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Zápis z 22. jednání rady města Turnov 

ze dne 7. 12. 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, Mgr. Jana Svobodová, František 

Zikuda 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Zdravotně sociální služby - úprava sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková 

organizace o úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto:  

- Navýšení účtu 502 – teplo o 350 tis. Kč na celkových 1.659 tis. Kč 

- Navýšení účtu 503 – voda o 120 tis. Kč na celkových 395 tis. Kč 

- Navýšení účtu 602 – příjmy z prodeje služeb o 322tis.Kč na celkových 20.202tis. Kč 

Zvedly se ceny za teplou vodu a teplo dodávané z Nempry, s.r.o., rovněž stoupla spotřeba vody. 

V budoucím horizontu je nutné zvážit výstavbu vlastní kotelny. 

 
 

usnesení RM č. 670/2016 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace úpravu sledovaných 

ukazatelů v rámci rozpočtu takto: Navýšení účtu 502 – teplo o 350 tis. Kč na celkových 1.659 tis. 

Kč, navýšení účtu 503 – voda o 120 tis. Kč na celkových 395 tis. Kč, navýšení účtu 602 – příjmy 

z prodeje služeb o 322 tis. Kč na celkových 20.202 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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2. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov 
 

Rozprava: 

      Na základě možností rozpočtu města navrhuje rada města některé úpravy Pravidel pro poskytování 

dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, tak aby rozdělování financí mohlo 

reagovat na skutečně alokovanou částku v rozpočtu města vyhrazenou na tyto dotace. 
 

 
 

usnesení RM č. 671/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit změnu Pravidel pro poskytování dotací sportovním 

spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, a to následovně: 

- částka v řádku dotace sportovním spolkům v rozpočtu města do konce volebního období bude 

max. 6 mil. Kč/rok. V okamžiku, kdyby došlo k systémovému odchodu některých spolků do 

dotací pro volnočasové aktivity, bude poníženo i toto zastropení. 

- v Pravidlech pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 

Turnov bude upraveno zastropování dotací na nájmy do výše 450 tis.Kč/rok/spolek, zastropování 

dotací na registrovanou mládež do výše 200 tis.Kč/rok/spolek, zastropování dotací na trenéra 

mládeže 50 tis.Kč/rok/oddíl, u všech sloupců bude možné provést poměrové krácení. 

V rámci sportovního fondu RM navrhujeme ZM vzhledem k počtu žádostí a výši vyplácených 

dodací navýšit tento řádek o 50 tis.Kč. Po první výzvě bude vyhodnocen počet akcí a jejich 

podpora a případně rozhodnuto o dalším navýšení. Žádosti o dotace do sportovního fondu jsou 

otevřeny všem subjektům. 
 

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

 

3. Údržba veřejné zeleně 
 

Rozprava: 

      Na základě několika jednání RM ohledně smlouvy o dílo na údržbu ploch veřejné zeleně Vám 

předkládám informaci o výsledku jednání se zástupci firmy Marius Pedersen, a. s. V svém dopise nabídla 

firma slevu 350 tis. Kč/ročně za předpokladu trvání zakázky v letech 2017, 2018. Dle diskuze na RM bylo 

se zástupci firmy jednáno i o slevě na rok 2016. Byla domluvena sleva na rok 2016 ve výši 150tis. Kč. 

Sleva se promítne buď v následujících fakturách, nebo předáním práce bez fakturace. Dohoda spočívá 

v tom, že firma Marius Pedersen, a. s. bude údržbu ploch veřejné zeleně provádět i v letech 2017 a 2018. 

V roce 2019 pak již vítězná firma vzešlá z výběrového řízení, které bychom rádi vypsali již v roce 2017, 

abychom se připravili na možnost delšího výběrového řízení. 

 

 
 

usnesení RM č. 672/2016 

RM schvaluje  

dohodu s firmou Marius Pedersen, a. s., Smetanova 91, 466 01 Jablonec nad Nisou - 

dodavatelem údržby ploch veřejné zeleně ve městě - spočívající ve slevě na fakturaci 

provedených prací ve výši 150 tis. Kč včetně DPH na rok 2016, dále slevy na fakturaci 

provedených prací ve výši 350 tis. Kč včetně DPH na rok 2017 a stejně tak na rok 2018 

vyplívající ze smlouvy o dílo č. OŽP/08/4563/KUM. RM zároveň schvaluje vypsání veřejné 

zakázky na dodavatele údržby ploch veřejné zeleně od roku 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/2/0] 
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4. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2016.  

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 3.061 tis. Kč, v této částce je zejména navýšení v nedaňových 

příjmech o 1.548 tis. Kč (především příjem za platby od podnikatelů za odvoz odpadu 490 tis. Kč, za 

služby a nájemné hřbitovy 602 tis. Kč, za služby za věcná břemena 100 tis. Kč a za odvod z investičního 

fondu od příspěvkové organizace ZŠ Žižkova na spoluúčast při rekonstrukci šaten 114 tis. Kč), navýšení v 

kapitálových příjmech o 662 tis. Kč (přijaté finanční dary na úpravy dětských hřišť v Turnově a finanční 

příspěvek na komunikaci a inženýrské sítě na Károvsku) a navýšení v transferech – získané dotace ve výši 

853 tis. Kč (především 448 tis. Kč z KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko pro poskytovatele sociálních služeb, 307 

tis. Kč na 3.etapu rozšíření městského kamerového dohlížecího systému z MV, 563 tis. Kč z MZe na 

výdaje lesního hospodáře a snížení dotace z MK na regeneraci městské památkové zóny o 412 tis. Kč).  

