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ZÁPIS 
z 2. jednání Rady města Turnov 

ze dne 11. ledna 2023 
 

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. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM, Turnov - Ohrazenice, p. č. 
100/11 - TR, kNN" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 8:00 – 10:00      

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Na Piavě p. č. 
2921/19, 33 - kNN, SS, H2B" 

       

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Alešova p. č. 
2544/25 - přel. skř." 

       

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, p. č. 2770/3 - 
smyčka, kNN, SS" 

       

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-
služebnosti a právo provést stavbu "Kanalizační přípojka pro 
pozemek p. č. st. 302, k. ú. Mašov u Turnova, xxxxxxxxxxx" 

       

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a darovací 
smlouva - Muzeum Českého ráje v Turnově, Liberecký kraj 

       

7. Odkoupení pozemku p. č. 2940/43, k. ú. Turnov, Turnov-
Hruštice 

       

8. Zahájení veřejné zakázky "Zpracování projektové 
dokumentace – Dětská skupina Turnov" 

       

9. Zahájení veřejné zakázky "Zpracování projektové 
dokumentace - Přístavba Waldorfské MŠ, Turnov" 

       

10. Zásady pro výstavbu na území města Turnov        
11. Dodatek č. 2 pro rok 2023 k základní smlouvě Technické 

služby Turnov, s. r. o. 
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Záležitosti odboru finančního 
12. Limity městského úřadu a městské policie na rok 2023 Ing. Tomáš Hocke 10:00 – 10:30      
13. Záštita na akci Nejúspěšnější sportovci okresu Semily za rok 

2022 
       

14. Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří  - navýšení 
územního příspěvku za Turnov pro Obecně prospěšnou 
společnost pro Český ráj 

       

Záležitosti odboru dopravního 
15. Měření rychlosti městskou policí a propojení do programu 

na zpracování přestupků 
Mgr. Pavel Vaňátko  10:30 – 11:00 

16. Záměr - nákup zařízení pro měření rychlosti v lokalitě 
Mašov - Sobotecká 

Jan Lochman       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
17. Individuální dotace na projektovou dokumentaci pro 

vodovodní řad a přípojky Bukovina - xxxxxxxxxxxxx 
Mgr. Martina Marková 11:00 – 11:30      

18. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023        
19. Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací        
20. Uzavírání škol během školního roku        
21. Správní rady trvalých účelových fondů města Turnov        
22. Výtěžek z XII. městského plesu 2023        

Přestávka                            11:30 – 12:00 
Ostatní 

23. Tvoříme Turnov 2022 - výsledky hlasování Mgr. Petra Houšková         12:00 – 15:00      
24. Žádost o změnu obecně závazné vyhlášky o regulaci 

hazardních her 
Mgr. Eva Honzáková  
     

      

25. Regulace provozní doby hostinských zařízení             
26. Revokace usnesení o stanovení počtu zaměstnanců 

zařazených do městského úřadu 
       

27. 
 
28. 

Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. - organizační 
záležitosti 
Domov důchodců Pohoda – projektová příprava – přidaný 
bod 

 
 
Mgr. Dagmar Šrytrová      

      

 
 
 

Usnesení RM č. 3/2023-2 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov - Ohrazenice, 
p. č. 100/11 - TR, kNN" 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
na akci "SM, Turnov - Ohrazenice p. č. 100/11 - TR, kNN. Stavbou zemního kabelového vedení bude zasažena celá 
Máchova ulice a část Fučíkové, na pozemcích p. č. 2308/6, 2248 a 3883/3, k. ú. Turnov, které jsou v majetku města 
Turnov. Celková trasa podzemního vedení je 233 bm a povede dle přiložené situace.  
Stavba bude prováděna v rámci stavby "I/10 MÚK Fučíkova", kterou bude realizovat v roce 2023 Ředitelství silnic a 
dálnic ČR a město Turnov. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění věcného 
břemene v částce 10.660 Kč + DPH. Výpočet je určen znaleckým posudkem.         
Šance na vybudování chodníku, či zpevněné krajnice v Máchově ulici. 
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Usnesení RM č. 4/2023-2 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene–služebnosti a dohody o umístění stavby a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 2308/6, 2248 a 3883/3, k. ú. Turnov ve vlastnictví 
města Turnov v celkové délce 233 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov - Ohrazenice p. č. 100/11 - TR,kNN" ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku v částce 10.660 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Na Piavě p. 
č. 2921/19, 33 - kNN, SS, H2B" 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
na akci "SM, Turnov Na Piavě p. č. 2921/19, 33 - kNN, SS H2B". Stavbou zemního kabelového vedení bude zasažena 
celá budoucí ulice na Piavě a část ulice Karla Drbohlava v bytové zóně na Hruštici. Jedná se o p. č. 2921/22 a 
2915/10, k. ú. Turnov, které jsou v majetku města Turnov. Realizace stavby - pokládka nového kabelu bude 
zrealizována v koordinaci s výstavbou nové komunikace a inženýrských sítí v r. 2023. Pro tento případ se jedná o 
uhrazení jednorázového poplatku za umístění věcného břemene v částce dle znaleckého posudku, který je zadán k 
vypracování. 
 

Usnesení RM č. 5/2023-2 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene–služebnosti a dohody o umístění stavby a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2921/22 a 2915/10, k. ú. Turnov ve vlastnictví 
města Turnov v celkové délce 173 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Na Piavě p. č. 2921/19, 33 - kNN, SS H2B" 
ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku, který je zadán k vypracování. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Alešova p. č. 
2544/25 - přel. skř." 
 

