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Zápis z 20. jednání rady města Turnov 

ze dne 9. 11. 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. Městská teplárenská Turnov s. r. o. - schválení účetní závěrky, výroční zprávy 

2015/2016 
 

Rozprava: 

      Návrh na vypořádání zisku ve výši 1.289.060,32 Kč za účetní období 2015/16 

Vypořádání zisku ve výši 1.289.060,32 Kč: 

a) Příděl do rezervního fondu = 5% z čistého zisku ve výši 64.454,- Kč 

b) Příděl do sociálního fondu = 3% dle Kolektivní smlouvy z mezd (4.131.605,-Kč), tedy ve výši 

123.948,- Kč 

c) Zbytek ve výši 1.100.658,32 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let 

 
 

usnesení RM č. 598/2016 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

schvaluje výroční zprávu 2015/2016, včetně uzávěrky. 
 

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

usnesení RM č. 599/2016 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

schvaluje závěry auditu hospodářského roku 2015/16. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 600/2016 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

schvaluje vypořádání zisku společnosti dle předloženého návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 601/2016 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. 
 

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

2. Návrh rozpočtu města na rok 2017 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2017. Příjmy 

předpokládáme ve výši 321958 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 266711 tis. Kč, v kapitálových 

výdajích ve výši 46297 tis. Kč a financování ve výši 8950 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven 

jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2017 se celkové zadlužení města 

sníží o částku 19450 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku 83368 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). Materiál 

bude projednáván na finančním výboru, poradě zastupitelů a následně na zastupitelstvu města v prosinci 

2016. 

 
 

usnesení RM č. 602/2016 

RM bere na vědomí  

návrh rozpočtu na rok 2017 s připomínkami na základě diskuze. 
 

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

3. Bytový fond města a jeho další rozvoj 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem přesunut na další jednání RM. 

 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti, Optotrasa-Hruštice, Károvsko, 

Turnov 
 

Rozprava: 

      V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH, 

s.r.o. ze dne 22.11.2007 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na 

základě kolaudačního souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Hruštice, Károvsko, Turnov. 

Společnost  PAMICO CZECH, s.r.o. nyní předložila k uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti na pozemky dotčené uvedenou stavbou ve vlastnictví Města Turnov a to parcel.č. 3875/2, 

3875/6 a 3875/7 vše v katastrálním území Turnov.  Celková výměra rozsahu věcného břemene je 

vymezena geometrickým plánem č.4175-68/2016  a činí 247 bm. 

 
 

usnesení RM č. 603/2016 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parcel.č. 3875/2, 3875/6 a 3875/7 vše v 

katastrálním území Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 247 bm dotčených 

stavbou Optotrasa – Hruštice, Károvsko, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s.r.o. za 
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jednorázovou úhradu ve výši v 1,- Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi 

Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s.r.o. ze dne 22. 11. 2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 

 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, Optotrasa-Markova-

Diamantová, Markova-Diamantová-Rozšíření, Turnov 
 

Rozprava: 

      V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH, 

s.r.o. ze dne 22. 11. 2007 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na 

základě kolaudačního souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – ul. Markova-Diamantová, 

Markova-Diamantová-rozšíření, Turnov. 

Společnost  PAMICO CZECH, s.r.o. nyní předložila k uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti na pozemky dotčené uvedenou stavbou ve vlastnictví Města Turnov a to parcel.č. 3880/6, 

3880/8, 3880/9, 3880/10, 3880/11, 3880/14, 3880/23 vše v katastrálním území Turnov.  Celková výměra 

rozsahu věcného břemene je vymezena geometrickým plánem č. 4167-58/2016 a činí 294 bm. 

 
 

usnesení RM č. 604/2016 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parcel.č. 3880/6, 3880/8, 3880/9, 3880/10, 

3880/11, 3880/14, 3880/23 vše v katastrálním území Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce 294 bm dotčených stavbou Optotrasa – ul. Markova-Diamantová, Markova-

Diamantová-ROZŠÍŘENÍ, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s.r.o. za jednorázovou úhradu 

ve výši v 1,- Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Turnov a 

společností PAMICO CZECH s.r.o. ze dne 22. 11. 2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  

6. Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti, Optotrasa-Dělnická, Zahradní, U 

Lip, Turnov 
 

Rozprava: 

      V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH, 

s.r.o. ze dne 22.11.2007 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na 

základě kolaudačního souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – ul. Dělnická, Zahradní, U lip, 

Turnov. Společnost  PAMICO CZECH, s.r.o. nyní předložila k uzavření Smlouvu o zřízení věcného 

břemene – služebnosti na pozemky dotčené uvedenou stavbou ve vlastnictví Města Turnov a to parcel.č. 

711/1, 711/28, 711/29, 711/155, 711/176, 717/13, 717/21, 717/26, 717/27, 831/10, 831/20, 831/21, 837, 

838/1, 838/7, 951, 972/1, 972/2, 973, 976/1, 996 vše v katastrálním území Daliměřice, obec Turnov.  

Celková výměra rozsahu věcného břemene je vymezena geometrickým plánem č. 905-62/2016-1 a 905-

62/2016-2 a činí 1.407 bm. 

