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Zápis z 10. jednání Rady města Turnov 

ze dne 10. 5. 2017 
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: 

Hosté: 

            

Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

POZVÁNKA  a  PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

Které se uskuteční dne 10.5.2017 v 8:00 hodin 

v č. 215 

(10. schůze v roce) 
 
1. Valná hromada KCT Mgr. Petra Houšková      8:00 – 8:30 

Záležitosti odboru správy majetku  

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

"Vodovodní přípojka, Turnov-Benátky, p.č.2973, 

P.Bičík" 

Ludmila Těhníková      8:30 – 9:15 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Výměna 

rozvaděče sítě elektronických komunikací, Turnov, 

ul.Na Kamenci, p.č.3880/26" 

       

4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 

"Veřejné komunikační vedení optické sítě 

elektron.komunikací, Turnov, Výšinka" 

       

5. Pronájem pozemku pod garáží v ul. 5. května        

6. Pronájem kiosku na Hlavatici        

7. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 

pro akci ,,ZŠ Žižkova – výměna povrchu ve dvou 

tělocvičných“ -  Staženo z jednání RM 

       

8. Výběr nejvhodnější nabídky "Inženýrské sítě v 

rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, část C" 

      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

9. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, Mgr. Petra Houšková     9:15 – 10:30 



2       Zápis Rady města Turnova 10. 05. 2017 
 

příspěvková organizace - táborová základna Krčkovice 

– aktuální informace 

10. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací   

11. Rozdělení dotací ze sportovního fondu Mgr. Martina Marková       

12. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost        

13. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže a mimoškolní aktivity 

       

14. Přehled dotací na sportovní činnost za rok 2016             

15. Vyřazování majetku - základní a mateřské školy, 

základní umlělecká škola, Středisko volného času 

Žlutá ponorka, Turnovské památky a cestovní ruch 

       

16. Změna členů v komisi pro výchovu a vzdělávání        

Záležitosti odboru sociálních věcí 

17. Přehled rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální 

oblasti města Turnova v roce 2016 

Mgr. Petra Houšková 10:30 – 11:45 

18. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - 

Výroční zpráva za rok 2016 

19. Zdravotně sociální služby Turnov - Výroční zpráva 

Zdravotně sociálních služeb za rok 2016 

20. Zdravotně sociální služby Turnov - Návrh na vyřazení 

drobného dlouhodobého hmotného majetku 

21. Zdravotně sociální služby Turnov - Navýšení limitu 

pro vyřazení majetku ve Zřizovací listině 

  

 

22. Zdravotně sociální služby Turnov - Navýšení limitu 

mezd a příspěvku města na platy pro zdravotní sestry 

  

23. Zdravotně sociální služby Turnov - Schválení 

výběrového řízení na komunikační systém v Domově 

důchodců Pohoda 

  

Ostatní  

24. Prodej dopravního automobilu Mgr. Jana Svobodová 11:45 - 14:00 

25. Problematika bytové výstavby na Hruštici - ulice 

T.G.M. 

RNDr. Miroslav Varga  

26. Staženo z jednání RM Mgr. Jana Svobodová       

27. Kritéria hodnocení jednatelů městských společností za 

rok 2017 

       

28. Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

(IROP) 

Mgr. Petra Houšková       

29. Zadání analýzy provozovně vodohospodářského 

majetku na území města 

Ing. Tomáš Hocke       

30. Prodej pozemků na bytové domy na Výšince - Staženo 

z jednání RM 

       

31. Způsob placení parkovacích lístků pomocí SMS a 

mobilních telefonů – Městská policie Turnov - Staženo 

z jednání RM 

       

32.    Ukončení nájmu dohodou – LIFE FOOD restaurace Ludmila Těhníková 

  33.     Valná hromada MST     Mgr. Jana Svobodová 

 

 

 

 

 

        

        Ing. Tomáš Hocke 

                      starosta 
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1. Valná hromada KCT 
 

Rozprava: 

