2018 i za cenu vyšších nezpůsobilých nákladů (na základě posouzení odboru 
Ministerstva životního prostředí). Bohužel během zpracování žádosti o dotaci bylo zjištěno, že jsou nezbytná další 
vyjádření a ve lhůtě pro podání žádosti tato nebyla možné v potřebném termínu získat. Žádost tedy nebyla podána 
s tím, že proběhne úprava projektové dokumentace dle doporučení geologického odboru Ministerstva životního 
prostředí (MŽP) a budou zajištěna potřebná vyjádření. V případě další výzvy bude žádost o dotaci podána. 
Upravená projektová dokumentace od společnosti STRIX Inženýring, spol. s r. o. byla dodána včetně potřebných 
vyjádření. Rozsah řešeného území byl snížen. V roce 2020 byla vypsána nová Výzva OPŽP (č. 148) v prioritní ose 1, 
specifickém cíli 1.3 zaměřená na opatření proti sesuvům půdy. Lhůta pro podání žádostí byla 17. prosinec 2020. 
Celkové náklady se snížily z 6,4 mil na cca 3,1 mil Kč vč. DPH, přičemž dotace činila 85 % způsobilých nákladů, tj. cca 
2,6 mil. Kč. Bohužel ani v této výzvě se nepodařilo získat podporu, protože projekt nesplňoval podmínku zařazení 
oblasti do kategorie III svahových nestabilit, ale v našem případě se jednalo jen o malou část řešeného území v této 
kategorii. Na základě tohoto zjištění správa majetku nechala u České geologické společnosti přehodnotit rizikovost 
celé řešené oblasti. V říjnu 2021 obdržela zprávu -  Česká geologická služba přehodnocuje u svahové nestability č. 
03-32-18/13b klasifikaci rizika z kategorie II na kategorii III (dle Hroch — Lochmann — Moravcová 1998) a to z 
důvodu aktuální dokumentace dalších skalních objektů s oslabenou stabilitou, které představují pro 
frekventovanou cyklostezku lemující výchozy při úpatí bezprostřední nebezpečí. Dále byl zajištěn aktualizovaný 
rozpočet pro rok 2022. Celkové náklady nyní činí 5.582.742 Kč bez DPH, tj. 7.168.393 Kč vč. DPH. 16. listopadu 2022 
byla vyhlášena v OPŽP 2021-2027 Výzva č. 23 na Opatření 1.3.8 – Obnova stability svahů narušených v důsledku 
přírodních jevů. Jedná se o průběžnou výzvu se lhůtou podání žádostí do 31. 5. 2023. Dotace je poskytována ve výši 
80 % ze způsobilých nákladů. 
 

Usnesení RM č. 899/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o dotaci na projekt "Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova" do výzvy č. 23, Opatření 
1.3.8 – Obnova stability svahů narušených v důsledku přírodních jevů Ministerstva životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 900/2022 
RM schvaluje  
v případě přidělení dotace vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města ve výši min. 20 % způsobilých nákladů a na 
uhrazení nezpůsobilých nákladů akce potřebné k realizaci projektu "Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u 
Turnova". 
 

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

Usnesení RM č. 901/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání podlimitní zakázky na akci "Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova" a 
schvaluje hodnotící komise ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Stanislava 
Syrotiuková a doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. a ukládá odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a 
předložit výsledek hodnotící komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
10. Odkoupení modelu Hradu Valdštejn 
 

Rozprava: 
Město Turnov má od p. Ladislava Kouckého ve výpůjčce model hradu Valdštejn v měřítku 1:125000. Model je 
umístěn v chodbě před odborem rozvoje města v historické budově radnice. Smlouva končí 31. 12. 2022. Nyní se 
na nás obrátila paní xxxxxxxxxx, pozůstalá manželka po p. Kouckém s možností odkoupení tohoto modelu. Cena ve 
výši 25.000 Kč je stanovena znaleckým posudkem v rámci dědického řízení. 
 

