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Zápis ze 17. jednání rady města Turnov 

ze dne 26. 9. 2016 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: ---            

Omluveni: --- 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Smlouva o právu provést stavbu, chodník Mašovská, Agro Český ráj Všeň, 

manželé Otmarovi 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvy o právu provést stavbu na akci 

"Chodník Turnov - Mašovská ulice". Výstavba chodníku v Mašovské ulici společně s výstavbou chodníku 

v Sobotecké ulici je projektově připravována, pro podání žádosti do dotačního programu IROP, 

bezpečnost dopravy v příštím roce. Část stavby v Mašovské ulici se nachází na soukromých pozemcích 

parc.č. 3558/3, 3559/1, 3552/6 a 3552/1, vše k.ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví Agro Český ráj, a.s., 

Všeň a pozemku parc.č.3558/1, k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 

 
 

usnesení RM č. 535/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci "Chodník Turnov - Mašovská ulice" se 

společností Agro Český ráj, a.s., Všeň na pozemcích parc.č. 3558/3, 3559/1, 3552/6 a 3552/1, vše  

k.ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 536/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci "Chodník Turnov - Mašovská ulice" 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemku parc.č. 3558/1, k.ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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2. Schválení vybraného zhotovitele na akci: ZŠ Žižkova - stavební úpravy části 

přízemí na šatny 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 449/2016) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové 

řízení na zhotovitele akce. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) ze 7 

nabídek jako nejvhodnější nabídku firmy SYBAN, s.r.o. z Liberce za nabídkovou cenu 948 888,- Kč bez 

DPH (1 148 154,- Kč včetně DPH). Rozpočtovaná cena je 1,6 mil. Kč vč. DPH. Reference na tuto firmu 

byly ověřeny na Magistrátu města Liberce. 

 

 

 
 

 
 

usnesení RM č. 537/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy.  SYBAN, s.r.o., 

ul. 28. října 60/44, 460 07 Liberec 7, na realizaci stavby „ZŠ Žižkova – stavební úpravy části 

přízemí na šatny“ za cenu 948 888,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s 

vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

 

3. Technické služby Turnov, dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Stavební úpravy nám. 

Českého ráje" 
 

Rozprava: 

      Dne 14.9.2016 byl radě města předložen materiál týkající se schválení více a méně prací na úpravy 

úseku silnice II/283 na náměstí Českého ráje. Rada města požádala o doplnění materiálu o položkový 

rozpočet dlažby COMCOM, která je nejdražší položkou víceprací. Vysoká cena této dlažby je dána 

postavením jediného výrobce na našem trhu, který určuje aktuální cenu za dodávku. 

 

Přesouváme na další RM. RM požaduje předložit fakturu od výrobce k subdodavateli dlaždičských prací. 

Rovněž trvá na co nejrychlejším dokončení akce. 
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4. Průběžná zpráva o gastro provozu KCT 
 

Rozprava: 

      Kulturní centrum Turnov od května roku 2015 provozuje vedle již dříve spravovaného kiosku letního 

kina a divadelního baru Městského divadla též restauraci v objektu KC Střelnice. Ta se za rok své 

existence vyprofilovala jako prostor nabízející profesionální služby s kvalitní kuchyní a pokrývá 

gastroservisem veškeré akce pořádané Kulturním centrem i akce realizované formou pronájmu. Též 

poskytuje zázemí Městu Turnov při hoštění významných návštěv města. 

Za celou dobu provozu jsme nezaznamenali jedinou stížnost na kvalitu poskytovaných služeb, 

což dobře podporuje naši snahu o změnu vnímání KC Střelnice jako prostoru otevřeného a vstřícného 

všem jeho návštěvníkům. Od jara 2016 jsme rozšířili nabídku služeb - intenzivně pracujeme na PR a 

pomalu se daří získávat další zákazníky - svůj vánoční večírek zde bude nově konat např. ČMSS, aktuálně 

chystáme velkolepý raut pro společnost Trevos. Též jsme začali nabízet možnost smutečních hostin a 

dětských oslav. 

V současné chvíli probíhá na všech provozovnách gastro KCT zkušební provoz systému elektronické 

evidence tržeb. Aktuální hospodářský výsledek k 31.8.2016 je o cca 57 tisíc Kč lepší, než loni ve stejnou 

dobu a vzhledem k plánovaným akcím do konce roku lze předpokládat, že celkový hospodářský výsledek 

gastroprovozu KCT za rok 2016 bude výrazně lepší, než v roce 2015. 

 
 

usnesení RM č. 538/2016 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí Průběžnou zprávu o hospodaření gastroprovozu KC Turnov. 
 

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

 

5. OŠKS - Změna sledovaných ukazatelů, čerpání rezervního fondu příspěvkových 

organizací 
 

Rozprava: 

      1) žádost ředitele organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace o navýšení 

sledovaného ukazatele účtu 521 – mzdy o 700.000 Kč na celkovou částku 19.897.000 Kč. Limit 

pracovních úvazků 90 zůstává nezměněný. 