      Stejně jako rok předešlý, i rok 2016 měl být především rokem stabilizace a optimalizace, kdy jsme 

chtěli to dobré a funkční nadále zlepšovat a od toho, co se nepovedlo, upustit. A stejně jako rok předešlý, i 

rok 2016 byl nakonec plný změn. Především byl rok 2016 prvním úplným rokem, v němž jsme spravovali 

kompletní gastroprovoz. Ten navíc v polovině roku „zpestřilo“ zavádění elektronické evidence služeb, 

což v našem velmi netypickém provozu (kde vedle klasické restaurace spravujeme ještě další tři bary 

včetně mobilního a navíc kiosek v letním kině a bar v Městském divadle) znamenalo zajištění řady 

specifických potřeb od vysokorychlostního internetu po pokladny a tzv. „mobilní číšníky“. Na jedné 

straně lze tedy říct, že se v tomto ohledu jednalo o rok velice náročný, navíc plný akcí, jež jsme z pozice 

restauračního zařízení dělali vůbec poprvé, ať už se jednalo o plesy, vánoční večírky velkých firem či 

rauty, které jsme dováželi i mimo naše provozy. Navíc jsme se po celý rok (a nejvíc v jeho samotném 

závěru) potýkali, stejně jako drtivá většina restauračních zařízení v tomto městě a celém regionu, s velkou 

fluktuací a nedostatkem personálu. Na druhé straně ale můžeme konstatovat, že se nám všechny závazky 

tohoto druhu podařilo splnit a jsem přesvědčen, že kvalita těchto námi poskytovaných služeb je na 

skutečně vysoké úrovni. 

V roce 2016 došlo v KCT též k relativně velkému množství personálních změn. V podstatě ve stejný čas 

zde ukončili své pracovní úvazky správce budov, manažer kina a specialistka PR, navíc v té samé době 

trochu překotně nastoupila na mateřskou dovolenou recepční KC Střelnice. Začátek školního roku se 

proto nesl v lehce hektickém duchu hledání nových kolegů a kolegyň a zároveň přeskupování pracovních 

sil a náplní práce. I tohle všechno se ale nakonec podařilo vyřešit dřív, než se nová sezóna skutečně 

naplno „rozjela“ a troufám si říci, že dnes je tým KCT ještě silnější a soudržnější, než předtím. 

Přestože KCT již několik let produkuje každý rok enormní množství kulturních a společenských akcí (v 

roce 2016 jich bylo bezmála 900!), těší mě, že je v týmu stále chuť vymýšlet a pořádat akce nové. Tou 

nejvýznamnější byl v roce 2016 bezesporu Kulturnov. Akce vznikla z iniciativy KCT, neboť si 

uvědomujeme výjimečnou šíři a kvalitu turnovské kulturní scény a považujeme za nezbytné, aby si její 

výjimečnost uvědomovala i široká veřejnost. Oslava turnovské kultury, jak zněl podtitul akce, se povedla 

nad očekávání všech. Zdá se proto, že je „zaděláno“ na novou tradici. Turnovská kulturní scéna si ji bez 

pochyb zaslouží.   

 
 

usnesení RM č. 274/2017 

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

schvaluje Výroční zprávu společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2016. Valná 

hromada zároveň schvaluje závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Kulturní 

centrum Turnov, s.r.o. 
 

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

usnesení RM č. 275/2017 

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

bere na vědomí Záznam z prověrky účetnictví společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 

2016. 
 

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

usnesení RM č. 276/2017 

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

schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 4 336 

214,72 Kč). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 277/2017 

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

schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016. 
 

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

 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu "Vodovodní přípojka, Turnov-Benátky, p.č.2973, xxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Na základě projednání odboru rozvoje města a pana starosty předkládám RM k posouzení stavební 

záměr xxxxx. Na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové vodovodní přípojky pro novostavbu 

RD na pozemku parcel.č.2973, k.ú Turnov. Investor zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto 

stavbou bude dotčena parcela č. 3878/1 v k.ú. Turnov, v majetku města Turnov v rozsahu cca 1 bm, 

přípojka bude provedena výkopem a napojena na vodovodního řad vedoucí v asfaltové komunikaci. Po 

dokončení stavby bude povrch komunikace zpětně zaasfaltován. Věcné břemeno spočívá v oprávnění 

provozování stavby vodovodního zařízení včetně jeho příslušenství. Z hlediska územního plánování lze 

uvedený záměr realizovat.     