Usnesení RM č. 902/2022 
RM schvaluje  
nákup modelu hradu Valdštejna, měřítko 1:125 000, umístěného v historické budově radnice č. p. 335, A. Dvořáka, 
Turnov za cenu stanovenou znaleckým posudkem 25.000 Kč od paní xxxxxxxxxxx (podíl 2/3), bytem xxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx (podíl 1/6), bytem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx (podíl 1/6), bytem xxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
11. Přidělení bytů 
 

Rozprava: 
V období od 22. 10. 2022 do 28. 11. 2022 bylo podáno pět žádostí o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova ul.).  
Bytová komise nedoporučuje přidělení bytu této žadatelce: xxxxxxxxxxxx. 
Ostatní žadatelé: xxxxxxxxxxx. Žádost této žadatelky zůstává v evidenci. Manželé xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx 
písemně odmítli přidělený byt č. 2032/112 a paní xxxxxxxxxxx také písemně odmítla přidělený byt č. 2031/104. 
V období od 22. 10. 2022 do 28. 11. 2022 byly podány dvě žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Turnov 
Granátová 1897 a dvě žádosti na přidělení zrekonstruovaných bytů.  
Žádost o zrekonstruovaný byt č. 28 dne 31. 10. 2022 podal pan xxxxxxxxxxx, který v současnosti obývá byt č. 79, 
Granátová 1897, Turnov a souhlasí se zvýšeným nájemným o 30 Kč za metr čtvereční a měsíc. Žádost o 
zrekonstruovaný byt č. 20 dne 23. 11. 2022 podal pan xxxxxxxxxxx, který v současnosti obývá byt č. 91, Granátová 
1897, Turnov a souhlasí se zvýšeným nájemným o 30 Kč za metr čtvereční a měsíc. 
Bytová komise nedoporučuje přidělení bytů těmto žadatelům: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. 
 
Z důvodu špatných sousedských vztahů mezi nájemníky v bytovém domě Bezručova ulice č. p. 1054 navrhuje 
bytová komise, jako řešení, výměnu bytu pro pana xxxxxxxxxxxx, který nyní bydlí v bytě č. 11, Bezručova 1054. Pan 
xxxxxxxxxxxx s nabídkou stěhování souhlasí. Jedná se o stěhování do bytu č. 4 v Bezručově ulici č. p. 1055, kde je 
nyní rezervní byt. Rezervním bytem se následně stane byt č. 11 v Bezručově ulici 1054, Turnov. 
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Usnesení RM č. 903/2022 
RM bere na vědomí  
písemné odmítnutí přidělených bytů manželů xxxxxxxxxxxxxx a Samešové Marty, byt Žižkova ulice č. p. 2032/112 a 
paní xxxxxxxxxxxxxx, byt Žižkova ulice č. p. 2031/104. 
 

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

Usnesení RM č. 904/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 7 v 3. NP, č. p. 2047 pro paní xxxxxxxxxxxxx, byt č. 4 v 
1. NP, č. p. 2031 pro paní xxxxxxxxxxxx, byt č. 9 v 2. NP, č. p. 2031 pro paní xxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxx 
a byt č. 12 v 1. NP pro pana xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 1. 2. 
2023 dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 905/2022 
RM neschvaluje  
přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov žadatelce xxxxxxxxxxxxx dle pravidel hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 906/2022 
RM schvaluje  
přidělení zrekonstruovaných bytů ve vlastnictví města, Granátová ul. č. p. 1897, Turnov. Byt č. 28 pro pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a byt č. 20 pro pana xxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 1. 2. 2023 dle 
pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov. RM ukládá odboru sociálních věcí provádět jednání u pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx v místě bydliště. 
 

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

Usnesení RM č. 907/2022 
RM neschvaluje  
přidělení bytů ve vlastnictví města, Granátová ul. č. p. 1897, Turnov žadatelce xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dle 
pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 908/2022 
RM schvaluje  
výměnu bytu panu xxxxxxxxxxxxxxx, a to z bytu č. 11 v Bezručově ulici č. p. 1054 do bytu č. 4 v Bezručově ulici č. p. 
1055. Uzavření nové nájemní smlouvy nejpozději od 1. 1. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
12. Plán inventur na rok 2022 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám Plán inventur na rok 2022 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice o inventarizaci majetku a 
závazků města Turnova, k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2022. 
Předpokládaný okamžik zahájení inventur je stanoven k 1. 1. 2023 a předpokládaný okamžik ukončení inventur je 
stanoven k 31. 1. 2023. 
 

Usnesení RM č. 909/2022 
RM schvaluje  
plán inventur na rok 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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 13. Odpisové plány příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám: 
1/ Žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, o úpravu odpisového plánu na 
rok 2022 z důvodu převzetí konvektomatu a kotle v celkové hodnotě 695.106,28 Kč.  
Původní výše odpisů 87 tis. Kč, nová výše odpisů 94 tis. Kč.  
Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2022 činit 94 tis. Kč.   
 