 
 

usnesení RM č. 605/2016 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parcel.č. 711/1, 711/28, 711/29, 711/155, 

711/176, 717/13, 717/21, 717/26, 717/27, 831/10, 831/20, 831/21, 837, 838/1, 838/7, 951, 972/1, 

972/2, 973, 976/1, 996 vše v katastrálním území Daliměřice, obec Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov v celkové délce 1.407 bm dotčených stavbou Optotrasa – ul. Dělnická, Zahradní, U lip, 
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Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši v 1,- Kč + DPH na 

základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH 

s.r.o. ze dne 22. 11. 2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti, Optotrasa-5.května, Turnov 
 

Rozprava: 

      V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH, 

s.r.o. ze dne 22.11.2007 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na 

základě kolaudačního souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – ul. 5.května, Turnov. 

Společnost  PAMICO CZECH, s.r.o. nyní předložila k uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti na pozemky dotčené uvedenou stavbou ve vlastnictví Města Turnov a to parcel.č. 3877/2, 

3877/4, 3877/4, 3877/5, 3877/11, 3877/13, 3877/14, 3877/23 a 3877/24 vše v katastrálním území Turnov.  

Celková výměra rozsahu věcného břemene je vymezena geometrickým plánem č.4176-69/2016 a činí 226 

bm. 
 

usnesení RM č. 606/2016 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parcel.č. 3877/2, 3877/4, 3877/4, 3877/5, 

3877/11, 3877/13, 3877/14, 3877/23 a 3877/24 vše v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce 226 bm dotčených stavbou Optotrasa – ul. 5. května, Turnov ve prospěch 

PAMICO CZECH s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši v 1,- Kč + DPH na základě uzavřené 

Smlouvy o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s.r.o. ze dne 

22.11.2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  

8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést 

stavbu "Vodovodní přípojka k č.p.35, Malý Rohozec, Pivovar Rohozec, s.r.o." 
 

Rozprava: 

      Investor Pivovar ROHOZEC, a.s. na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové vodovodní 

přípojky pro objekt č.p. 35 a Malém Rohozci v délce cca 8 bm.  Vodovodní přípojka bude provedena 

protlakem kolmo na osu komunikace. Staré napojení bude zaslepeno na hlavním řadu technologické vody 

pro pivovar. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 439/1 a 97/2, oba k.ú. Malý Rohozec v majetku města 

Turnov.  
 

usnesení RM č. 607/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.439/1 a 97/2 v k.ú. Malý 

Rohozec ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 8 bm dotčených stavbou vodovodní 

přípojky k objektu č.p. 35, investor Pivovar ROHOZEC, a.s., Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov 

za jednorázovou úhradu 3.200,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést 

stavbu "Odvodnění-dešťová kanalizace, Vazovec, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Liberec" 
 

Rozprava: 

      Ředitelství silnic a dálnic ČR na pozemcích města Turnova připravuje vybudování dešťové kanalizace 

pro odvodnění komunikace a umístění lomové šachty vedoucí přes služebný pozemek 807/1 k.ú. 

Bukovina u Turnova v délce cca 17 bm. Stavba řeší současný nevhodný stav z hlediska likvidace 

dešťových vod z komunikace I/10 z okolních polí v oblasti místní části Vazovec. Odvodnění komunikace 

je řešenou formou opravy s využitím stávajícího systému odvodnění. Po dokončení stavby bude povrch 

komunikace zaasfaltován.  

usnesení RM č. 608/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parc.č. 807/1 k.ú. Bukovina u 

Turnova ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 17 bm dotčených stavbou dešťové 

kanalizace pro odvodnění komunikace a umístění lomové šachty v části Vazovec, Investor 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec za jednorázovou úhradu 6.800,- 

Kč + DPH. 
 

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

10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést 

stavbu "Vodovodní přípojka pro mobilhome na p.č.2973, Benátky Turnov, p.Bičík" 
 

Rozprava: 

      Stavebník xxxxxx na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové vodovodní přípojky pro 

objekt mobilhomu na svém pozemku parc.č. 2973, k.ú. Turnov v délce cca 1 bm.  Vodovodní přípojka 

bude provedena výkopem a bude napojena na stávající vodovodní řad, který je veden v kraji místní 

komunikace. Po dokončení stavby bude povrch komunikace zaasfaltován. Touto stavbou bude dotčena 

parcela 3878/1 k.ú. Turnov v majetku města Turnov.  

Mobilhome nelze dle územního plánu města na katastrech Turnova stavět. 

 

usnesení RM č. 609/2016 

RM neschvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky 3878/1 v k.ú. Malý Rohozec ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 1 bm dotčených stavbou vodovodní přípojky k 

objektu mobilhomu, stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
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11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést 

stavbu "SM, Bukovina, úprava TS 5-let.voda, SMN_0013" 
 

Rozprava: 

      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na stavbu č. IE-

12-4004423/SB01 „SM, Bukovina, úprava TS 5-let.voda, SM_0013“. Stavba se nachází v záplavovém 

území v Dolánkách k.ú. Bukovina u Turnova na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 462, k.ú. 