 
 

usnesení RM č. 278/2017 

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.č.3878/1 v k.ú. Turnov ve 

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

novostavbě RD parcel.č. 2973, k.ú Turnov, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou 

úhradu v minimální částce 1.000,- Kč + DPH (cena 400,- Kč za bm + DPH). RM souhlasí za 

předpokladu, že bude objekt rodinného domu vzdálen od hranice pozemku s p.č.1236, min. 3m. 
 

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

 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu "Výměna rozvaděče sítě elektronických komunikací, Turnov, ul.Na 

Kamenci, p.č.3880/26" 
 

Rozprava: 

      V současné době je firmou Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., (odštěpená společnost od O2)  

projektována stavba „Výměna rozvaděče sítě elektronických komunikací“ v ul. Na Kamenci na pozemku 

p.č. 3880/26, k.ú. Turnov, ve vlastnictví města Turnova. Jedná se o výměnu stávajícího rozvaděče za 

rozvaděč SIS se základnou MICOS. Celková výměra rozsahu věcného břemene je vymezena situací 

stavby a činí cca 2 bm.   
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usnesení RM č. 279/2017 

RM schvaluje  

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

právu provést stavbu v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v 

souladu se zákonem č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích na pozemku 

parcel.č.3880/26 v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 2 bm dotčených 

stavbou „Výměna rozvaděče sítě elektronických komunikací“ v ul. Na Kamenci, Turnov ve 

prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši v 1.000,- Kč 

+ DPH. 
 

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

 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti "Veřejné komunikační vedení 

optické sítě elektron.komunikací, Turnov, Výšinka" 
 

Rozprava: 

      Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., (odštěpená společnost od O2) realizovala stavbu „Veřejné 

komunikační vedení optické sítě elektronických komunikací“ v ul. Výšinka na pozemcích p.č. 3880/11, 

3880/12 a 3880/16, k.ú. Turnov, ve vlastnictví města Turnova. Celková výměra rozsahu věcného břemene 

je vymezena geometrickým plánem v délce 99 bm a byla uložena podélně do kraje chodníku. Smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla uzavřena s Libereckým krajem 4.2.2013, následná 

smlouva o zřízení VB byla na podnět kraje zastavena s tím, že pozemek 3880/1 bude rozparcelován a 

pozemky s chodníky tak přešly na nového vlastníka, na Město Turnov. Ve smlouvě byla sjednána finanční 

náhrada ve výši 100,-Kč/bm, kterou město musí respektovat. 

 

 
 

usnesení RM č. 280/2017 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu v 

souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu se zákonem 

č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích   na pozemku parcel.č. 3880/11, 3880/12  

a  3880/16 vše v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 99 bm dotčených 

stavbou „Veřejné komunikační vedení optické sítě elektronických komunikací“ v ul. Výšinka 

Turnov ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši v 

9.900,- Kč + DPH (v tomto případě 100,-Kč+DPH za každý započatý běžný metr, tato cena byla 

sjednána s původním vlastníkem pozemků Libereckým krajem). 
 

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

5. Pronájem pozemku pod garáží v ul. 5. května 
 

Rozprava: 

      Město Turnov pronajímá části pozemků p.č. 1289 a 1290 v k.ú. Turnov přiléhající k ulici 5. května, na 

kterých jsou umístěny dočasné stavby - převážně plechové garáže. Jednotliví nájemci skládají na účet 

města kauci 5 000,- Kč jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při ukončení nájemního 

vztahu. OSM doporučuje schválit uzavření smluv xxxxxxxxxxxxxxxxx na pronájem částí pozemků 

p.č.1289 a 1290 v k.ú. Turnov o výměře 12 m2 a o výměře 23 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok + DPH za 

stejných podmínek jako s ostatními nájemci. 
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usnesení RM č. 281/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pronájem částí pozemků p.č.1289 a 1290 v k.ú. 