2/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace, o úpravu odpisového plánu 
za rok 2022 z důvodu převzetí nového kotle v celkové hodnotě 117.521, 25 Kč.  
Původní výše odpisů 44 tis. Kč, nová výše odpisů 46 tis. Kč.  
Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2022 činit 46 tis. Kč. 
 
3/ Žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, o úpravu odpisového plánu na 
rok 2022 z důvodu nově pořízeného zařízení – konvektomat a sporák v mateřské škole v hodnotě 278 062,35 Kč.  
Původní výše odpisů 248 tis. Kč, nová výše odpisů 252 tis. Kč.  
Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2022 činit 252 tis. Kč.   
 
4/ Žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, o úpravu odpisů dle 
skutečnosti po odečtení transferového podílu na rok 2022.  
Původní výše odpisů 338 tis. Kč, nová výše odpisů 342 tis. Kč.  
Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2022 činit 342 tis. Kč.   
 
5/ Žádost ředitelky Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace, o úpravu odpisového plánu na rok 
2022 z důvodu převzetí technického zhodnocení budovy mateřské školy v hodnotě 52 236,91 Kč.  
Původní výše odpisů 287 tis. Kč, nová výše odpisů 288 tis. Kč.  
Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2022 činit 288 tis. Kč.   
 
6/ Žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, o úpravu odpisového plánu na rok 
2022 z důvodu nákupu majetku (konvektomat Retigo, LCD monitory, varný plynový kotel) v celkové hodnotě 
816 067 Kč.  
Původní výše odpisů 1.559 tis. Kč, nová výše odpisů 1.630 tis. Kč.  
Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2022 činit 1.630 tis. Kč.   
 
7/ Žádost ředitele Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, o úpravu odpisového plánu na rok 
2022 z důvodu nákupu nové myčky a předání technického zhodnocení budovy v celkové hodnotě 2.326.662 Kč.  
Původní výše odpisů 2.144 tis. Kč, nová výše odpisů 2.241 tis. Kč.  
Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2022 činit 2.241 tis. Kč.   
 
8/ Žádost ředitelky Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, o úpravu odpisového 
plánu na rok 2022 z důvodu převzetí technického zhodnocení budovy mateřské školy v hodnotě 13.385.026 Kč.  
Původní výše odpisů 351 tis. Kč, nová výše odpisů 382 tis. Kč.  
Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2022 činit 382 tis. Kč.   
 
9/ Žádost ředitele Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, o úpravu odpisového 
plánu na rok 2022 z důvodu převzetí budovy táborová základna Krčkovice zpět zřizovateli v hodnotě 722.688 Kč.  
Původní výše odpisů 95 tis. Kč, nová výše odpisů 53 tis. Kč.  
Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2022 činit 53 tis. Kč.   
 
10/ Žádost ředitelky Základní školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace, o úpravu odpisového plánu na rok 
2022 z důvodu převzetí technického zhodnocení budovy v hodnotě 46.713.377 Kč.  
Původní výše odpisů 100 tis. Kč, nová výše odpisů 690 tis. Kč.  
Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2022 činit 690 tis. Kč. 
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Usnesení RM č. 910/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 911/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 7 tis. Kč na 
celkových 94 tis. Kč na základě úpravy odpisů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu 
do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 912/2022 
RM nařizuje  
organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic do 
rozpočtu města o 7 tis. Kč na celkových 94 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 913/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 914/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 2 tis. Kč na 
celkových 46 tis. Kč na základě úpravy odpisů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu 
do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 915/2022 
RM nařizuje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu 
města o 2 tis. Kč na celkových 46 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 916/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 917/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 4 tis. Kč 
na celkových 252 tis. Kč na základě úpravy odpisů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto 
změnu do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 918/2022 
RM nařizuje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic do 
rozpočtu města o 4 tis. Kč na celkových 252 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 919/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 920/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 4 tis. 
Kč na celkových 342 tis. Kč na základě úpravy odpisů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto 
změnu do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 921/2022 
RM nařizuje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic do 
rozpočtu města o 4 tis. Kč na celkových 342 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 922/2022 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 923/2022 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 1 tis. Kč na 
celkových 288 tis. Kč na základě úpravy odpisů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu 
do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 924/2022 
RM nařizuje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic do 
rozpočtu města o 1 tis. Kč na celkových 288 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 925/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 926/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 71 tis. Kč na 
celkových 1.630 tis. Kč na základě úpravy odpisů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto 
změnu do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 927/2022 
RM nařizuje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic do 
rozpočtu města o 71 tis. Kč na celkových 1.630 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 928/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 929/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 97 tis. Kč na 
celkových 2.241 tis. Kč na základě úpravy odpisů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto 
změnu do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 930/2022 
RM nařizuje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic do 
rozpočtu města o 97 tis. Kč na celkových 2.241 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 931/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 
2022. 
 