 

Celkové výdaje se navyšují o 3.097 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 4.247 tis. Kč a kapitálové 

výdaje se snižují o 1.150 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především čerpání přijatých dotací 1 mil. Kč (viz 

tabulka č. 1), navýšení nespecifikované rezervy o částku 4,9 mil. Kč, snížení úhrady TST smlouva o 1 

mil. Kč z důvodu úspory na zimní údržbě a přesunu části nákladů ve výši 1,5 mil. Kč do roku 2017 na 

opravu střešní krytiny kaple na Valdštejně z důvodu nutného statického zajištění krovu. V kapitálových 

výdajích se snižuje kapitola odboru správy majetku – viz tabulka č. 1.  

 

Financování se navyšuje o částku ve výši 34 tis. Kč, zapojení počátečního stavu fondu sportovního a 

fondu občanských obřadů. Návrh rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy 

a výdaji tvoří financování.  
 

 
 

usnesení RM č. 673/2016 

RM doporučuje  

schválit ZM rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016 dle návrhu. 
 

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

 

5. Bytový fond města a  jeho další rozvoj 
 

Rozprava: 

      Na základě diskuze o budoucnosti bytového fondu Města Turnova předkládám RM materiál 

popisující stávající situaci i možné cesty dalšího postupu. Důvodem je především nalezení cesty, co 

s objektem čp. 1001, 1002 ul. 5. května (30 bytových jednotek) a s objektem č.p.1054, 1055 ul. 

Bezručova (32 bytových jednotek). Případně rozhodnutí jak postupovat s prodeji pozemků na bytové 

domy Na Výšince. 

Město Turnov má ve svém vlastnictví cca 161 běžných bytů (nutno odečíst 30 b.j. v Máchově ulici – 

bytové družstvo Dubina II) a cca 219 bytů v rámci statutu Domova s pečovatelskou službou.  

 

Údržbu a opravy bytů lze rozdělit do dvou kategorií: 

- běžná údržba 

- zásadní rekonstrukce 

 

V běžné rekonstrukci se potýkáme obvykle s vlhkostí, výměnou oken, výměnou vnitřních instalací. – 

většina objektů. Zásadní rekonstrukce spočívají především v odvlhčení prostor, výměně oken, zateplení, 

odvlhčení, kompletní výměně instalací a rekonstrukce střech (čp.1001,1002 ul. 5. května, s objektem 

č.p.1054, 1055 ul. Bezručova, DPS Žižkova). 
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usnesení RM č. 674/2016 

RM projednala  

materiál Bytový fond města a jeho rozvoj. RM pověřuje OSM zpracovat projekt modelové 

rekonstrukce jednoho vchodu bytového domu čp. 1001 nebo č.p. 1002 v ulici 5. května v 

Turnově ve stupni pro provedení výběrového řízení na dodavatele. Zároveň postupně pracovat s 

nájemníky, tak, aby rekonstrukce mohla proběhnout v roce 2018. 
 

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

 

6. Škodní a likvidační komise - vyřazení majetku 
 

Rozprava: 

      Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 3.10.2016 návrhy na vyřazení majetku. 

Dle směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, čl.VII.  předkládáme výtah ze zápisu 

komise dne 3.10.2016. 
 

 
 

usnesení RM č. 675/2016 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (nábytek a kancelářské potřeby) z důvodu 

nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze 

dne 3.10.2016. 
 

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

usnesení RM č. 676/2016 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (software) z důvodu morálního zastarání 

a nekompatibilnosti s prostředím MěÚ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.10.2016. 
 

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

usnesení RM č. 677/2016 

RM schvaluje  

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku 

(výpočetní a kancelářská technika) z důvodu nefunkčního a morálního zastarání na návrh škodní 

a likvidační komise ze dne 3.10.2016. 
 

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

usnesení RM č. 678/2016 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (použitelné počítače a monitory) a odprodej 

zájemcům z důvodu, že již nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační 

komise ze dne 3.10.2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 679/2016 

RM schvaluje  

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (osobní automobil sboru dobrovolných hasičů) z 

důvodu nezpůsobilosti technického stavu na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.10.2016. 
 

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

7. Městská sportovní Turnov, s.r.o.- provoz koupaliště 2016, předpokládaný provoz 

areálu 2017, usnesení DR z 2.11., investice 2017 
 

Rozprava: 

      Koupaliště: 

CELKOVÁ ZTRÁTA:   1 737 239.67 Kč 

Z TOHO ODPISY:   1 303 916.00 Kč 

PRO. ZTR. BEZ ODP.:  433 323,67 Kč 

DROBNÝ DL. HM. MAJ.:  454 054,30 Kč 

ZISK KOUPALIŠTĚ:   20 730,63 Kč * 

* - výsledek není konečný! Do konce roku budou zaúčtovány náklady na zazimování (25 tis.) na 

temperování strojovny apod. 

 
Letní sezóna 2017 

- předpokládané zahájení 1. června (v režimu odpoledne a víkendy*) 

- od 12. června celodenní provoz 

- od 4. září režim odpoledne a víkendy 

* - v případě extrémně teplého počasí bude režim možno zahájit již 29. 5. 