Rozprava: 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby na akci "SM, Turnov, Alešova p. č. 2544/25 - přel. skř.". Tento bod se již v RM schvaloval 7. 9. 2022, 
č. usnesení 617/2022, které se tímto předloženým materiálem ruší z důvodu většího rozsahu věcného břemene. 
Projektovaná stavba se nachází v ulici Alešova, mezi sportovní halou a hřištěm. Jedná se o přeložku přípojkové 
skříně v plastovém pilíři v pozemku p. č. 2544/1, k. ú. Turnov, který je v majetku města Turnov, stávající trasa 
podzemního vedení NN zůstává v původním stavu. Celková plocha přípojkové skříně je nově 3 m2 a povede dle 
přiložené situace. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění přípojkové skříně je 
v částce 2.000 Kč + DPH. 
 

Usnesení RM č. 6/2023-2 
RM ruší  
usnesení č. 617/2022 ze dne 7. 9. 2022 z důvodu většího rozsahu věcného břemene. 
 

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

Usnesení RM č. 7/2023-2 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene–služebnosti a dohody o umístění stavby a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2544/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov 
v celkové ploše 3 m2 dotčeného stavbou "SM, Turnov, Alešova ul. p. č. 2544/25 - přel. skř." ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, p. č. 2770/3 
- smyčka, kNN, SS" 
 

RM žádá o bližší informace k záměru a přesouvá projednání na další RM. 
 
 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo provést stavbu "Kanalizační 
přípojka pro pozemek p. č. st. 302, k. ú. Mašov u Turnova, xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
"Kanalizační přípojka pro p. č. st. 302, k. ú. Mašov u Turnova. Stavba se nachází v Nové Vsi-Pelešany 64, blízko 
čerpací stanice Benzina. Jedná se o stavbu kanalizační přípojky k p. č. st. 302 a povede přes pozemek p. č. 1341, k. 
ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnova v délce 4 bm. Přípojka bude napojena na kanalizační stoku 
v komunikaci. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodárenského zařízení včetně jeho 
příslušenství. Celková částka za zřízení věcného břemene pro tento případ činí 1.600 Kč + DPH dle ceníku města 
Turnov.  
 

Usnesení RM č. 8/2023-2 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro parc. č. 1341, k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnova v délce 4 bm dotčený stavbou kanalizační 
přípojky k p. č. st. 302, k. ú. Mašov u Turnova, ve prospěch xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx za 
jednorázovou úhradu 1.600 Kč + DPH (400 Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a darovací smlouva - Muzeum Českého ráje v Turnově, 
Liberecký kraj 
 

Rozprava: 
1) Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene "Inženýrské sítě v rámci projektu zkvalitnění venkovních prostor Muzea Českého ráje v Turnově". Stavba 
se nachází v ulici Skálova v areálu Muzea Českého ráje. Jedná se o stavbu inženýrských sítí (elektrický kabel a hadice 
vodního čerpadla), která povede přes pozemek p. č. 540/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 38,10 
bm. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby výše uvedeného zařízení včetně jeho příslušenství. 
Celková částka za zřízení věcného břemene pro tento případ činí 19.050 Kč + DPH dle ceníku města Turnov.  
 

2) Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení darovací smlouvu uzavíranou s Muzeem Českého ráje 
v Turnově na dar žulových dlažebních kostek ze skladu Města Turnov. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor v 
historické části města a kostky jsou již použité "ochozené", které by bylo vhodné vracet zpět, odbor správy majetku 
souhlasí s darem kostek 9/11 pro Muzeum Českého ráje v požadované ploše cca 6,3 m2, tj. cca 1,3 t materiálu. Dle 
aktuálních ceníků zveřejněných na internetu se cena nových kostek pohybuje v rozpětí 3.000 - 4.780 Kč/t vč. DPH. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 9/2023-2 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro parc. č. 540/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 38,10 bm dotčený stavbou inženýrských sítí v 
rámci projektu zkvalitnění venkovních prostor Muzea Českého ráje v Turnově, ve prospěch Libereckého kraje, U 
Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 za jednorázovou úhradu 19.050 Kč + DPH (500 Kč/bm + DPH). 
 

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

Usnesení RM č. 10/2023-2 
RM schvaluje  
ZM poskytnutí daru dlažebních kostek z majetku města Turnov pro Muzeum Českého ráje v Turnově, IČ 00085804, 
na realizaci úpravy veřejně přístupných ploch u expozice Horolezectví. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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7. Odkoupení pozemku p. č. 2940/43, k. ú. Turnov, Turnov-Hruštice 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k projednání návrh na odkoupení pozemku p. č. 2940/43 - orná půda o výměře 
460 m2, k. ú. Turnov. Jedná se o pozemek v lokalitě Hruštice vzniklý oddělením z pozemku p. č. 2940/8, k. ú. 
Turnov.  
Uvedený pozemek je posledním pozemkem pod budoucí komunikací, který nevlastní město a který je tak 
překážkou realizace páteřní komunikace procházející bytovou zónou od kruhové křižovatky na Hruštici k ulici 
Zborovská - nově vzniklá ulice Jaroslava z Hruštice.  
Město Turnov zajistilo vypracování znaleckého posudku na ocenění nově vzniklého pozemku znaleckou kanceláří 
Statikum s. r. o., podle kterého je cena pozemku 78.000 Kč. Prodávající cenu akceptují.  
Navrhujeme Radě města Turnova doporučit Zastupitelstvu města Turnova schválit koupi pozemku p. č. 2940/43, k. 
ú. Turnov, od bratrů xxxxxxxxxxxxxxx za cenu dle znaleckého posudku ve výši 78.000 Kč s tím, že poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 11/2023-2 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit koupi pozemku p. č. 2940/43, k. ú. Turnov, od bratrů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 78.000 Kč s tím, že poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí hradí 
kupující. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
8. Zahájení veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Dětská skupina Turnov" 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu jsou informace o projektu Budování kapacit dětských skupin z Národního plánu obnovy a 
dále vypsání veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace "Dětská skupina Turnov" zadané jako veřejná 
zakázka malého rozsahu. 
Na základě výše uvedených jednání ve výboru a dále v zastupitelstvu města je předkládán materiál s informacemi 
k připravované dotační výzvě na Budování kapacit dětských skupin z Národního plánu obnovy, jejímž gestorem je 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, a která navazuje na ukončenou výzvu z loňského roku. 
Cílem projekční přípravy je prověřit využití části pozemku p. č. 1007/3 v k. ú. Turnov pro stavbu objektu pro 
dětskou skupinu. Cílem studie je rovněž nalezení vhodné vazby na sousední plochu veřejné zeleně pro komplexní 
využití bloku tvořeného ulicemi Zborovská, Lubomíra Jasínka, Františka Závorky a Vladimíra Krajiny. Studie je proto 
zadávána jako architektonická s konkrétními požadavky na obsah, ale zároveň s volností pro návrh formy objektu a 
jeho začlenění do okolního území. 
 