Bukovina. Projekt řeší výměnu stávající stožárové trafostanice za novou sloupovou BTS na betonovém 

sloupu. Účelem stavby je protipovodňové opatření, který instalací podesty z pozinkovaného poro-roštu 

před rozvaděčem NN zabrání zaplavení 5-ti letou vodou. Stavba je umístěna na okraji zastavěného území, 

vzdálenost nejbližšího obydlí je 23m. Nová TS bude zřízena v těsné blízkosti vedle původní. Stávající 

dvojsloupová stožárová trafostanice bude demontována. Předpokládaný rozsah věcného břemene na 

pozemcích Města Turnov činí 3 m2. OSM konzultoval s projektantem stavby bezpečnost navrženého 

řešení. Projektant nás ujistil, že se jedná o běžně používané bezpečné řešení, především s ohledem na 

veřejnost.  

 
 

usnesení RM č. 610/2016 

RM neschvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

stavby a následné smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon ) na pozemek parc. č. 462, k.ú. Bukovina u Turnova 

ve vlastnictví Města Turnov. 

RM žádá OSM o další jednání se společností ČEZ Distribuce směřující k novému umístění 

trafostanice mimo turisticky a komunikačně zatíženou trasu. 
 

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

12. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ulici 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá části pozemků p.č. 141/2 a 130/1 v k.ú. Turnov s vjezdem z Vejrichovy 

ulice na parkovací stání. Jedná se o 11 parkovacích stání za cenu pronájmu 300,- Kč /měsíc + DPH. Jedno 

parkovací stání měla v pronájmu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která podala výpověď smlouvy o nájmu části 

pozemku - parkovacího místa.  Zároveň o toto místo požádala xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která má 

mentálně i fyzicky postiženého nechodícího syna - ZTP/P. Kvůli jeho nepohyblivosti potřebuje auto 

denně a parkování v blízkosti by velmi využila.  

 
 

usnesení RM č. 611/2016 

RM schvaluje  

pronájem části pozemků p.č. 141/2 a 130/1, k.ú. Turnov na parkovací stání pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 300,- Kč + DPH/měsíc. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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13. Prodej pozemků parc.č. 2493/6, p.č. 2493/9 a p.č. 2494/7 v k.ú. Turnov ul. 

Šlikova 
 

Rozprava: 

      V ul. Šlikova, jsou ve vlastnictví Města Turnov tyto tři pozemky 2493/6, 2493/9 a 2494/7 k.ú. Turnov 

a to v následujícím stavu:  pozemek 2493/6 zast.pl. o výměře 26 m2 k. ú. Turnov, zastavěn zděnou garáží 

ve vlastnictví soukromé osoby. Pro nápravu stavu byl zjištěn na KN vlastník, kterým je xxxxxxxxxxx, syn 

původní majitelky, která měla na tento pozemek uzavřenou nájemní smlouvu. Po naší výzvě se na nás 

xxxxxxxxxxxxx obrátil s nabídkou na odkoupení pozemku parc.č. 2493/6 zast.pl. k.ú. Turnov pod garáží. 

Za odkoupení pozemku nabízí 1.000 Kč/m2, tj. celkem 26.000 Kč. Dalším je pozemek parc.č. 2493/9 

zast.pl. o výměře 27 m2, k.ú. Turnov ve vlastnictví města, na kterém je také postavena garáž, která však 

není ani zapsána v katastru nemovitostí. Tento případ je v řešení, údajný vlastník garáže 

xxxxxxxxxxxxxxxx, se na výzvu přihlásil a má zájem o odkoupení pozemku. 

Dále pak pozemek p.č.2494/7 zast. plocha a nádvoří, o výměře 27m2, který není zastavěn žádnou stavbou. 

Pozemek je ale oplocen společně s pozemky ppč. 2494/3 a 2494/4 a dle brány zřejmě užíván jako vjezd. 

Vlastníci xxxxxxxxxxxxx byli osloveni dopisem ze dne 2.11.2016 s nabídkou odkoupení pozemku. 
 

usnesení RM č. 612/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej pozemku p.č. 2493/6 o výměře 26m2 a pozemku p.č. 2493/9 o výměře 27m2, 

vlastníkům garáží stojících na těchto pozemcích sousedním vlastníkům pozemků, za cenu 1000,-

Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

Prodej pozemku p.č. 2494/7 o výměře 27m2 předložit k projednání až po projekčním vyřešení 

komunikace. 
 

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

14. Přemístění plechových garáží sídliště Přepeřská 
 

Rozprava: 

      V zájmu města je stále dořešení vymístění plechových garáží na sídlišti Přepeřská, kde je v plánu 

obnova zeleně a vybudování dalších parkovacích míst. Do dnešního dne byly vykoupeny tři garáže a u 

ostatních pěti plechových garáží řešíme jejich přemístění. Dne 24.10.2016 se konala schůzka pana 

starosty se zbývajícími vlastníky garáží, s tím, že je schválený přesun a umístění garáží od spol. LESY ČR 

s.r.o. za stávající řadu patrových garáží směrem k Odolenovickému potoku na pozemku ppč. 1986/1 k.ú. 