 
NEJZÁSADNĚJŠÍ PROBLÉMY LETNÍ SEZÓNY 2016 

- OBČERSTVENÍ (zpracovává se projekt rozšíření, dostavba do začátku sezóny 2017) 

- PARKOVÁNÍ (plán nouzového parkování na louce) 

- STÍN (proběhla a bude dále probíhat dosadba stromů) 

- ODVODNĚNÍ SPODNÍ ČÁSTI AREÁLU (bylo provedeno v listopadu 2016) 

 
 

usnesení RM č. 680/2016 

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

bere na vědomí informace o provozu koupaliště v roce 2016 a plánovaných termínech spuštění a 

ukončení provozu koupaliště v roce 2017. 
 

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

usnesení RM č. 681/2016 

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

schvaluje realizaci přístavby budovy občerstvení venkovního koupaliště v areálu Maškovy 

zahrady v roce 2017 a žádá jednatele o další informace o rozpočtových nákladech a projektu. 
 

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

usnesení RM č. 682/2016 

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

bere na vědomí předložená usnesení dozorčí rady společnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "Turnov, AGBA, v.o.s., nová trafostanice 35/0,4 kV, 

400kVA" 
 

Rozprava: 

      Pro firmu AGBA, v.o.s. je v současné době zpracovávaná projektová dokumentace na stavbu: 

„Turnov, AGBA, v.o.s., nová trafostanice 35/0,4 kV, 400 kVA“. Stavba řeší novou zemní kabelovou 

přípojku VN 35kV, novou stožárovou trafostanici a areálové rozvody NN400/230V v areálu fy AGBA, 

v.o.s. na pozemcích investora. Nové zemní kabelové vedení bude provedeno výkopem. Touto stavbou 

bude dotčen pozemek parcel.č. 695/95 k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v délce cca 8 běžných 

metrů. 

 
 

usnesení RM č. 683/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně 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 parcel.č.695/95 k.ú. Daliměřice ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 8 bm dotčeného stavbou „Turnov, AGBA, v.o.s., 

nová trafostanice 35/0,4kV, 400kVA“ ve prospěch fy AGBA, v.o.s. za jednorázovou úhradu ve 

výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

 

9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Malý Rohozec p.č.85/3, xxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 

      Staženo z jednání – nutno jednat o rozšíření komunikace. 

 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě a právu provést stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojka, Malý Rohozec p.č. 

85/3, xxxxx" 
 

Rozprava: 

      Staženo z jednání – nutno jednat o rozšíření komunikace. 

 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa, 

Výšinka Sobotecká, přípojka sportovně rekreační areál Maškova zahrada, Turnov" 
 

Rozprava: 

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

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

kolaudačního souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Výšinka-Sobotecká ul., přípojka sportovně 

rekreační areál Maškova zahrada 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. 1775, 

1782/1,1802/2, 1802/3, 1802/7, 1802/8, 1802/12, 1802/16, 1802/17, 1802/23, 1806/3, 1806/5, 1806/7, 

1806/15, 1806/18, 1806/19, 1806/21, 1813/5, 1813/8, 1818/8, 1818/54, 1818/84, 1819/2, 3490/1, 3497/3, 
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3499, 3579/2 a 3582/1  vše v katastrálním území Turnov.  Celková výměra rozsahu věcného břemene je 

vymezena geometrickým plánem č. 4147-13/2016-1 a 4147-13/2016-2 a činí 963 bm. 

 
 

usnesení RM č. 684/2016 

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. 1775, 1782/1,1802/2, 1802/3, 1802/7, 

1802/8, 1802/12, 1802/16, 1802/17, 1802/23, 1806/3, 1806/5, 1806/7, 1806/15, 1806/18, 

1806/19, 1806/21, 1813/5, 1813/8, 1818/8, 1818/54, 1818/84, 1819/2, 3490/1, 3497/3, 3499, 

3579/2 a 3582/1  vše v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 963 bm 

dotčených stavbou Optotrasa – Výšinka - Sobotecká ul., přípojka sportovně-rekreační areál 

Maškova zahrada 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 (usnesení RM č.484/2007). 
 

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

 

12. Smlouva  právu provést stavbu. Malý Rohozec, xxxxx, vodovod 
 

Rozprava: 

      Staženo z jednání – nutno jednat o rozšíření komunikace. 

 

13. Směna pozemků k.ú. Mašov u Turnova pro činnost dobrovolných hasičů v 

Pelešanech s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 
 

Rozprava: 

      S touto problematikou, týkající se získání pozemků parc.č. 744, 745 a 742/2, k.ú. Mašov u Turnova do 

vlastnictví Města Turnov pro potřeby zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Pelešany, byla 

seznámena RM již několikrát. Poslední verzí majetkového převodu ze strany Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR (AOPK ČR), vlastníka předmětných pozemků, je vůle uvedené pozemky převést do vlastnictví 

města pouze směnou za jiné, nejlépe lesní pozemky v chráněné krajinné oblasti (CHKO). 

 
 

usnesení RM č. 685/2016 

RM pověřuje  

starostu města přímým jednáním s ředitelem Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o 

majetkovém vyrovnáním za pozemek parc.č. 742/2, 744 a 745 o celkové výměře 2401m2, k.ú. 

Mašov u Turnova. 
 