Usnesení RM č. 12/2023-2 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace "Dětská skupina Turnov" a schvaluje 
komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Ing. arch. 
Zdeněk Bičík, Jiří Vele a ukládá odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek hodnotící 
komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
9. Zahájení veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace - Přístavba Waldorfské MŠ Turnov" 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu je schválení způsobu zahájení veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace - 
Přístavba Waldorfské MŠ Turnov", která řeší přístavbu k Waldorfské mateřské škole v Turnově s navýšením 
kapacity 20 dětí. 
Stavba vyžaduje povolení umístění v území, ale protože se jedná o jednodušší a malou stavbu byl zadán ve výzvě 
k podání nabídky požadavek na sloučené řízení se stavebním řízením pro vydání společného povolení. Celý proces 
projektování včetně schvalovacího procesu správních orgánů představuje minimálně 6-8 měsíců.  
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Vzhledem k aktuálním informacím na stránkách IROP je v plánovaných výzvách uvedené orientační datum vyhlášení 
109. výzvy IROP – Mateřské školy II – SC 4.1. (MRR) na 14. 2. 2023. Alokace v minulé výzvě na mateřské školy byla 
vyčerpána ze 45,7 %, zbývá tedy dočerpat v plánované výzvě cca 760 mil. Kč.  
 

Usnesení RM č. 13/2023-2 
RM schvaluje  
zadání architektonické studie a vypsání veřejné zakázky "Přístavba Waldorfské MŠ Turnov" postupem Design&Build 
a ukládá odboru správy majetku předložit radě města ke schválení zadávací podmínky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
10. Zásady pro výstavbu na území města Turnov 
 

Rozprava: 
 Jedná se o pracovní verzi ("DRAFT" I/2023) návrhu spolupráce mezi investory stavebních záměrů na území města a 
města. Pracovní verze zatím neřeší přesné procesní postupy při uzavírání smluv s investory, stejně tak se 
předpokládá budoucí diskuze nad výší a způsobem výpočtu finančních příspěvků. 
Zjednodušeně se dá konstatovat, že Zásady by měly městu pomoci získat od investorů stavebních záměrů 
prostředky na rozvoj městské veřejné infrastruktury, kterou každý stavební záměr zatěžuje. Poskytnutí těchto 
prostředků by bylo investory dobrovolné na základě smluvního vztahu s městem za předem definovaných 
podmínek v Zásadách. Motivací k uzavření dohody je včasné zasmluvnění podmínek pro realizaci záměru, což může 
investorům ušetřit čas i finanční prostředky (předchází se dohadům a potenciálnímu přepracování dokumentace v 
průběhu projektování).  
 

Usnesení RM č. 14/2023-2 
RM projednala  
materiál Zásady pro výstavbu na území města Turnov (pracovní verzi I/2023). Rada města ukládá odboru správy 
majetku rozpracovat Zásady pro výstavbu na území města Turnov v navrženém rozsahu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
11. Dodatek č. 2 pro rok 2023 k základní smlouvě Technické služby Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 
Ze smlouvy č. 56/11-97/1-sekr.5 o zabezpečení prací a služeb, kterou uzavřelo město Turnov s Technickými 
službami Turnov, s. r. o. dne 1. 1. 1997, vyplývá povinnost uzavřít nejpozději do konce února běžného kalendářního 
roku dodatek ke smlouvě, v kterém bude přesná specifikace činností pro daný rok.  
 

Usnesení RM č. 15/2023-2 
RM schvaluje  
dodatek č. 2/2023 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi městem Turnov a Technickými službami 
Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
12. Limity městského úřadu a městské policie na rok 2023 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám návrh na limity na rok 2023. Mzdové limity vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2023. Rada 
města schvaluje každoročně limity počtu zaměstnanců a mzdové limity.  
 

Usnesení RM č. 16/2023-2 
RM schvaluje  
mzdové limity pro rok 2023 městského úřadu a městské policie takto: 
Městský úřad ve výši 50611 tis. Kč a Městská policie ve výši 9844 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 17/2023-2 
RM schvaluje  
pro město Turnov na rok 2023 limit na pohoštění ve výši 180 tis. Kč a dary ve výši 50 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
13. Záštita na akci Nejúspěšnější sportovci okresu Semily za rok 2022 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám žádost Okresního sportovního sdružení Semily o podporu akce, která se letos koná v Lomnici nad 
Popelkou a v Turnově vždy za 4 roky (naposledy vloni) – vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Semily 
"Nejúspěšnější sportovci okresu Semily za rok 2022". 
Po projednání se starostou města byla navržena podpora z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč, která v případě 
souhlasu rady města bude poskytnuta darovací smlouvou. 
 