Turnov, dle situačního zákresu a za dodržení podmínek umístění min. 4m od břehové linie v neužším 

místě. Po projednání podmínek byli vlastníci vyzváni k vyjádření souhlasu/nesouhlasu se stěhováním na 

dané místo. Vlastníci vyjádřili souhlas. Ze strany města jim bylo nabídnuto, že přestěhování vyklizených 

garáží bude provedeno na náklady města a pokud dojde k poškození garáží, budou nahrazeny novými, 

taktéž na náklady města. Hodnota nové garáže je cca 15.000,- Kč/ks a náklady na vybudování zpevněné 

plochy pod všemi garážemi o velikosti 110m2 min. 100.000,- Kč. Pro nové umístění plechových garáží 

bude vybudována zpevněná plocha a stání bude pro každou garáž o něco širší pro případnou možnost 

výstavby zděné garáže. 
 

usnesení RM č. 613/2016 

RM schvaluje  

přemístění pěti plechových garáží z centra sídliště Přepeřská za stávající řadu patrových garáží 

směrem k Odolenovickému potoku, za podmínek, že Město na vlastní náklady vybuduje 

zpevněnou plochu, přestěhuje garáže a případně zakoupí nové, dle návrhu. 

 RM doporučuje ZM schválit, s ohledem na to, že je přemístění garáží v zájmu města, prodej 

části pozemku ppč. 1986/1 o celkové výměře cca 110m2 pod garážemi vlastníkům plechových 

garáží za kupní cenu ve výši 950,-Kč/m2. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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15. Převod parkoviště u Kulturního centra Turnov s.r.o. do vlastnictví Města Turnov 
 

Rozprava: 

      S ohledem na problematickou vymahatelnost placení parkovného na parkovišti "U Raka", které je 

majetkem Kulturního centra Turnov, s.r.o. (dále jen KCT) došlo k jednání, pana starosty s panem 

Truckou, Mgr. Vaňátkem a Mgr. Peškem ohledně převodu parkoviště u KC Turnov - Střelnice do 

vlastnictví města. Jedná se o pozemky v k.ú. Turnov: parc.č. 1525/2 o výměře 4996 m2, ostatní plocha, 

způsob využití parkoviště, parc.č. 1525/3 o výměře 35 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí 

stavba bez čp., tech.vyb. (trafostanice), zapsaná na LV 6486 - ČEZ Distribuce, a.s., parc.č. 1540/2 

o výměře 90 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, to vše včetně stavby  - stavební objekt komunikace - 

parkoviště 71 stání z toho 4 pro invalidy a účelová komunikace, zkolaudováno kolaudačním rozhodnutím.  

Bude-li parkoviště ve vlastnictví Města Turnov, dojde k lepší vymahatelnosti parkovného městskou 

policií. 

 
 

usnesení RM č. 614/2016 

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

schvaluje převod pozemků p.č. 1525/2, 1525/3 a 1540/2 v k.ú. Turnov o celkové výměře 5121m2 

a stavby parkoviště formou darovací smlouvy do vlastnictví Města Turnov 

RM doporučuje ZM schválit převod pozemků pč. 1525/2, 1540/2 a 1525/3 k.ú. Turnov, včetně 

stavby parkoviště a účelové komunikace, formou darovací smlouvy z majetku Kulturního centra 

Turnov, s.r.o., do vlastnictví Města Turnov. 

RM ukládá jednateli Kulturního centra Turnov s.r.o. před projednáváním v ZM tento převod 

majetku projednat v dozorčí radě Kulturního centra Turnov s.r.o.. 
 

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

16. Rekonstrukce Nádražní ulice, III.etapa,  smlouva o právu provést stavbu 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku pracuje na projektu Rekonstrukce Nádražní ulice, III. etapa od Prouskovy ulice 

na hranici katastrálního území a ve spolupráci s obcí Ohrazenice až do Přepeř.  Pro další stupeň 

projektové přípravy - pro stavební řízení je třeba s vlastníky pozemků, na kterých se stavba nachází 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu. Někteří majitelé pozemků předběžně souhlasí s odprodejem 

pozemku pod chodníkem. Od těchto vlastníků, kteří to myslí vážně pozemky začneme vykupovat. 

Podkladem pro výkup pozemků bude vyhotovení geometrických plánů pro odměření pozemků od 

rodinných domů, jejich jsou nyní součástí. Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení vzor 

smlouvy o právu provést stavbu, která bude muset být uzavřena ve všemi 73-mi vlastníky pozemků. 

 
 

usnesení RM č. 615/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky pozemků v Nádražní ulici v rámci přípravy 

projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce Nádražní ulice, III.etapa, Turnov" dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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17. Schválení vybraného zhotovitele na akci: Hrad Valdštejn - rekonstrukce 

zabezpečovacího systému 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele 

akce. Cenová nabídka vybraného zájemce bude přílohou žádosti o dotaci z Ministerstva kultury. Žádost o 

tuto dotaci je potřeba podat do 18. 11. 2016.  

 

 
 
 

usnesení RM č. 616/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče firmy ELTES, 

s.r.o., na realizaci stavby „Hrad Valdštejn - rekonstrukce zabezpečovacího systému“ za cenu  707 

821,43 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

18. Schválení dodatku č.1 na akci: Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého - 

obnova střešní krytiny 
 

Rozprava: 

      Na základě výběrového řízení a usnesení RM č. 55/2016 byla vybrána firma DKK Stav s.r.o. Liberec 

za nabídkovou cenu 2 596 714,- vč. DPH. Termín zahájení byl 5.9.2016, termín dokončení 31.10.2016. 