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

 

14. Výběrové řízení s následnou aukcí na pozemky prac.č.1235/1, 1235/2 a 2971/3 

vše v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      Dle přiloženého oznámení o výběrovém řízení č. HSM/211/2016 s následnou aukcí a jeho 

podmínkách, s datem vyhlášení 29.11.2016, Úřad pro zastupování státu (dále jen UZSVM) ve věcech 

majetkových vyhlásil prodej pozemků parc.č. 1235/1 orná půda, výměry 183m2, parc.č. 1235/2 ostatní 

plocha, výměra 372m2 a parc.č. 2971/3 ostatní plocha, výměra 264m2 vše v k.ú. Turnov.  
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usnesení RM č. 686/2016 

RM doporučuje  

ZM ucházet se o odkoupení pozemků parc. 1235/1, 1235/2 a 2971/3 vše v k.ú. Turnov od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 

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

 

15. Schválení nájemníka v domě čp. 2145 Máchova ulice Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov v roce 2005 dokončilo ve spolupráci s Bytovým družstvem Dubina II Na Dědince, 

Praha 8 sdruženými prostředky výstavbu 30 bj. v domě čp. 2144 - 2146 Máchova Turnov. Město Turnov 

je spoluvlastníkem těchto domů podílem 51% a při změně nájemníka v bytě je povinno z důvodu 

spoluvlastnictví projednat a schválit změnu nájemníka v bytě. Městu Turnov byla doručena žádost na 

schválení nového nájemníka v bytě č.B2 pro xxxxxxxxxxx, původní nájemník xxxxxxxxxxx. Jednou z 

podmínek dotačního bylo, že nový nájemníci v bytě musí být schváleni v radě města. Vzhledem k tomu, 

že skončila doba, kdy město Turnov bylo vázáno podmínkami dotace, již nemusíme tuto podmínku plnit a 

můžeme postupovat způsobem obvyklým jako u ostatních bytů tj. projednání v komusi sociálně bytové a 

následný podpis vedoucí oboru dle usnesení RM č. 333/2016 a RM č. 334/2016.  

 
 

usnesení RM č. 687/2016 

RM schvaluje  

nájemníka bytu č. B2  Máchova 2145, Turnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

usnesení RM č. 688/2016 

RM schvaluje  

aby v případě přidělování bytů v domě čp. 2144, čp. 2145 a čp. 2146 Máchova ulice Turnov bylo 

postupováno dle usnesení RM č. 333/2016 a RM 334/2016 ze dne 8.6.2016. 
 

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

 

16. Pronájem nebytového prostoru v čp. 466, Skálova ul. 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá nebytové prostory v čp. 466 ve Skálově ulici. Nyní je volná místnost č. 204 

ve druhém nadzemním podlaží o výměře 30 m2. Na základě zveřejnění volné místnosti na úřední desce 

požádal o pronájem xxxxxxxxxxxxxxxxx, který bude místnost využívat jako kancelář.  
 

 
 

usnesení RM č. 689/2016 

RM schvaluje  

pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 466, Skálova ul. - místnost č. 204 o výměře 30 m2 

pro xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu nájemného 300,- Kč/m2/rok + DPH, částku 330,- Kč/m2/rok na 

energie a služby spojené s nájmem a 270,- Kč/m2/rok na zálohy na topení. 
 

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



9  Zápis Rady Města Turnova 7. 12. 2016 

17. Ukončení pronájmu místnosti č. 316 v čp. 466, Skálova ul. 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá prostory v čp. 466, Skálova ul. xxxxxxxxxxxx pro jazykovou školu FAN 

s.r.o. Jedná se o čtyři místnosti ( č. 300 - 303) jako učebny a kancelář a jednu místnost (č. 316) jako sklad 

ve III. nadzemním podlaží. Nyní xxxxxxxxx žádá o ukončení pronájmu skladu o velikosti 5,38 m2 

dohodou k 31.12.2016.  

 
 

usnesení RM č. 690/2016 

RM schvaluje  

dohodu o ukončení nájmu místnosti č. 316, Skálova 466 s  FAN s.r.o., Skálova 466, Turnov  ke 

dni 31.12.2016 
 

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

 

18. Žádost o ukončení smlouvy - CETIN 
 

Rozprava: 

      Česká telekomunikační infrastruktura a.s. má s městem Turnov uzavřenou smlouvu o nájmu 

nebytových prostor na hradě Valdštejn. Jedná se o 2 m2 půdního prostoru pro účely umístění 

telekomunikačního zařízení - telekomunikačního radiového systému IRT 2000. Nájemné za užívání těchto 

prostor je stanoveno na částku 1.719,- Kč + DPH, tj. 2.079,99 Kč vč. DPH/rok a služby spojené s nájmem 

ve výši 800,- Kč + DPH, tj. 968,- Kč/rok. Na základě žádosti společnosti Turnovské památky a cestovní 

ruch, příspěvková organizace, která žádá o odstranění z důvodu hlučnosti rozvodové skříně, nás požádala 

Česká telekomunikační společnost o ukončení této smlouvy dohodou k 31.12.2016. 
 

 
 

usnesení RM č. 691/2016 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 18 - hrad Valdštejn - 2 m2 půdního prostoru  

dohodou k 31.12.2016 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
 

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

 

19. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

Rozprava: 

      Obecně závazná vyhláška je obsahově shodná s původním zněním vyhlášky. Přílohou původní 

vyhlášky byly pozemky určené pro zábor veřejného prostranství pouze v k.ú. Turnov a částečně v k.ú. 