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

Usnesení RM č. 932/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 
31 tis. Kč na celkových 382 tis. Kč na základě úpravy odpisů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout 
tuto změnu do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 933/2022 
RM nařizuje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu 
investic do rozpočtu města o 31 tis. Kč na celkových 382 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 934/2022 
RM schvaluje  
organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 
2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 935/2022 
RM schvaluje  
organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace snížení příspěvku na odpisy o 42 
tis. Kč na celkových 53 tis. Kč na základě úpravy odpisů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto 
změnu do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 936/2022 
RM nařizuje  
organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, snížení odvodu z fondu investic 
do rozpočtu města o 42 tis. Kč na celkových 53 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 937/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 938/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 590 tis. Kč na 
celkových 690 tis. Kč na základě úpravy odpisů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu 
do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 939/2022 
RM nařizuje  
organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu 
města o 590 tis. Kč na celkových 690 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
14. Turnovské památky a cestovní ruch - organizační záležitosti 
 

Bod je přesunut na další jednání RM. 
 
 
15. Informace o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 
 

Rozprava: 
Předkládám Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: regionální 
rozvoj, program: 2.6 Podpora místní Agendy 21. Účelová dotace byla Libereckým krajem poskytnuta na projekt 
Zdravé město, a to ve výši 70.000 Kč. Částka tvoří 29,79 % z celkových 235.000 Kč způsobilých výdajů na projekt 
Zdravé město. Městu Turnov byla v tomto roce poskytnuta záloha ve výši 90 %, tj. 63.000 Kč. Termín ukončení 
projektu je 30. 6. 2023. 
 

Usnesení RM č. 940/2022 
RM vzala na vědomí  
informaci o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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16. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – hodnocení jednatele 
 

Rozprava: 
Dle pravidel pro přidělování ročních odměn ředitelům a jednatelům organizací zřizovaných městem Turnov a 
vedoucím odborů Městského úřadu Turnov proběhlo dne 1. 12. 2022 hodnocení jednatele Městské teplárenské 
Turnov, s. r. o. Ing. Jiřího Brože. Hodnotící komise byla jmenována ve složení: Jan Lochman, Ing. Tomáš Hocke, Ing. 
Jan Budina, Mgr. Dagmar Šrytrová a Ing. Miloslav Šorejs (nepřítomen). Komise hodnotila zprávu o hospodaření 
včetně komentáře pana jednatele a v souladu s pravidly pro přidělování mimořádných ročních odměn konstatovala, 
že ekonomické výsledky společnosti ve sledovaném období i přes náročné podmínky trhu jsou celkově vyrovnané. 
Změna jednatele v průběhu období neměla negativní vliv na výkon společnosti. 
 

Usnesení RM č. 941/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje roční mimořádnou odměnu panu jednateli společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. Ing. Jiřímu 
Brožovi dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
17. Úprava Směrnice o členění a postupech účtování majetku města Turnov – dodatek č. 1 
 

Rozprava: 
Dle požadavku z listopadové rady města a OŠKS o úpravu směrnice o majetku – navýšení spodní hranice pro 
zařazování majetku na účty 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek) a 028 (drobný dlouhodobý hmotný 
majetek) Vám předkládám ke schválení dodatek č. 1, kterým se mění Směrnice o členění a postupech účtování 
majetku Města Turnov č. 14.05 s účinností od 1. 1. 2023. 
 

Usnesení RM č. 942/2022 
RM schvaluje  
dodatek č. 1 ke Směrnici o členění a postupech účtování majetku Města Turnov č. 14.05 s účinností od 1. 1. 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 20. prosince 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 
  starosta       místostarostka 