Na tuto akci byly poskytnuty dvě dotace. Jedna z Ministerstva kultury ve výši 950 tis. Kč s tím, že musí 

být vyúčtována do 15. 12. 2016. Další dotace byla poskytnuta z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300 

tis. Kč. Práce na této akci byly zahájeny v souladu se smlouvou. První tři týdny probíhala oprava a 

zpevňování krovů, v posledním týdnu září byly zahájeny práce na výměně krytiny v horní části střechy. 

Práce však probíhaly pomalu, protože krovy nebyly v rovině a musely se pracně srovnávat. Proto na 

kontrolním dnu dne 11. 10. 2016 firma DKK Stav s.r.o. předložila žádost o prodloužení termínu 

dokončení do konce listopadu 2016. RM na svém zasedání dne 20.10.2016 prodloužení termínu 

dokončení neschválila (usnesení č. 589/2016). Postup prací se však dále zpomaloval, protože jak se 

střecha postupně zatěžovala, začalo docházet k sedání krovů a hrozil jejich kontakt s klenbou stropu 

kaple. Proto byl dne 11.10.2016 vznesen na projektanta požadavek na prověření této skutečnosti statikem. 

Ten zpracoval zprávu a navrhl opatření k eliminaci zatížení vrcholu klenby. Navržená opatření považoval 

pro ochranu stropní klenby kaple za dostatečná a bezpečná. Stav krovů se však nadále zhoršoval, proto 

technický dozor investora na 7. kontrolním dnu dne 25.10.2016 telefonicky vyzval statika k urychlenému 

prověření stavu. Na 8. KD dne 1.11.2016 projektantka pozastavila práce na pokládce krytiny do doby 

dalšího prověření statikem. Bylo povoleno pouze dokončení detailů a zajištění střechy proti zatečení. 

Osobní prověření statikem se uskutečnilo dne 3.11.2016. Bylo zjištěno (to již byla odkryta i část spodní 

střechy), že při minulých rekonstrukcích nebylo provedeno kotvení krovů k pozednicím a proto dochází 

vlivem nárůstu zatížení k posunu a deformaci krovu. Tuto skutečnost nemohl projektant při zpracování 

projektové dokumentace zjistit ani předpokládat a ani statik při prohlídkách, protože tato část krovů byla 
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zakryta krytinou. Teprve po demontáži krytiny v této části střechy bylo možné toto zjistit. Na základě 

zjištěného stavu statik zpracoval nové technické řešení zajištění krovu, které předložil dne 7.11.2016. Bez 

zajištění krovu není možné pokračovat v pokládce střešní krytiny. 
 

Další postup: 

Dodatkem č.1 prodloužit termín dokončení zatím do 30.11.2016. Na základě technického řešení zajištění 

krovu od statika předloženého dne 7.11.2016 dodavatel zpracuje cenovou nabídku na tyto práce. Tato 

nabídka s novým termínem dokončení budou předmětem dodatku č. 2, který bude předložen RM ke 

schválení (předpoklad je 24.11.2016). S ohledem na počasí a charakter prací (práce ve výškách a s 

horolezeckou technikou) dodavatel navrhuje do konce listopadu provést statikem navržené úpravy a na 

střeše provést zimní opatření a v pokládce krytiny pokračovat až na jaře příštího roku. K tomuto postupu 

se přiklání i vedení hradu, protože v měsíci prosinci a lednu probíhají v kapli vánoční a novoroční 

koncerty (10.12.2016 –7.1.2017). Tímto postupem zároveň získáme čas na úpravu naší žádosti o dotaci na 

Ministerstvo kultury. K žádosti o úpravu dotace je nutné předložit schválený dodatek č.1 a pak i dodatek 

č.2. Na základě výše uvedeného doporučuje odbor správy majetku schválit firmě DKK Stav s.r.o. 

prodloužení termínu dokončení díla zatím do 30. 11. 2016. 

 
 

usnesení RM č. 617/2016 

RM schvaluje  

prodloužení termínu dokončení díla a dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci: Hrad Valdštejn, 

kaple sv. Jana Nepomuckého - obnova střešní krytiny do 30.11.2016. RM pověřuje OSM 

předložením dodatku č.2 se specifikací víceprací a harmonogramu spojených se sedáním krovu 

na příští RM 24.11.2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  

19. Lávka Šetřilovsko, ev.č. 004, Turnov - dodatek č.2. 
 

Rozprava: 

      Dne 1.4.2016 začali dle smlouvy o dílo stavební práce na lávce Šetřilovsko, ev.č.004. Práce provádí 

stavební firma Jirop trade s.r.o. z Blažimi za nabídkovou cenu 1.186.843,75 Kč vč. DPH s původním 

termínem dokončení 15.7.2016. Zhotovitel byl neustále upozorňován na skluz v harmonogramu prací. Ke 

dni 4.11.2016 se vyšplhala smluvní pokuta na částku 336 tis. Kč. Zhotovitel neustále prodlužoval termín 

s tím, že stavební práce dokončí. Dne 3.11.2016 proběhlo jednání za účasti starosty města, odboru správy 

majetku, technického dozoru investora a zástupce zhotovitele. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel do 

dnešního dne dílo nedokončil a z důvodu porušení závazku zhotovitele ze Smlouvy provést dílo řádně a 

včas existují na straně objednatele pochybnosti o schopnosti zhotovitele dílo dokončit, proto se smluvní 

strany dohodly na změně závazků. Zhotovitel dílo předá v aktuálním stavu a bude s ním provedeno 

finanční vyrovnání. V současné době chybí dokončit montáž madla zábradlí po celé délce, montáž 

mostních hranolů, montáž zábradlí (umístěné mimo lávku) a úprava základových patek.  