Daliměřice. Nyní je seznam rozšířen i o pozemky v ostatních katastrech města Turnov - Malý Rohozec, 

Bukovina u Turnova, Mašov u Turnova. V roce 2015 město utržilo na poplatcích za zábor veřejného 

prostranství dle této vyhlášky 146 tis. Kč. V letošním roce jde o částku 92 tis. Kč. Dle zákona č. 565/1990 

Sb. o místních poplatcích je sazba poplatku za užívání veřejného prostranství až 10,- Kč/m2/den. Za 

užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí 

může být poplatek zvýšen až na její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo 

roční paušální částkou. Zároveň přikládáme tabulku srovnání cen v Jičíně a ve Svitavách, ze které je 

patrno, že jsou poplatky za zábor veřejného prostranství srovnatelné, proto navrhujeme ponechání výše 

poplatku. 
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usnesení RM č. 692/2016 

RM projednala  

úpravu obecně závazné vyhlášky a doporučuje ZM Obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství schválit. Navyšuje poplatek za skládky z 5 na 7 

Kč/m2/den. 
 

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

 

20. Dotace IROP na vybudování chodníků v ul. Sobotecká a Mašovská 
 

Rozprava: 

      Mezi prioritami zastupitelstva na období 2014-2018 je uveden na 4. místě chodník v Mašovské ulici 

(od Sobotecké ul. na náves) a na 6. místě chodník v Sobotecké ulici směrem na Kadeřavec. 

 

Odhad financování projektu: 

Evropská unie  85%   8.900.000 Kč 

Státní rozpočet 5%      525.000 Kč 

Vlastní zdroje 10%    1.075.000 Kč 

Celkem    10.500.000 Kč 

 

Harmonogram projektu: 

12/2016 – kompletní dopracování projektové dokumentace včetně rozpočtu 

1-2/2017 – podána žádost o stavební povolení 

1-2/2017 – zpracování studie proveditelnosti 

Zač. 2/2017 - podání žádosti o dotaci na IROP (vzhledem k očekávánému zájmu žadatelů bude potřeba 

podat žádost co nejdříve) 

8/2017 -1/2018 – vyhodnocení žádostí o dotaci a rozhodnutí 

1-2//2018 – realizace výběrového řízení na dodavatele 

3-12/2018 – realizace chodníků včetně cca 1. žádosti o platbu 

1/2019 – vyúčtování (2. žádost o platbu) 

 

usnesení RM č. 693/2016 
 

RM schvaluje  

záměr na realizaci projektu „Chodník Turnov – Mašovská, Sobotecká IV. etapa“ v nákladech cca 

10,5 mil Kč a podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu. 
 

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

 

21. Úprava sledovaných ukazatelů a převody z fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Všechny žádosti projednány, jedna Základní školy Skálova přeložena na další jednání RM s žádostí o 

účast pana ředitele. 

 
 

usnesení RM č. 694/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 300.000,- k pokrytí nákladů z projektu Euroregionu NISA „Opět spolu“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 695/2016 

RM nařizuje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace vrácení finančních 

prostředků čerpaných v roce 2016 z rezervního fondu na pokrytí nákladů z projektu Euregionu 

NISA „Opět spolu“ do výše 300.000,- Kč zpět do rezervního fondu organizace ihned po 

vypořádání projektu. 
 

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

usnesení RM č. 696/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace úpravu sledovaných 

ukazatelů v rámci rozpočtu takto: Povýšení účtu 502 – energie o 270 tis. Kč na celkových 875 tis. 

Kč, ponížení účtu 503 – voda o 50 tis. Kč na celkových 250 tis. Kč, ponížení účtu 511 – opravy a 

údržba o 100 tis. Kč na celkových 300 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 697/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace úpravu 

sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: Povýšení účtu 602 – příjmy z prodeje služeb o 16 

tis. Kč na celkových 131 tis. Kč, povýšení účtu 503 – voda o 3 tis. Kč na celkových 36 tis. Kč, 

ponížení účet 511 – oprava a údržba o 20 tis. Kč na celkových 70 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 698/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace čerpání 

rezervního fondu organizace do výše 9 tis. Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti. 
 

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

usnesení RM č. 699/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace úpravu sledovaných 

ukazatelů v rámci rozpočtu takto: Snížení účtu 502 – energie o 50 tis. Kč na celkových 1650 tis. 

Kč, navýšení účtu 503 – spotřeba vody o 50 tis. Kč na celkových 380 tis. Kč, navýšení účtu 521 

– mzdové náklady o 40 tis. Kč na celkových 185 tis. Kč, navýšení účtu 602 – příjmy z prodeje 

služeb o 20 tis. Kč na celkových 2760 tis. Kč, navýšení účtu 603 – příjmy z pronájmu o 30 tis. 

Kč na celkových 104 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 700/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí finančního daru 

od Nadace ČEZ ve výši 300.000 Kč v rámci grantového řízení Oranžové schody 2016. Nadační 

příspěvek je určen na bezbariérovost ZŠ Skálova (plošina + schodolez) s realizací nejpozději do 

konce roku 2016. Plošina bude součástí budovy, která je majetkem zřizovatele, schodolez bude 

majetkem organizace. 
 

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

usnesení RM č. 701/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace použití investičního 

fondu organizace do výše 335.128,- Kč na dofinancování nákladů na školní klub do výše 40.000 

Kč, na nákup schodolezu do výše 50.000 Kč a na nákup šikmé schodišťové plošiny do výše 

245.128,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 702/2016 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková organizace 

úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: Snížení účtu 502 – energie o 12 tis. Kč na 

celkových 156 tis. Kč, snížení účtu 602 – výnosy za služby o 10 tis. Kč na celkových 140 tis. Kč, 

snížení účtu 503 – voda o 6 tis. Kč na celkových 55 tis. Kč, zvýšení účtu 511 – opravy a údržba o 

6 tis. Kč na celkových 11 tis. Kč, zvýšení účtu 521 – mzdové náklady o 2 tis. Kč na celkových 20 

tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 703/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace úpravu sledovaného 

ukazatele v rámci rozpočtu – navýšení účtu 602 – tržby z prodeje služeb o 20 tis. Kč na 

celkových 280 tis. Kč 
 

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

usnesení RM č. 704/2016 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace odpis nedobytné 

pohledávky ve výši 1.596 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 705/2016 

RM schvaluje  

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

ukazatele v rámci rozpočtu – navýšení účtu 602 – tržby z prodeje služeb o 10 tis. Kč na 

celkových 150 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 706/2016 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace převod z rezervního 

fondu ve výši 114.000 Kč do investičního fondu na zajištění finanční spoluúčasti investiční akce 

města – rekonstrukce šaten ZŠ Žižkova. 
 