Turnov o výměře 12 m2  a o výměře 23 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok + DPH za stejných 

podmínek jako s ostatními nájemci. Nájemci budou upozorňováni od této doby (květen 2017) na 

možnost výstavby bytového domu v této lokalitě. 
 

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

 

 6. Pronájem kiosku na Hlavatici 
 

Rozprava: 

      Kiosek je bez připojení na vodu a elektřinu, přístupný pouze cestou pro pěší. Provozování kiosku je 

spíše zálibou o víkendech v letních měsících, ale bylo by škoda, když je již kiosek opraven, jej 

nevyužívat. Rada města na svém jednání dne 1.2.2017 schválila záměr pronájmu pozemku st.p.č. 734, k.ú. 

Mašov u Turnova a kamenného stánku za symbolickou cenu 500,- Kč/rok. Záměr pronájmu byl vyhlášen 

v termínu od 17.2.2017 do 3.4.2017.  Nyní nás xxxxxxx požádal o částečnou úhradu vynaložených 

nákladů, a to ve výši 3.000,- Kč za okenice, dveře, mříže, zámky, poklopy do sklípků. Vše bylo děláno na 

míru, nelze tedy použít jinam a do kiosku bychom museli zajistit dveře a mříže nové. xxxxxxxxxxx, která 

již čtyři roky provozuje Penzion Pod Hlavaticí, projevila zájem o tento pronájem. Jelikož chce stánek 

zrekonstruovat (opravit střechu, vybudovat nové posezení), žádá o uzavření smlouvy na dobu neurčitou. 

xxxxxxxxxxxx také uhradí požadované 3.000,- Kč xxxxxxxxx. 
 

usnesení RM č. 282/2017 

RM schvaluje  

pronájem pozemku st. p.č. 734, k.ú. Mašov u Turnova vč. kamenného stánku za cenu 500,- 

Kč/rok od 1.6.2017 na dobu neurčitou pro xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

7. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „ZŠ Žižkova - 

výměna  povrchu ve dvou tělocvičnách“ 
 

Rozprava: 

      Stahuji z jednání RM, nutno ověřit vhodnost polyuretanové stěrky. 

 
 

 

8. Výběr nejvhodnější nabídky "Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - 

Károvsko, část C" 
 

Rozprava: 

      Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla rozpočtována na 6 651tis.Kč vč. DPH. Termín realizace 

20. 8. 2017- 31. 10. 2017. Hodnotící komise provedla výběrové řízení na základě, kterého doporučuje 

radě města schválit nejvhodnější nabídku a podpis smlouvy o dílo s vybraným účastníkem EUROVIA CZ, 

a.s. za nabídkovou cenu ve výši 7 005 900,- Kč vč. DPH.  

Firma Matex HK, s.r.o. odstoupila z výběrového řízení, po výzvě k vložení správného rozpočtu na veřejné 

osvětlení. Omylem byl do nabídky vložen rozpočet na veřejné osvětlení z jiné akce. Po zařazení 

správného rozpočtu by nemohli dodržet původně nabízenou cenu. 
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usnesení RM č. 283/2017 

RM schvaluje  

na doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka MATEX HK s.r.o. z výběrového řízení na 

"Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, část C" z důvodu nedodržení 

zadávacích podmínek, byl oceněn chybný výkaz výměr. 
 

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

usnesení RM č. 284/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku účastníka společnosti 

EUROVIA CZ, a.s. odštěpný závod Liberec na realizaci stavby „"Inženýrské sítě v rozvojové 

lokalitě Hruštice - Károvsko, část C"“ za cenu 5 790 000,- Kč bez DPH (7 005 900,-Kč vč. DPH) 

a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným účastníkem. 
 