Stavební akci je však zapotřebí dokončit. Dne 3.11.2016 byla oslovena o podání nabídky na dokončení 

prací stavební firma EKIA s.r.o. z Teplic, která v letošním roce pro nás kvalitně provedla výstavbu 

mostku na Vazovci a lávku na autobusové nádraží. Se společností EKIA byla na těchto akcích vynikající 

spolupráce. Díla byla předána v dostatečném předstihu bez vad a nedodělků. Firma EKIA předložila 

přijatelnou cenovou nabídku.  

 
 

usnesení RM č. 618/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.2  smlouvy o dílo na stavební práce na lávce Šetřilovsko, ev.č.004, Turnov s 

firmou Jirop trade s.r.o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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usnesení RM č. 619/2016 

RM uděluje  

výjimku dle platné směrnice č. 49.15. dle čl.VII bod 3) o zadávání veřejných zakázek. Na 

základě této výjimky budou stavební práce na lávce Šetřilovsko, ev.č. 004, Turnov dokončeny 

firmou EKIA s.r.o. dle předložené cenové nabídky ve výši 313 017 Kč vč. DPH s termínem 

dokončení 31. 12. 2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

20. Zdravotně sociální služby Turnov - dodatek ke smlouvě 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám tímto k projednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/02/2016 mezi městem Turnovem a 

Zdravotně sociálními službami Turnov schválené Radou města Turnova dne 25. 02. 2016. Zdravotně 

sociální služby Turnov požádaly o změnu vyrovnávací platby na jednotlivé druhy registrovaných 

sociálních služeb. Důvodem je stanovení maximální výše vyrovnávací platby Libereckým krajem na rok 

2016 (smlouva č. OLP/655/2016). V době stanovení finančních prostředků městem Turnovem na 

jednotlivé služby nebyla známa tato maximální výše vyrovnávací platby, ani nebyla známa výše dotace od 

ministerstva práce a sociálních věcí poskytovaná Krajským úřadem Libereckého kraje. Město Turnov 

stanovilo začátkem roku 2016 finanční prostředky po dohodě s organizací na jednotlivé druhy 

registrovaných služeb. V dodatku smlouvy jsou upraveny částky příspěvku na služby dle žádosti 

Zdravotně sociálních služeb Turnov tak, aby nedošlo k překročení vyrovnávací platby a služby mohly být 

provozovány ve stávajícím režimu. Celková částka finančních prostředků od města Turnova zůstává 

nezměněna, ostatní ustanovení smlouvy jsou beze změn. 

 

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 

OLP/02/2016: 

A. Pečovatelská služba pod číslem registrace 8719331 - ve výši 3.002.007,- Kč. 

B. Odlehčovací služby pod číslem registrace 3368051 - ve výši 618.275,- Kč. 

C. Centra denních služeb pod číslem registrace 9313088 - ve výši 266.591,- Kč. 

D. Domovy pro seniory pod číslem registrace 4234054 - ve výši 2.880.634,- Kč 

E. Domovy se zvláštním režimem pod číslem registrace 9274680 - ve výši 2.659.493,- Kč. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném 

hospodářském 

zájmu č. OLP/02/2016: 

A. Pečovatelská služba pod číslem registrace 8719331 – ve výši 3.618.422,- Kč. 

B. Odlehčovací služby pod číslem registrace 3368051 – ve výši 655.000,- Kč. 

C. Centra denních služeb pod číslem registrace 9313088 – ve výši 255.355,- Kč. 

D. Domovy pro seniory pod číslem registrace 4234054 – ve výši 2.093.225,- Kč 

E. Domovy se zvláštním režimem pod číslem registrace 9274680 – ve výši 2.804.998,- Kč. 
 

 
 

usnesení RM č. 620/2016 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Turnov a Zdravotně sociálními službami Turnov, 

příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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21. Zdravotně sociální služby Turnov - vyřazení majetku 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám tímto návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Zdravotně 

sociálních služeb Turnov. Důvod k vyřazení: neopravitelné, není náhradní díl, nebo cena opravy 

převyšuje cenu majetku.  

 
 

usnesení RM č. 621/2016 

RM souhlasí  

s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku ze Zdravotně sociálních služeb Turnov, 

příspěvková organizace dle návrhu. 
 

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

22. Dětské centrum Turnov - návrh na vyřazení majetku 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám tímto návrh Dětského centra Turnov, příspěvkové organizace, na vyřazení majetku 

nad 1 000 Kč, který je uveden v příloze. Jedná se o špatný technický stav - rok pořízení 1999. Majetek byl 

zlikvidován Technickými službami. Dětské centrum přikládá i vyjádření k technickému stavu. 

 
 

usnesení RM č. 622/2016 

RM souhlasí  

s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku Dětského centra, příspěvková 

organizace dle návrhu. 
 