Usnesení RM č. 18/2023-2 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro Okresní sportovní a tělovýchovné sdružení 
Semily, z. s., 3. května 327, 51301 Semily, ve výši 5.000 Kč na realizaci akce "Nejúspěšnější sportovci okresu Semily 
za rok 2022", která se bude konat v Turnově 7. 2. 2023. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
14. Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří  - navýšení územního příspěvku za Turnov pro Obecně 
prospěšnou společnost pro Český ráj 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám žádost ředitelky Ing. Veroniky Horákové z Obecně prospěné společnosti pro Český ráj o navýšení 
územního příspěvku za Turnov do MAS ve výši 4 Kč na obyvatele v roce 2023 formou finančního daru. K 31. 12. 
2020 mělo město Turnov celkem 14.370 obyvatel, mimořádný územní příspěvek by měl na rok 2023 činit 4 Kč na 
obyvatele tj. cca 57.480 Kč. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 19/2023-2 
RM souhlasí  
s poskytnutím jednorázového územního příspěvku 4 Kč na obyvatele v roce 2023 v Obecně prospěšné společnosti 
pro Český ráj formou finančního daru a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 57.480 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

Usnesení RM č. 20/2023-2 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření částku ve výši 57.480 Kč na úhradu 
mimořádného územního příspěvku do MAS formou finančního daru. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 
15. Měření rychlosti městskou policí a propojení do programu na zpracování přestupků 
 

Rozprava: 
Městská policie měří rychlost vozidel pomocí ručního mobilního měřiče Trucam. Ten umožňuje zaznamenávat 
přestupky jak v manuálním režimu, tak i v automatickém režimu. V automatickém režimu bez nutnosti zastavovat 
vozidla je možné zaznamenat větší množství přestupku, které městská policie následně postupuje na odbor 
dopravní k dořešení. Aby bylo možné přestupky ve větším množství zpracovávat, je třeba zakoupit licenci, která 
umožní propojení software na zpracování přestupků "Scarabeus" a ručního měřiče rychlosti. Cena za tuto licenci 
jednorázově 84.700 Kč s DPH. Každoročně se poté platí udržovací poplatek ve výši 12.100 Kč s DPH. 
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Usnesení RM č. 21/2023-2 
RM souhlasí  
s nákupem licence na propojení ručního měřiče rychlosti městské policie a software "Scarabeus" na zpracování  
dopravních přestupků a schvaluje uzavření předložených smluv. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
16. Záměr - nákup zařízení pro měření rychlosti v lokalitě Mašov - Sobotecká 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám k projednání záměr nákupu zařízení pro měření rychlosti na ulici Sobotecké v úseku od železniční 
zastávky "Turnov - Město" do Mašova. Tento úsek byl již v minulosti vybrán pro instalaci úsekových měřičů 
rychlosti a byla provedena zároveň příprava pro jejich instalaci. Na jaře by mělo dojít k instalaci sloupů a výložníků, 
které jsou již připraveny. 
Při jednání s dodavatelem měření (firmou AŽD), který pro město provozuje stávající úsekové měření v jiných 
lokalitách, jsme narazili na příliš vysokou nabídkovou cenu osazení dalších lokalit (řešili jsme celkem 3 úseky: 
Sobotecká-Mašov, Nádražní a Malý Rohozec), a proto jsme takto velké rozšíření v první fázi odložili. Při dalších 
jednáních jsme dostali speciální nabídku na osazení jedné lokality zařízením, které má dodavatel skladem. Jedná se 
o zařízení stejného typu, jaké je instalováno na ostatních stávajících úsecích, nicméně zařízení staršího typu, které 
se na nové úseky již dále neinstaluje. To je také zohledněno v nabídkové ceně. Zařízení je plně funkční, nebylo nikdy 
instalováno v provozu a dodavatel na něj poskytuje standardní dvouletou záruku, přičemž odhadovaná živostnost 
je dle jeho slov minimálně 5 let. Naším záměrem je využít této speciální nabídky a vypsat veřejnou zakázku na 
nákup úsekového měření pro tuto lokalitu. 
 

Usnesení RM č. 22/2023-2 
RM schvaluje  
schvaluje záměr nákupu zařízení pro úsekové měření rychlosti pro lokalitu Sobotecká – Mašov a zároveň pověřuje 
odbor správy majetku vypsáním veřejné zakázky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
17. Individuální dotace na projektovou dokumentaci pro vodovodní řad a přípojky Bukovina - xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
Na odbor školství, kultury a sportu byla doručena žádost o poskytnutí individuální dotace pro xxxxxxxxxxxxx (dále 
jen žadatel) ve výši 90.948 Kč. Dotace bude určena na vyrovnání výdajů spojených s projektovou a doplňkovou 
dokumentací stavby pro realizaci vodovodního řadu a vodovodních přípojek v k. ú. Bukovina u Turnova.  
V případě, že bude rozhodnuto o poskytnutí dotace, musí být v rámci prvního rozpočtového opatření v roce 2023 
vyčleněny pro tento účel prostředky v městském rozpočtu. Věcné a finanční vypořádání dotace již nebude ze strany 
poskytovatele dotace vyžadováno, finanční prostředky budou rozděleny účastníkům stavby žadatelem 
prostřednictvím transparentního účtu (žadatel doloží jejich rozdělení). 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 23/2023-2 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 90.948 Kč pro 
xxxxxxxxxxxxxxx na pokrytí výdajů spojených s projektovou dokumentací a rozpočty na realizaci stavby 
vodovodního řadu a přípojek v k. ú. Bukovina u Turnova a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit v rámci 
rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2023 vyčlenění finančních prostředků na tento účel. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
18. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023 
 

Rozprava: 
Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 15. 12. 2022 schválilo rozpočet města na rok 2023. Na základě 
toho je třeba schválit jednotlivé rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023. 
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Sledované ukazatele v rámci provozních rozpočtů jsou tyto: 
-  Účet 502 – Spotřeba energie 
-  Účet 503 – Spotřeba vody 
-  Účet 511 – Opravy a udržování 
-  Účet 521 – Mzdové náklady 
 
Spolu s rozpočtem je nařízený odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši schváleného příspěvku na 
odpisy (svěřený majetek). Zároveň je třeba schválit odpisové plány na rok 2023 příspěvkových organizací 
zřizovaných městem. 
Zároveň příspěvkovým organizacím vzniká na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, povinnost projednat a schválit střednědobé výhledy rozpočtů svých organizací na období 2024–2025. 
 