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

 

 

 

9. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - táborová 

základna Krčkovice – aktuální informace 
 

Rozprava: 

      Na zastupitelstvu 20. října 2016 bylo podpořeno podání žádosti o dotaci na vybudování táborové 

základny v Krčkovicích do česko-polského přeshraničního programu Interreg V-A. Od té doby probíhala 

jednání s polskou stranou – Městem Jawor, která vyústila ve společný záměr v rámci prioritní osy 2 – 

podpora cestovního ruchu, kde je možné uplatňovat investiční náklady (oproti prioritní ose 4 podporující 

spolupráci institucí – možnost byla též konzultována). 24. ledna 2017 v Liberci byl záměr projednán s 

představiteli Společného sekretariátu Olomouc a myšlenka záměru vybudovat návštěvnické centrum v 

Českém ráji a zázemí u vodní nádrže Jaworník v Jaworu byla kladně přijata s tím, že bude nutné ověřit 

některé nejasnosti. Projektová dokumentace Návštěvnického centra v Krčkovicích počítá s demolicí 

původních přístřešků a vybudováním nového objektu. Byli jsme upozorněni, že novostavby nejsou 

podporovány. Proto jsme raději nechali záměr posoudit na Řídícím orgánu (ŘO) na Ministerstvu pro 

místní rozvoj (nová budova sice nekopíruje půdorys původních přístřešků, ale v zásadě nahrazuje původní 

přístřešky). 

Na konzultaci v Olomouci 5. dubna 2017 jsme se dozvěděli, že plánované ubytování pro 30 osob není 

možné v rámci návštěvnického centra, které mělo projektem vzniknout. Výhrady byly i k polskému 

infrastrukturnímu záměru. Přeshraniční program zásadně nepodporuje vznik ubytovacích prostor, ale 

zaměřuje se na podporu zpřístupnění atraktivit přírodního a kulturního bohatství. Není možné ani 

krátkodobé ubytování, které jsme uváděli při konzultaci. Podle doporučení ŘO bychom museli v 

Krčkovicích vybudovat pouze informační centrum – budova se sociálním zázemím, společenskou 
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místností, expozicemi s propagací Českého ráje a partnerského města, informační tabule a případně nějaké 

interaktivní hry kolem informačního centra. Venkovní prostor vybavit mobiliářem pro odpočinek 

návštěvníků. 

Na základě vyhodnocení získaných informací a jednání s vedením našeho města jsme se rozhodli 

odstoupit z tohoto přeshraničního záměru - záměr na vybudování návštěvnického centra v této lokalitě byl 

vyhodnocen jako nepřijatelný, zbytný a přistoupit k variantě jednoduší stavby sezónního charakteru. 

Polské straně jsme naše rozhodnutí sdělili a nabídli pokračování spolupráce na jiném našem záměru - 

vybudování návštěvnického centra na nám. Českého ráje (podání žádosti až v roce 2018). 

 
 

usnesení RM č. 285/2017 

RM projednala  

materiál Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - táborová 

základna Krčkovice, aktuální informace a pověřuje OSM zpracováním nové studie na 

vybudování sezónní táborové základny v Krčkovicích včetně jejího projednání s dotčenými 

orgány státní správy. V rozpracovanosti bude studie předložena RM ke schválení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
  

10. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

1)       Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu do výše 42.000 Kč na nákup zahradních herních prvků - houpačky a 

prohazovacího lezítka. Tyto herní prvky z provazů a akátu vyrábí pouze firma Antoš Turnov, 

organizace má s firmou již dobré zkušenosti, cenová nabídka je v příloze č.1. 

(Rezervní fond organizace je k 31. 3. 2017 po odpočtu povinné rezervy na energie ve výši 183 

tis. Kč) 

2) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace o 

převod z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 76.000 Kč na nákup zahradních herních 

prvků - lokomotiva s vagónkem. A zároveň o čerpání investičního fondu do výše 76.000 Kč na 

nákup zahradních herních prvků - lokomotiva s vagónkem. Dvě cenové nabídky jsou v příloze č. 

2. 

3) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu do výše 25.000 Kč na nákup gastro stolu do školní kuchyně. Dvě 

cenové nabídky jsou v příloze č. 3.  