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

23. Nákup vozu pro odbor životního prostředí 
 

Rozprava: 

      Na základě pověření jsme oslovili zhruba 36 autosalonů s poptávkou nového či ojetého vozu. Vůz 

bude používán celým úřadem pro delší jízdy a jízdy do terénu (matrika, OSM a další). 

 
 

usnesení RM č. 623/2016 

RM schvaluje  

nákup nového vozu Škoda Yeti Ambition 1,2TSI 81kW od firmy Kontakt – služby motoristům, 

s.r.o. Turnov za cenu 349 900Kč. 
 

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

24. Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků s obcí Všeň 
 

Rozprava: 

      Na základě reformy veřejné správy byly k 1. 1. 2003 uzavřeny s obcemi ve správním obvodu města 

Turnova veřejnoprávní smlouvy (VPS) o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy, kdy 

se jedná o 36 obcí. Jediná obec Všeň si doposud přestupkovou agendu vyřizovala sama. Nové vedení obce 

přehodnotilo svůj dosavadní postup, kdy pan starosta obce Všeň písemně požádal Město Turnov o 

přenesení přestupkové agenty na naše město a současně o uzavření příslušné VPS. Jednou z podmínek 

uzavření VPS je dle § 63 s použitím § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, přijmout v Radě města usnesení se souhlasem uzavřít novou VPS, když toto usnesení bude 

přílohou VPS. Nová smlouva s obcí Všeň bude vypracována na stejném principu, jaký platí u stávajících 
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VPS, kdy obce nám platí roční paušál 10,50 Kč za každého občana příslušné obce. Smlouvy uzavíráme na 

dobu 4 let, kdy s obcí Všeň z důvodu sjednocení doby platnosti všech stávajících smluv navrhujeme tuto 

uzavřít na dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. 

 
 

usnesení RM č. 624/2016 

RM souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové 

agendy s obcí Všeň a zároveň RM zmocňuje starostu Ing. Tomáše Hockeho k podepsání této 

smlouvy. 
 

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

25. Přechod příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch, 

příspěvková organizace na plátcovství DPH, úprava majetkoprávních vztahů a 

související úprava zřizovací listiny 
 

Rozprava: 

      Od 1. 10. 2016 se organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace stala 

plátcem DPH (příjmy organizace se přiblížili 1mil.Kč/rok). S přechodem na plátcovství souvisí úprava 

majetkoprávních vztahů a s tím související úprava zřizovací listiny. 

- nový nájemní vztah mezi městem a organizací na Hrad Valdštejn včetně občerstvení 

- nový nájemní vztah mezi městem a organizací na prostory informačního centra 

- vrácení objektu čp.26, ul. 5. května ze svěřeného majetku organizace zpět městu 

- příjmy ze svateb budou příjmem organizace niko-li města 

Negativní dopad registrace k DPH na organizaci bude cca 40-55 tis.Kč/rok. Pozitivním dopadem je 

možný odečet DPH za stavební práce prováděné na Hradě Valdštejn. 

 
 

usnesení RM č. 625/2016 

RM bere na vědomí  

přechod Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace na plátcovství DPH k datu 

1.11.2016 a s tím spojené legislativní změny, které jsou součástí přiložené zprávy. 
 

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

usnesení RM č. 626/2016 

RM souhlasí  

u organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, aby nastavení 

koeficientů a nové majetkoprávní vztahy byly nastaveny od 1. 1. 2017 dle návrhu a pověřuje 

vedoucí FO vypracováním nové Zřizovací listiny a vedoucí OSM vypracováním nájemních 

smluv. 
 

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

usnesení RM č. 627/2016 

RM pověřuje  

ředitelku organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace průběžným 

sledováním navržených ukazatelů a následným zhodnocením po prvním roce fungování. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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26. Platy ředitelů neškolských příspěvkových organizací od 1. 11. 2016 a od 1. 1. 

2017 dle nařízení vlády č.316/2016 Sb. 
 

Rozprava: 

      Dne 12. 9. 2016 vyšlo nařízení vlády č. 316/2016 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, platné od 1. 11. 2016 a od 1. 1. 2017. Na základě tohoto předpisu došlo k 

úpravě platů ředitelů „neškolských“ příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov, a to těchto: 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Dětský centrum Turnov, příspěvková organizace a 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 

 
 

usnesení RM č. 628/2016 

RM schvaluje  

dle návrhu platy ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Turnov Městská 

knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, Turnovské památky a cestovní ruch, 

příspěvková organizace a Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s účinností 

od 1. 11. 2016 dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb., přílohy č. 1. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  

usnesení RM č. 629/2016 

RM schvaluje  

dle návrhu plat ředitelce příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace, zřízené městem Turnov s účinností od 1. 1. 2017 dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb., 

přílohy č. 6. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  

27. Škodní a likvidační komise - vyřazení majetku 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem přesunut na další jednání RM. 

 

28. Vyřazování majetku - základní a mateřské školy, Městská knihovna Marka 

Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch 
 

Rozprava: 

      Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1.12.2013,  

předkládáme žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. Majetek určený k vyřazení je již 

nefunkční, zastaralý,  neopravitelný, oprava nerentabilní. 