Zároveň žádá o schválení navýšení sledovaného ukazatele účtu 602 – tržby z prodeje služeb o 938.000 Kč 

na celkovou částku 19.880.000 Kč. 

 

2) žádost organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace o čerpání rezervního 

fondu do výše 58.000 Kč na nákup nového koberce do třídy (20.000 Kč) a dvou reproduktorů včetně 

kabeláže a uchycení na stěny (38.000 Kč). 

 

Projednávání ředitele ZSST, příspěvkové organizace, přesouváme na další RM. RM požaduje předložit 

přehled navýšení platů.  
 

 

 
 

usnesení RM č. 539/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 

do výše 58.000 Kč na zakoupení koberce do orchestrální třídy a dvou reproduktorů včetně 

kabeláže a uchycení na stěny. 
 

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



4  Zápis Rady Města Turnov 26. 9. 2016 

6. Mateřské školy Turnov - výjimka z počtu dětí na třídu pro školní rok 2016/2017 
 

Rozprava: 

      Na základě § 2, odst. 2 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se třída mateřské školy 

naplňuje do počtu 24 dětí. Podle § 23, odst. 5 školského zákona však může zřizovatel povolit výjimku 

z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění, a to do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu 

kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. S ohledem na 

výše uvedené, žádáme Radu města o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu pro školní rok 

2016/2017. 
 

usnesení RM č. 540/2016 

RM schvaluje  

pro školní rok 2016/2017 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole 

Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, na 26 dětí v jedné třídě. 
 

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

usnesení RM č. 541/2016 

RM schvaluje  

pro školní rok 2016/2017 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole 

Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, na 28 dětí v jedné třídě. 
 

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

usnesení RM č. 542/2016 

RM schvaluje  

pro školní rok 2016/2017 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole 

Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, na 28 dětí v jedné třídě. 
 

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

usnesení RM č. 543/2016 

RM schvaluje  

pro školní rok 2016/2017 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole 

Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, na 26 dětí ve třech třídách. 
 

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

usnesení RM č. 544/2016 

RM schvaluje  

pro školní rok 2016/2017 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole 

Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, na 27 dětí ve dvou třídách. 
 

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

usnesení RM č. 545/2016 

RM schvaluje  

pro školní rok 2016/2017 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu ve Waldorfské 

mateřské škole Turnov, příspěvková organizace, na 25 dětí ve dvou třídách. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 546/2016 

RM schvaluje  

pro školní rok 2016/2017 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole a 

Základní škole Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, na 26 dětí ve čtyřech třídách. 
 

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

 

7. Dohoda o stavební úpravě bytu č. 2/5 NP v čp. 184, Palackého ulice, Turnov 
 

Rozprava: 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxx si podal žádost na odbor správy majetku o souhlas s úpravami nájemního bytu 

č. 2/5NP o velikosti 1 + 2, čp. 184 ulice Palackého, Turnov, ve kterém bydlí od října 2013. Odhadované 

náklady úprav budou 50.000 Kč. Všechny uvedené úpravy budou realizovány nejpozději do 31.12.2016. 

Veškeré uvedené náklady bude hradit nájemce bez finančních nároků vůči pronajímateli. 

 
 

usnesení RM č. 547/2016 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o úpravách bytu č.2/5NP v čp. 184 Palackého ulice, Turnov, mezi Městem 

Turnov a xxxxxxxxxxx dle požadavků odboru správy majetku (použití PVC podlahové krytiny). 
 

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

 

8. FOKUS-výsledek veřejné zakázky na projektovou dokumentaci 
 

Rozprava: 

      Na konci června 2016 byl předložen  a schválen materiál na projekt „Vybudování zázemí pro sociální 

služby v objektu Skálova č.p. 415“ – vybudování zázemí pro Fokus Turnov. Následně byl osloven Ing, 

arch. Zdeněk Sláma, který zpracoval architektonickou studii ve spolupráci s Ing. arch. Kamilem Maškem. 

Návrh byl několikrát konzultován za účasti vedení města a FOKUSu. 9.8.2016 byla vypsána veřejná 

zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace podle architektonické studie s termínem 

podání nabídek do 19.8.2016. Předpokládaná cena byla stanovena do 390tis bez DPH. Bohužel žádná 

nabídka nebyla předložena. Proto na radě města 25.8.bylo schváleno opětovné vypsání nového 

výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace včetně složení hodnotící komise. Výzva byla 

vyhlášena 1.9.2016 s termínem podání nabídek do 19.9.2016. Bylo osloveno 9 projekčních kanceláří. 

Byly podány 3 nabídky, které zásadním způsobem překračují původně uvažovaný finanční odhad na 

zpracování projektové dokumentace. 

 

Bod byl přesunut na další RM, budou ještě poptány další projekční kanceláře.       
 

 

V Turnově dne 3. října 2016 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

        starosta              místostarosta 
 

 