Usnesení RM č. 24/2023-2 
RM schvaluje  
rozpočty na rok 2023 včetně sledovaných ukazatelů u níže uvedených příspěvkových organizací: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
 Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
 Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

Usnesení RM č. 25/2023-2 
RM nařizuje  
odvod z fondu investic za rok 2023 do rozpočtu zřizovatele níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve výši 1.580 tis. Kč 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace ve výši 1.011 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve výši 2.292 tis. Kč 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 690 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 17 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace ve výši 91 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace ve výši 36 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace ve výši 16 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace ve výši 46 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace ve výši 251 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace ve výši 342 tis. Kč 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 288 tis. Kč 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve výši 382 tis. Kč 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 244 tis. Kč 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve výši 58 tis. Kč 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace ve výši 78 tis. Kč 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace ve výši 59 tis. Kč 
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Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace ve výši 44 tis. Kč 
 

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

Usnesení RM č. 26/2023-2 
RM schvaluje  
střednědobé výhledy rozpočtů na období 2024–2025 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

Usnesení RM č. 27/2023-2 
RM schvaluje  
odpisové plány na rok 2023 dle předložených návrhů těmto organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace  
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace  
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace  
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace  
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace  
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace  
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace  
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace  
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace  
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace  
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace  
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace  
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace  
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace  
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace  
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace  
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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19. Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 
1/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace o změnu níže 
uvedených sledovaných ukazatelů: 

 zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 20 tis. Kč na celkových 45 tis. Kč z důvodu 
vyšších nákladů na údržbu.   

 zvýšení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie - elektřiny celkem o 5 tis. Kč na celkových 40 
tis. Kč z důvodu vyšší spotřeby elektrické energie.  

 snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie - plynu o 25 tis. Kč na celkových 55 tis. Kč 
z důvodu úspory.  

2/ Žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o změnu níže uvedených 
sledovaných ukazatelů: 

 snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie celkem o 267 tis. Kč na celkových 1.433 tis. Kč 
z důvodu nižší spotřeby plynu (plyn snížen o 267 tis. Kč na celkových 633 tis. Kč).  

 zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 36 tis. Kč na celkových 506 tis. Kč z důvodu 
vyšší spotřeby vody a velké úhrady za stočné. 

3/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace o změnu níže 
uvedených sledovaných ukazatelů: 

 zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 19 tis. Kč na celkových 164 tis. Kč z důvodu 
vyšší spotřeby vody způsobené realizací nové zahrady.   

 snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie - plynu celkem o 19 tis. Kč na celkových 181 
tis. Kč z důvodu nižší spotřeby. 

 snížení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 10 tis. Kč na celkových 20 tis. Kč z důvodu 
úspory. Snížen bude také účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - školné o 10 tis. Kč na celkových 380 tis. Kč, 
z důvodu nižší stanovené částky na školné.   

4/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace o navýšení 
sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie o 130 tis. Kč na celkových 737 tis. Kč, z důvodu schválení 
rozpočtového opatření č. 6, kde byl organizaci navýšen provozní příspěvek o 130 tis. Kč na celkových 1.790 tis. Kč 
z důvodu navýšení cen energií.  
5/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace o změnu níže 
uvedených sledovaných ukazatelů: 

  zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 1 tis. Kč na celkových 43 tis. Kč z důvodu vyšší 
spotřeby vody. 

  snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energií celkem o 1 tis. Kč na celkových 114 tis. Kč 
z důvodu úspory za teplo.  

6/ Žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace o změnu níže uvedených 
sledovaných ukazatelů: 

 navýšení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 13 tis. Kč na celkových 41 tis. Kč z důvodu 
vyšších cen vody. 

 navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 14 tis. Kč na celkových 55 tis. Kč 
z důvodu neplánovaných oprav. 

7/ Žádost ředitele Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace o navýšení sledovaného 
ukazatele účtu 521 – Mzdové náklady o 100 tis. Kč na celkových 1.227 tis. Kč z důvodu navýšení odměny externích 
pedagogů v pravidelné zájmové činnosti. 
 

Usnesení RM č. 28/2023-2 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - 
Opravy a udržování o 20 tis. Kč na celkových 45 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie - 
elektřiny celkem o 5 tis. Kč na celkových 40 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie - 
plynu o 25 tis. Kč na celkových 55 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 29/2023-2 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - 
Spotřeba energie celkem o 267 tis. Kč na celkových 1.433 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 - 
Spotřeba vody o 36 tis. Kč na celkových 506 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 30/2023-2 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914 příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 - 
Spotřeba vody o 19 tis. Kč na celkových 164 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie - 
plynu o 19 tis. Kč na celkových 181 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 10 tis. Kč 
na celkových 20 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 31/2023-2 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 
účtu 502 - Spotřeba energií celkem o 130 tis. Kč na celkových 737 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 32/2023-2 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 503 - 
Spotřeba vody o 1 tis. Kč na celkových 43 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energií celkem 
o 1 tis. Kč na celkových 114 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 33/2023-2 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 
- Spotřeba vody o 13 tis. Kč na celkových 41 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 
14 tis. Kč na celkových 55 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 34/2023-2 
RM schvaluje  
organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele 
účtu 521 – Mzdové náklady o 100 tis. Kč na celkových 1.227 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
20. Uzavírání škol během školního roku 
 

Rozprava: 
Odbor školství, kultury a sportu předkládá doplňující materiál s předpokladem, že pojmem vedlejší prázdniny jsou 
míněny prázdniny v období školního vyučování stanovené vyhláškou č. 16/2005 Sb., která upravuje podrobnosti 
organizace školního roku, druhy, délku a termíny jednotlivých školních prázdnin pro základní a střední školy 
(prázdniny podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní). 
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Usnesení RM č. 35/2023-2 
RM ukládá  
komisi pro výchovu a vzdělávání projednat způsob uzavírání škol v průběhu školního roku v rámci usnesení RM 
č.871/2022 a návrh předložit na RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
21. Správní rady trvalých účelových fondů města Turnov 
 