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

usnesení RM č. 707/2016 

RM nařizuje  

organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace odvod zřizovateli z 

investičního fondu ve výši 114.000 Kč na zajištění finanční spoluúčasti investiční akce města – 

rekonstrukce šaten ZŠ Žižkova. 
 

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

22. Úprava sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu Turnovské památky a cestovní 

ruch 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková 

organizace o úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto:  

- snížení účtu 502 – energie o 30 tis. Kč na celkových 120 tis. Kč 

- snížení účtu 503 – voda o 5 tis. Kč na celkových 8 tis. Kč 

- navýšení účtu 511 – opravy a údržba o 79 tis. Kč na celkových 479 tis. Kč 

- snížení účtu 513 – náklady na reprezentaci o 3 tis. Kč na celkových 7 tis. Kč 

- zvýšení účtu 518 – služby o 18 tis. Kč na celkových 745 tis. Kč 

- snížení účtu 521 – mzdové náklady o 191 tis. Kč na celkových 2259 tis. Kč (způsobeno 

personální neobsazeností, která je v řešení) 

- navýšení účtu 602 – výnosy z prodeje služeb o 791 tis. Kč na celkových 2991 tis. Kč 

- navýšení účtu 604 – výnosy z prodaného zboží o 79 tis. Kč na celkových 879 tis. Kč 

- snížení účtu 672 – příspěvek od zřizovatele o 796 tis. Kč na celkových 2111 tis. Kč 

Z důvodu nutnosti vykázání záporného výsledku hospodaření vrátí organizace 389.000 Kč zpět do 

rozpočtu zřizovatele. Ředitelka žádá, aby tento vrácený příspěvek byl použit v dalších letech pro 

organizaci Turnovské památky na stavební práce – úprava prostranství hradu Valdštejna, projektovou 

dokumentaci pro návštěvnické centrum či potřebné opravy a údržbu. 
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usnesení RM č. 708/2016 

RM schvaluje  

organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace úpravu sledovaných 

ukazatelů v rámci rozpočtu takto: snížení účtu 502 – energie o 30 tis. Kč na celkových 120 tis. 

Kč, snížení účtu 503 – voda o 5 tis. Kč na celkových 8 tis. Kč, navýšení účtu 511 – opravy a 

údržba o 79 tis. Kč na celkových 479 tis. Kč, snížení účtu 513 – náklady na reprezentaci o 3 tis. 

Kč na celkových 7 tis. Kč, zvýšení účtu 518 – služby o 18 tis. Kč na celkových 745 tis. Kč, 

snížení účtu 521 – mzdové náklady o 191 tis. Kč na celkových 2259 tis. Kč (způsobeno 

personální neobsazeností, která je v řešení), navýšení účtu 602 – výnosy z prodeje služeb o 791 

tis. Kč na celkových 2991 tis. Kč, navýšení účtu 604 – výnosy z prodaného zboží o 79 tis. Kč na 

celkových 879 tis. Kč, snížení účtu 672 – příspěvek od zřizovatele o 796 tis. Kč na celkových 

2111 tis. Kč. 
 

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

 

23. Obecně závazná vyhláška - školské obvody mateřských škol 
 

Rozprava: 

      §179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ukládá obci povinnost stanovit školské obvody spádové školy a je-li v obci 

více mateřských škol zřizovaných obcí, pak musí stanovit obec školské obvody obecně závaznou 

vyhláškou. Z uvedeného důvodu byla vytvořena obecně závazná vyhláška, která upravuje spádové oblasti 

mateřských škol.  

Vznikly dva spádové obvody: 

1. pro území města Turnov (vyjma ulic Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad 

Hájkem, Pelešany, U Lomu, U Školy, Sobotecká od křížení s ul. Mašovská (tj. od odbočky na Pelešany) 

směrem dále na Modřišice-Podháj) 

- do tohoto obvodu spadá sedm mateřských škol dle přiloženého návrhu 

  

2. pro území a ulice: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, 

U Lomu, U Školy, Sobotecká od křížení s ul. Mašovská (tj. od odbočky na Pelešany směrem dále na 

Modřišice-Podháj) 

- do tohoto obvodu spadá Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

 
 

usnesení RM č. 709/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit obecně závaznou vyhlášku č. …/2016, kterou se stanoví 

školské obvody mateřských škol zřízených Městem Turnov, s účinností od 1. ledna 2017. 
 

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

 

24. Směrnice o kontrole 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám k projednání návrh nového kontrolního řádu, do nějž jsme nově implementovali i 

možnosti kontrol příjemců dotací.  
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usnesení RM č. 710/2016 

RM schvaluje  

směrnici č. 3.06 - kontrolní řád města Turnov. 
 