Své žádosti o vyřazení majetku předkládají ředitelé těchto příspěvkových organizací: 

Ředitel Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace,  

Ředitel Základní školy Turnov, Skálova 600,  příspěvková organizace,  

Ředitelka Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace,  

Ředitelka Mateřské školy  a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace,  

Ředitelka Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace,  

Ředitelka Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace, 

Ředitelka Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace,  

Ředitelka Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, 

Ředitel Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace,  

Ředitelka Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková organizace,  



15  Zápis Rady Města Turnov 9. 11. 2016 

Výše uvedený majetek určený k vyřazení je zastaralý, nefunkční, oprava nerentabilní - OŠKS doporučuje 

vyhovět žádostem ředitelů příspěvkových organizací o vyřazení majetku – dle jejich předloženého návrhu.  

 
 

usnesení RM č. 630/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč -  dle předloženého návrhu ředitele 

Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 631/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitele 

Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 632/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a drobného hmotného majetku 

do 999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 

Kč a dlouhodobého hmotného majetku nad 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky 

Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 633/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky 

Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 634/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky 

Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 635/2016 

RM souhlasí  

s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle předloženého 

návrhu ředitelky Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 636/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč, drobného hmotného majetku 

do 999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku nad 40.000 Kč – dle 

předloženého návrhu ředitelky Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 637/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 

dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 

školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 638/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a drobného hmotného majetku 

do 999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 

Kč – dle předloženého návrhu ředitele Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace. 
 

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

usnesení RM č. 639/2016 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného 

dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky 

Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková organizace. 
 

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

29. OŠKS Čerpání rezervního fondu a úprava sledovaných ukazatelů příspěvkových 

organizací 
 

Rozprava: 

      Žádost organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková organizace 

o: 

- zálohové čerpání rezervního fondu organizace do výše 50.000 Kč na financování platu školního asistenta 

z projektu Ministerstva školství ČR  

- čerpání rezervního fondu organizace do výše 30.000,- Kč na zafinancování realizace oplocení hracího 

prostoru pro děti MŠ 

 

Žádost organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace o úpravu sledovaných 

ukazatelů:  

Nutno zdůvodnit: navýšení účtu 503 – voda o 120 tis. Kč na celkových 395 tis. Kč 

 

Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace o úpravu 

sledovaného ukazatele v rámci rozpočtu takto:  

- ponížit účet 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku o částku 35 tisíc na částku 25 tis. Kč a o 

tuto částkou povýšit účet  511 Opravy a udržování. 
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- navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 – opravy a udržování o 35 tis. Kč na celkových 60 tis. Kč, 

úprava dveří u hygienického zázemí (posuvné dveře) 

 
 

usnesení RM č. 640/2016 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková organizace 

čerpání rezervního fondu do výše 50.000 Kč k časovému překlenutí nesouladu mezi výnosy a 

náklady na dofinancování platu školního asistenta. 
 

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

usnesení RM č. 641/2016 

RM nařizuje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková organizace 

vrácení finančních prostředků čerpaných v roce 2016 z rezervního fondu na školního asistenta 

zpět do rezervního fondu organizace ihned po obdržení finančních prostředků z projektu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
 

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

usnesení RM č. 642/2016 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková organizace 

čerpání rezervního fondu organizace do výše 30.000 Kč na dofinancování realizace oplocení 

hracího prostoru pro děti v MŠ. 
 

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

usnesení RM č. 643/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace úpravu sledovaného 

ukazatele v rámci rozpočtu takto: navýšení účtu 511 – opravy a udržování o 35 tis. Kč na 

celkových 60 tis. Kč. 
 

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

30. Rozšíření městské památkové zóny Turnov 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem přesunut na další jednání RM. 

 

31. Projekt Individuálně, ale společně a jinak - VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, 

o.p.s. 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem přesunut na další jednání RM. 

 
 

 

 



18  Zápis Rady Města Turnov 9. 11. 2016 

32. Kronika města Turnov 2015 
 

Rozprava: 

      Letopisecká komise Rady města Turnov na svém jednání 1. 11. 2016 projednala zápis v kronice za 

rok 2015, který představuje 357 stran textu a všichni členové komise posoudili jeho obsah a úplnost. Ke 

konceptu kroniky nevznesla komise žádné zásadní připomínky a zápis hodnotí jako velmi dobrý, 

objektivní a obsahově poutavý. Kronika je vedena v souladu s právními předpisy. Po schválení radou 

města bude zápis umístěn v plném znění na internetové stránky města Turnov. Na stejném jednání komise 

schválila i fotodokumentační přílohu kronikářského zápisu, která bude pevnou součástí vazby kroniky. 

Fotografie jsou po jednotlivých měsících uloženy na CD nosičích, pevných discích, aby je bylo možné 

operativně využívat. Tato data jsou průběžně umisťována na internetové stránky města Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 644/2016 

RM schvaluje  

kronikářský zápis za rok 2015 včetně jeho fotodokumentační přílohy s těmito připomínkami: 

fotografie zastupitelů musí být kompletní. 
 

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

33. Dotace na činnost sportovních spolků a koncepce sportu 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem přesunut na další jednání RM. 
 

 

 
 

V Turnově dne 15. listopadu 2016 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Jana Svobodová 

      Starosta              místostarostka 