Rozprava: 
Proces přidělování dotací z rozpočtu města se řídí Dotačním statutem a pravidly pro jednotlivé oblasti podpory. Ve 
čtyřech oblastech podpory byl zřízen trvalý účelový fond. Jedná se o sportovní fond, kulturní fond, památkový fond 
a fond pro podporu cestovního ruchu. O výdajích fondů rozhoduje správní rada daného fondu, která je pětičlenná a 
její složení je vždy stanoveno statutem daného fondu. Protože došlo ke změnám ve složení těchto orgánů, je třeba 
nyní navrhnout nové složení správních rad.  
Správní rada sociálního fondu zůstává ve stávajícím složení. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 36/2023-2 
RM doporučuje  
ZM jmenovat do správní rady sportovního fondu Lumíra Šuberta, Tomáš Hockeho, Martinu Markovou, Tomáše 
Špinku, zástupce opozice. 
 

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

Usnesení RM č. 37/2023-2 
RM doporučuje  
ZM jmenovat do správní rady kulturního fondu Martinu Markovou, Jana Lochmana, Lenku Meixnerovou, zástupce 
opozice, zástupce komise. 
 

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

Usnesení RM č. 38/2023-2 
RM doporučuje  
ZM jmenovat do správní rady památkového fondu Martinu Markovou, Václava Hájka, zástupce opozice, dva 
zástupci komise. 
 

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

Usnesení RM č. 39/2023-2 
RM doporučuje  
ZM jmenovat do správní rady fondu pro cestovní ruch Martinu Markovou, Petru Houškovou, Janu Svobodovou, 
Andreu Berndtovou, zástupce opozice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
22. Výtěžek z XII. městského plesu 2023 
 

Rozprava: 
V sobotu 28. 1. 2023 se ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov, s. r. o. uskuteční XII. městský ples. Ples je vždy 
spojen s charitativním záměrem a jeho výtěžek je v posledních letech věnován organizacím, které pracují s dětmi, 
se zdravotně postiženými či se seniory. Pro tento ročník byl vybrán spolek Slunce všem, který vznikl v Turnově v 
roce 2004. Zakladateli byli rodiče a rodinní příslušníci těžce mentálně postižených dětí s autismem.  
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Usnesení RM č. 40/2023-2 
RM schvaluje  
poskytnutí výtěžku z XII. městského plesu spolku Slunce všem na nákup pracovních pomůcek k terapii klientů 
denního centra. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
23. Tvoříme Turnov 2022 - výsledky hlasování 
 

Rozprava: 
Přihlašování návrhů bylo spuštěno 1. 5. 2022 a do uzávěrky 30. 9. 2022 bylo předloženo v I. kategorii – 5 návrhů 
(alokace 500.000 Kč), v II. kategorii 4 návrhy (alokace 200.000 Kč). Návrhy prošly formálním a věcným hodnocením, 
validací v rámci odboru správy majetku, životního prostředí, rozvoje města, odboru stavebního a dopravního.  
Návrhy, které splnily kritéria, byly vypracovány v souladu s metodikou a byly zařazeny do hlasování: 
 
Kategorie I.  
Budky v městských sadech 
Část ptačích budek v Rývových a Metelkových sadech a na Šetřilovsku dosluhuje a neplní svůj účel. Budky pro 
netopýry chybí zcela. Dle návrhu by v lesoparku měly přibýt tři druhy budek s různě velikými otvory: malého a 
velkého sýkorníku a špačníku. Cílem projektu je obnovit funkčnost ptačích budek a udržet jejich stav efektivní co 
nejdelší dobu. Rozpočet: 57.757 Kč.  
Herní prvky ve vnitrobloku 
Vnitroblok v ulicích Bezručova, Brigádnická a sídliště Jana Patočky by měl mít přívětivější podobu. V domech kolem 
vnitrobloku žije mnoho rodin s malými dětmi, které by uvítaly herní a odpočinkové místo v blízkosti domu. Cílem je 
podpora místní komunity rodin, společné aktivity, bezpečný herní prostor pro děti. Herní prvky by nahradily 
současné rezavé a nepoužívané sušáky na prádlo. Zatím jde o zelenou plochu, která nemá využití. Po instalaci 
herních prvků pro děti by zde mohla být houpačka, pískoviště, sestava věžového typu i lavičky pro odpočinek 
obyvatel vnitrobloku. Rozpočet: 210.000 Kč. 
Pítko do městských sadů 
Rývovy a Metelkovy sady jsou krásné městské lesoparky, v nichž tráví volný čas nejen obyvatelé přilehlé části 
města. Chodí sem školy, školky, důchodci, pejskaři, děti a mládež, turisté, sportovci, dokonce se tu konají lekce 
jógy. Park je téměř dokonale vybavený, chybí tu jen zdroj vody pro osvěžení a opláchnutí. Cílem nápadu je 
zpříjemnit pobyt v sadech všem výše vyjmenovaným skupinám lidí, které sem chodí nebo procházejí a projíždějí do 
Dolánek. V současnosti je v parku několik rozličných zón pro různé aktivity, ovšem voda zatím chybí. Rozpočet: 
75.000 Kč. 
Servisní cyklostanice 
Servisní stojany pro opravu kol, koloběžek, skateboardů, invalidních vozíků atd. Výhodou servisního cyklostojanu je 
variabilita instalace a možnosti vybavení, je možné zvolit různé kombinace nářadí i dalších prvků. Celkem se jedná o 
tři místa v Turnově, dle „nástupních“ cyklistických lokalit. Konkrétně by se nové stojany měly objevit v Dolánkách u 
Turnova - na okraji parkoviště u Dlaskova statku, Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada a v ulici U nádraží 
– v blízkosti bývalého Drahstavu. Rozpočet: 125.697 Kč. 
Herní prvky na zahradě ZŠ Turnov-Mašov 
Zahrada školy, kterou dříve využívala nejen školní družina s kapacitou 60 dětí, ale také ostatní děti a rodiny z 
Mašova a okolí, je po rekonstrukci v nedostatečném stavu. Původní herní prvky již nebylo možné znovu instalovat. 
V rámci projektu by do zahrady přibylo nové vybavení – posilovací hrazda, lanová pyramida, kolotoč a houpačka. Po 
domluvě bude zahrada nadále dostupná pro děti a rodiče v rámci jejich volného času. Rozpočet: 250.000 Kč. 
 