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

 

25. Žádost o vrácení daně z nemovitosti za rok 2015 - TJ Sokol Turnov 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov o navrácení daně z nemovitosti za 

rok 2015. Jedná se o částku 42.000,- Kč. Tělocvičná jednota Sokol Turnov platí daň z nemovitosti 

pravidelně jako jeden z mála sportovních subjektů. 

 

 
 

usnesení RM č. 711/2016 

RM neschvaluje  

navrácení zaplacené daně z nemovitosti Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518, ve výši 

42.000,- Kč. RM připomíná, že TJ Sokol Turnov je příjemcem dotace pro sportovní činnost ve 

výši 740 881,- Kč za rok 2016, což je o cca 60 tis. Kč víc než v roce 2015 

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

 

26. Odstoupení a jmenování člena sportovní komise Rady města Turnov 
 

Rozprava: 

      Předsedkyni sportovní komise byla doručena žádost pana Ing. Jana Konejla, člena sportovní komise, o 

jeho odstoupení z komise. Rádi bychom proto požádali Radu města o jeho odvolání ze sportovní komise. 

O členství ve sportovní komisi požádal pan Mgr. Ivo Konejl, člen správní rady sportovního spolku HC 

Turnov 1931, z.s.  

 
 

usnesení RM č. 712/2016 

RM odvolává  

Ing. Jana Konejla ze sportovní komise Rady města Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 713/2016 

RM jmenuje  

Mgr. Iva Konejla jako člena sportovní komise Rady města Turnov. 
 

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

 

27. Mateřská a základní škola Sluníčko, příspěvková organizace - aktuální informace 

k záměru vybudování zázemí pro sociální službu 
 

Rozprava: 

      Shrnutí informací, vývoj situace: 
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- V červnu 2016 RM a v srpnu 2016 ZM podpořilo záměr na vybudování zázemí pro sociální službu 

osobní asistence v MŠ a ZŠ Sluníčko. V suterénu se nachází nevyužité prostory výměníku. Nabízela se 

možnost rekonstruovat tyto prostory a vytvořit kvalitní zázemí pro sociální službu – osobní asistenci, 

kterou má tato škola registrovanou a poskytuje ji. Sociální službu využívají osoby se zdravotním 

postižením ve věku 2-26 let, které navštěvují speciální mateřskou a základní školu. Zázemí pro tuto 

službu doposud v objektu chybí. Celkově jsou prostory v této škole velmi omezené. Již delší dobu 

poukazuje hygienická inspekce na nedostatečný počet sociálních zařízení pro děti v budově a je potřeba 

hygienické limity co nejdříve splnit. Při jednáních k projektu byla zmíněna nutnost bezbariérového přístup 

pro imobilní klienty a případně druhého východu do zahrady jako únikového. 

Následně se rozběhla projekční příprava a příprava žádosti o dotaci. 

5.10.2016 se v RM diskutovali o rozvojových záměrech v sociální oblasti a schválili jsme novou 

sociální službu denní stacionář, která vzešla z potřeb cílové skupiny (v tuto chvíli zde 17 dětí s 

kombinovaným postižením využívá sociální službu v době vyučování, další skupina dětí je na ZŠ 

Zborovská, poptávka po sociální službě v odpoledních hodinách a o prázdninách je stále). Zázemí této 

služby mělo být zakomponováno v plánovaném rekonstruovaném prostoru. Potřebnost nové sociální 

služby byla schválena i v Komunitním plánu na ZM dne 20.10.2016. Na konci října nám ale projektantem 

bylo sděleno, že uvedený záměr nedostal potřebná souhlasná vyjádření ze strany krajské hygienické 

stanice a hasičského záchranného sboru a jejich aktuální podmínky nejsme schopni zajistit. Žádost o 

dotaci do IROP k datu 27.10.2016 nebyla podána. 

Z dalších jednání vyplynula možnost nového řešení v podobě nástavby na stávající středovou část budovy 

školy – zpracován byl stručný koncept - v rámci řešení je třeba vlastní vchod pro sociální službu, protože 

KHS v původních návrzích nesouhlasila vybudováním společných vstupu se stávajícím provozem. 

Navrhován je vchod ze zadní části směrem od ulice Studentská. Základním stavebním řešením je zvýšení 

střední části budovy o jedno patro, čímž vzniknou nové prostory, které by umožnily zajistit kompletní 

zázemí pro sociální službu. Pro vstup do 2.NP bude vybudováno nové schodiště a výtah. Spojovacími 

krčky by byly bezbariérově zpřístupněny i obě postranní budovy. Tato opatření si vyžádají drobné úpravy 

i v navazujících 2.NP obou stávajících budov. Navrhované řešení splňuje potřebné požadavky k řešení, je 

ale zásadně dražší. Kalkulovaná cena je cca 12. mil Kč. 

Po dohodě v rámci vedení města se v tuto chvíli přikláníme k názoru, že nástavba za uvedenou cenu není 

optimálním řešením. V uvedené finanční výši lze uvažovat už o samostatné přístavbě, která bude 

propojena na současný trakt speciální školy (viz přístavba ZŠ Mašov za cca 14 mil. Kč). Přístavba umožní 

řešit zázemí pro sociální službu, výtah do budovy a případně lze uvažovat o dalším rozšíření záměru v 

podobě potřebnosti vybudování objektu občanské vybavenosti v Turnově II. (tuto otázku musíme rovněž 

do konce našeho mandátu vyřešit). 