 
Kategorie II. 
Mlýnky na potoce v parku u letního kina 
Projekt navrhuje sérii malých kovových vodních mlýnků na potoce, a to pro účely herní a edukační. K výrobě 
mlýnků bude oslovena SUPŠ, realizace projektu může posloužit jako vzdělávací náplň studentů. Projekt počítá s 10 
mlýnky. Rozpočet: 10.000 Kč.  
Pevné posezení v parku u letního kina 
Projekt navrhuje stabilní posezení v parku u letního kina, v místě u Pacltovy huti. Posezení by mělo mít dostatečnou 
kapacitu, aby pojmulo celou třídu. Cílem je zajistit prostor pro učení venku i na odpočinek. Předpokládá se využití 
ze strany škol během výuky i ve volném čase široké veřejnosti. Díky projektu by mohla být oživena část parku, která 
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zatím neprošla úpravami a místa k sezení zde chybí. Realizován bude návrh podle zpracované architektonické 
studie. Rozpočet: 50.000 Kč.  
Posezení u cyklostezky podél Jizery a náhonu 
Cyklostezka mezi Votrubcovou elektrárnou a Zrcadlovou Kozou je intenzivně využívána, ale chybí zde místo k 
odpočinku. Cyklostezkou každý rok projede a projde řada místních i turistů – chodci, pejskaři, bruslaři, matky s 
kočárky a další. Lesní cesta pod náhonem je oblíbeným vycházkovým místem seniorů i mladých lidí. Cílem je 
zpříjemnit cestu po cyklotrase, kde v současné době není místo, kde se můžete posadit. Rozpočet: 55.000 Kč. 
 
Pro nesoulad s kritérii nebyl do hlasování zařazen návrh Odpadky bez skládky – projekt na umístění košů na tříděný 
odpad ve městě (roční provozní náklady přesahují požadovaných 10% pořizovacích nákladů), návrh bude realizován 
jiným způsobem.   
Projekty byly představeny ve videospotech na stránkách města – Hlasování Tvoříme Turnov 2022 - Město Turnov. 
 
Výslední pořadí:  
Kategorie I. 
1. Herní prvky na zahradě ZŠ Turnov-Mašov – 123 hlasů  
2. Budky v městských sadech - 121 
3. Pítko do městských sadů - 117 
4. Servisní cyklostanice - 58 
5. Herní prvky ve vnitrobloku – 46 

Doporučujeme zahájit realizaci projektu na 1. – 3. místě, v případě nevyčerpané alokace lze realizovat část návrhu 
na 4. místě (umístění servisní cyklostanice na méně místech).  

Kategorie II. 
1. Posezení u cyklostezky podél Jizery a náhonu - 198 
2. Pevné posezení v parku u letního kina – 138 
3. Mlýnky na potoce v parku u letního kina - 116 
Vzhledem k alokaci navrhujeme realizovat všechny projekty. 
 

Usnesení RM č. 41/2023-2 
RM bere na vědomí  
informace o předložených projektech v rámci 6. ročníku participativního rozpočtu  - Tvoříme Turnov a o výsledku 
hlasování. 
 

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

Usnesení RM č. 42/2023-2 
RM schvaluje  
realizaci návrhů dle navrženého postupu a pověřuje odbor správy majetku zahájením realizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
24. Žádost o změnu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardních her 
 

Rozprava: 
Kancelář tajemníka předkládá radě města k posouzení žádost o zvážení změny regulace hazardních her ve městě 
Turnov tak, aby kromě herny bylo na území města Turnov umožněno rovněž provozování kasina. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 
      
RM nesouhlasí  
se změnou režimu provozování hazardních her spočívající v umožnění provozu herního prostoru typu kasino na 
území města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/2/3] – usnesení nebylo přijato 
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25. Regulace provozní doby hostinských zařízení 
 

Rozprava: 
Kancelář tajemníka na základě četných stížností ze strany veřejnosti na negativní jevy spojené s provozem 
některým restaurací a barů v centru města předkládá radě města k seznámení materiál popisující možnost regulace 
hostinské činnosti na území města Turnov. Tato problematika již byla projednávána radou města v uplynulém 
volebním období. Zvažována byla varianta omezení provozní doby, která nenašla potřebnou podporu. Dále byla 
prověřena varianta rozšíření zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, u které se ukázalo, že záměr 
omezit rušení nočního klidu vlivem pokročilé otevírací doby restaurací a barů v centru města by tato obecně 
závazná vyhláška nedokázala naplnit. Vzhledem k tomu, že problémy i nadále přetrvávají, je tento návrh 
předkládán k projednání a posouzení radě města. 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 
 
RM souhlasí  
se zavedením regulace provozní doby hostinských zařízení na území městské památkové zóny se stanovením 
zahájení provozní doby nejdříve v 06:00 hod. a ukončení provozní doby nejpozději v 24:00 hod, pokud nedojde k 
dohodě s provozovateli o zavedení jiných opatření na ochranu veřejného pořádku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/3/1] – usnesení nebylo přijato 
  
 
26. Revokace usnesení o stanovení počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu 
 

Rozprava: 
Kancelář tajemníka předkládá k revokaci usnesení č. 883/2022 ze dne 7. 12. 2022, kterým byl stanoven celkový 
počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Turnov v návaznosti na zřízení nového pracovního místa 
projektového manažera na odboru správy majetku. Při formulaci došlo k pochybení, na odboru správním bylo 
namísto 12 zaměstnanců (stav od 1. 10. 2022) uvedeno 13 zaměstnanců, což se promítlo rovněž do celkového 
počtu zaměstnanců. 
 
Text přijatého usnesení je: 
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 
 
Správně měl být uveden počet pracovních míst na odboru správním 12 a celkový počet pracovních míst 112. 
 

Usnesení RM č. 43/2023-2 
RM ruší  
usnesení RM č. 883/2022 ze dne 7. 12. 2022 a nahrazuje ho usnesením v tomto znění: 
RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2023 celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Turnov na 112 
pracovních míst. Celkový počet zaměstnanců města zařazených v Městském úřadu Turnov stanoví RM v rozvržení 
pracovních míst po jednotlivých odborech takto: 
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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                                 12 
odbor dopravní  20 
odbor sociálních věcí                    12 
odbor školství, kultury a sportu   6 
živnostenský úřad                           5 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
27. Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. - organizační záležitosti 
 

Rozprava: 
Ke dni 1. 2. 2023 dojde k personální výměně na postu ředitelky organizace Turnovské památky a cestovní ruch, 
příspěvková organizace, k 31. 1. 2023 končí dosavadní ředitelka Ing. Eliška Gruberová a od 1. 2. 2023 nastoupí nová 
ředitelka Ing. Andrea Berndtová. Zájmem města Turnov, jako zřizovatele organizace je bezproblémové předání 
organizace včetně všech podstatných dokladů a informací, a proto se radě města předkládá ke schválení protokol o 
předání funkce, na jehož základě dojde k předání agendy související s funkcí ředitelky příspěvkové organizace.  
Zároveň je nutné určit plat nové ředitelky Ing. Andrey Berndtové od 1. 2. 2023.  
 

Usnesení RM č. 44/2023-2 
RM schvaluje  
Protokol o předání funkce ředitelky organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace k 31. 1. 
2023, na jehož základě dojde k předání agendy související s funkcí ředitelky příspěvkové organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 45/2023-2 
RM schvaluje  
plat ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch Ing. Andrey Berndtové od 1. 2. 2023 dle 
předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
28. Domov důchodců Pohoda - projektová příprava 
 

Rozprava: 
Dovolujeme si předložit Radě města Turnova k projednání změny související s projektovou přípravou "EPS pro 
objekt DD Pohoda, ul. 28. října 812, Turnov".  
Aktuální změna legislativy řešení požadavků požární bezpečnosti u staveb zdravotnických zařízení a zařízení sociální 
péče vyžaduje změny v opatřeních a zajištění požární bezpečnosti objektu. Povinným zařízením objektů s 
imobilními uživateli je mj. vybavení objektu elektrickou požární signalizací (EPS). Jedná se o požárně bezpečnostní 
zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. U ústředny signalizace je buď zajištěna stálá 
obsluha, nebo EPS sama přivolá jednotku požární ochrany. Nejzazší termín vybavení staveb pro sociální péči je dle 
vyhlášky do 30. 11. 2024.  
Na základě smlouvy o dílo z 19. 10. 2022 zpracovává EFG spol. s r.o. projektovou dokumentaci pro výběr 
zhotovitele i pro realizaci akce. V průběhu předprojektové přípravy bylo zjištěno, že v budově domova důchodců 
došlo od jeho vzniku k řadám  změn - změny využití některých místností, ubytovaní zcela imobilních uživatelů, 
apod. Z těchto důvodů je třeba zpracovat projektovou dokumentaci stávajícího stavu stavby domova důchodců a 
zcela nově kompletní požárně bezpečností řešení objektu - bloků A, B, C. Z tohoto řešení vyplynou pravděpodobně 
další požadavky na EPS.  Práce na EPS byly podle dohody pozastaveny do předložení kompletních podkladů. Z 
tohoto důvodu bude uzavřen dodatek č. 2 smlouvy o dílo se společností EFG spol. s r. o. na termín dokončení a 
předání dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány do 31. 5. 2023.  
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Zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu objektu domova důchodců a zpracování požárně 
bezpečnostního řešení poptal odbor správy majetku u projektové společnosti PROFES PROJEKT spol. s r. o. Tato 
společnost byla zpracovatelem původní projektové dokumentace stavby, disponuje tedy všemi dostupnými 
podklady, působila jako dozor při realizaci stavby a členem jejího týmu je autorizovaný inženýr v oboru požární 
bezpečnosti staveb. Dle předložené nabídky zajistí společnosti PROFES PROJEKT spol. s r. o. zpracování projektové 
dokumentace stávajícího stavu objektu, zpracování požárně bezpečnostního řešení s požadavky na elektrickou 
požární signalizaci a projednání s HZS Semily, nabídková cena je 235.000 Kč bez DPH, termín dodání včetně 
projednání do 30. 4. 2023.  
 

Starosta nahlásil střet zájmů. 
 

Usnesení RM č. 46/2023-2 
RM schvaluje  
výjimku ze směrnice a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu objektu 
Domova důchodců Pohoda v Turnově (objekty A, B, C) a požárně bezpečnostního řešení se společností PROFES 
PROJEKT spol. s r. o. dle cenové nabídky ze dne 5. 1. 2023 cena díla 235.000 Kč bez DPH, termín odevzdání díla 31. 
3. 2023, inženýrská činnost do 30. 4. 2023. Důvodem udělení výjimky je vysoká znalost objektů projekční kanceláří, 
která byla jak u návrhu, tak realizace stavby v letech minulých. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 17. ledna 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 
  starosta       místostarostka 
  
 