 
 

usnesení RM č. 714/2016 

RM pověřuje  

odbor správy majetku zpracováním návrhu na řešení nedostatečného počtu toalet v současné 

budově v Mateřské a základní škole Sluníčko, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 715/2016 

RM bere na vědomí  

informace o průběhu řešení záměru na vybudování zázemí pro sociální službu při Mateřské a 

základní škole Sluníčko, příspěvková organizace. 
 

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

Rozprava: 

      Návrh kritérií hodnocení: 

1. Zajištění optimálního zisku společnosti 

2. Výměna a modernizace pomocných technologií 

3. Realizace přestavby kotelny na sídlišti Přepeřská, výměna bojlerů ve výměníku v ul.Kosmonautů, 

spolupráce na návrhu a provozování nové kotelny v Domově důchodců Pohoda 

4. Využití kapacit společnosti 

5. Samostatnost při plnění povinností ve vztahu k zřizovateli 

 
 

usnesení RM č. 716/2016 

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

schvaluje kritéria hodnocení jednatele společnosti Ing. Vladimíra Konopky pro období září 2016 

až srpen 2017 a schvaluje novou výši měsíční odměny jednatele od 1. 1. 2017 dle návrhu. 
 

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

 

29. Omezení svozu odpadu v lokalitě Konělupy – reakce občanů 
 

Rozprava: 

      Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

usnesení RM č. 717/2016 

RM schvaluje  

omezení svozu odpadu v lokalitě Konělupy do doby vybudování místa pro otáčení vozidel. RM 

ukládá OSM řešit vybudování tohoto místa při komunikaci v Konělupech i v návaznosti na svoz 

odpadů v této lokalitě a velikosti svozového vozidla Technických služeb Turnov, s. r. o. 
 

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

 

30. Dar - plot xxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      Předkládáme RM materiál týkající se daru oplocení pro xxxxxxxxxxxx (zastoupenou 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), vlastníky objektů bývalých uhelných skladů a objektů bývalé výrobny 

betonového zboží, které se nacházejí na protějším pozemku přes ulici Nádražní. Jedná se o pozemky 

s dřevěnými stánky. Jednalo by se o oplocení pozemku p.č.2540/2, k.ú. Turnov ve směru od ulice 

Nádražní a ve směru od prodejny Billa. Oplocení by bylo drátěné, poplastované, výšky 160 cm. Oplocení 

by vybudovaly Technické služby Turnov, s.r.o. za 20 tis.Kč s DPH. Výše uvedené prostory jsou 

turnovskou veřejností často kritizovány. Nepořádek a zápach ze stánků, výskyt bezdomovců, neřízená 

skládka. V tomto prostoru rovněž velmi často zasahuje městská a státní policie. Dokonce zde byly 

nalezeny v minulosti dvě mrtvoly. V této chvíli jednám s xxxxxxxxxxxxx o likvidaci dřevěných stánků, 

oplocení a stavbě chodníku naproti prodejně Billa. xxxxxxxxxxxxxx čelí léta nájezdům zlodějů do své 

nemovitosti. Je ochoten zařídit smlouvu o právu provést stavbu na chodník naproti prodejně Billa, pod 

kterým jsou pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx. Jedná s majitelem stánku o jejich odstranění. 
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usnesení RM č. 718/2016 

RM souhlasí  

s darem drátěného oplocení okolo pozemku p.č.2540, k.ú. Turnov pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx v 

hodnotě 20 tis. Kč. 
 

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

 

31. Majetkové vypořádání Města Turnov a TJ Turnov 
 

Rozprava: 

      Materiál byl stažen z jednání. 
 

 

32. Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova s 

platností od 01.01.2017 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám tímto k projednání návrh Pravidel pro poskytování finančních prostředků na 

podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 

s platností od 01.01.2017. Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova na rok 2016 (dále 

pravidla) byla schválena zastupitelstvem města dne 28.1.2016 usnesením č. 12/2016 pouze na jeden rok. 

Důvodem byla ta skutečnost, že se předpokládala změna právních předpisů upravujících financování 

registrovaných sociálních služeb formou vyrovnávací platby. Je třeba upravit tato pravidla od roku 2017 

na další časové období, protože se zatím nepředpokládá zásadní změna zákonů. 

 
 

usnesení RM č. 719/2016 

RM schvaluje  

Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova s účinností od 01.01.2017 a 

doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení. 
 

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

 

33. Veřejnoprávní smlouva s obcí Soběslavice 
 

Rozprava: 

      V České republice je přibližně 6 250 obcí, od těch nejmenších s několika desítkami obyvatel, přes 

městyse až po velká města. Zákon o požární ochraně ukládá obci zřídit jednotku SDH obce. V praxi by to 

pro nejmenší obce mohlo být obtížné (finanční náklady, absence lidských zdrojů atd.), proto zákon 

umožňuje dle § 69a těmto obcím několik variant zabezpečení požární ochrany na svém území. Jednou 

z možností je uzavřít s obcí, jejíž jednotka je předurčena požárním poplachovým plánem kraje k prvnímu 

zásahu pro uvedenou obec, veřejnoprávní smlouvu. 
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usnesení RM č. 720/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v Obci Soběslavice mezi 

Městem Turnov, IČO 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335 Turnov a Obcí Soběslavice, 

IČO 00671924, se sídlem Soběslavice 50 Soběslavice, a pověřuje starostu města Turnova 

podpisem smlouvy. 
 

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

 

34. Zadání zakázky - dokumentace pro územní řízení  "Greenway Jizera v úseku 

Turnov – Svijany" 
 

Rozprava: 

      Materiál byl stažen z jednání. 
 

V Turnově dne 14. prosince 2016 
 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      Starosta              místostarostka 