(Rezervní fond organizace je k 31. 3. 2017 po odpočtu povinné rezervy na energie ve výši 138 

tis. Kč). 

 
 

usnesení RM č. 286/2017 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace do 

výše 42.000 Kč na nákup zahradních herních prvků - houpačky a prohazovacího lezítka. 
 

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

usnesení RM č. 287/2017 

RM schvaluje  

převod částky 76.000 Kč z rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, 

příspěvková organizace do fondu investičního na nákup a instalaci zahradních herních prvků 

lokomotivy s vagónkem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 288/2017 

RM schvaluje  

čerpání investičního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková 

organizace do výše 76.000 Kč na nákup a instalaci zahradních herních prvků lokomotivy s 

vagónkem. 
 

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

usnesení RM č. 289/2017 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková 

organizace do výše 25.000 Kč na nákup gastro stolu do školní kuchyně. 

 

Na dřevěné hrací prvky bude provedeno společné poptávkové řízení přes EZAK. 
 

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

 

11. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
 

Rozprava: 

      V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze sportovního fondu bylo doručeno celkem 16 

žádostí (které svým účelem spadají do této dotační oblasti). Správní rada sportovního fondu na svém 

jednání dne 10. 4. 2017 posoudila došlé žádosti a navrhla vyhovět všem žadatelům dle předloženého 

přehledu došlých žádostí. Materiál bude projednáván v zastupitelstvu města. 

 
 

 

 

 

 

usnesení RM č. 290/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací ze sportovního fondu dle předloženého 

návrhu. 
 

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

 

12. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
 

Rozprava: 

      V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo doručeno celkem 15 žádostí. Komise, 

určená Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost, na svém jednání posoudila došlé 

žádosti a navrhla vyhovět třinácti žádostem. Se všemi žadateli, kteří budou podpořeny v rámci dotačního 

programu, bude sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. Materiál 

bude projednáván v zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 291/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost z rozpočtu 

města pro rok 2017 dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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13. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
 

Rozprava: 

      V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu přijato celkem 20 

žádostí. Komise ve složení určeném dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti 

a mládež a mimoškolní aktivity na svém jednání dne 19. 4. 2017 posoudila všechny došlé žádosti a 

navrhla vyhovět 17 žadatelům. Materiál bude projednáván v zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 292/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 

aktivity z rozpočtu města pro rok 2017 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

14. Přehled dotací na sportovní činnost za rok 2016 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám informaci o výši vyplacených dotací sportovním spolkům v roce 2016 a jejich 

vyúčtování. Dle Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 

Turnov (dále jen Pravidla) předkládají spolky, kterým byla poskytnuta v roce 2016 dotace, její vyúčtování 

v termínu nejpozději do 31. 3. 2017. V určeném termínu všichni příjemci dotace doručili vyúčtování. U 

jednoho příjemce dotace nebyly předložené dokumenty v soulady s Pravidly.   
 

 
 

usnesení RM č. 293/2017 

RM bere na vědomí  

informaci o výši vyplacených dotacích z rozpočtu města na podporu činnosti sportovních spolků 

a organizací v roce 2016, jejich využití a vyúčtování. 
 

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

 

15. Vyřazování majetku - základní a mateřské školy, základní umělecká škola, 

Středisko volného času Žlutá ponorka, 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. 

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 Základní školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Ředitelka Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

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

Ředitel Základní umělecké školy Turnov, příspěvková organizace 

Ředitel Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

Ředitelka Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková organizace 

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.  
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usnesení RM č. 294/2017 

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) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 295/2017 

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) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 296/2017 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku 

do 3.999 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky Základní školy Turnov - Mašov, příspěvková 

organizace. 
 

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

usnesení RM č. 297/2017 

RM souhlasí  

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

návrhu ředitelky Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 298/2017 

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) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 299/2017 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a 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 umělecké školy Turnov, příspěvková 

organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 300/2017 

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 

Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 301/2017 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a 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 Turnovských památek a cestovního ruchu, 

příspěvková organizace. 
 

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

 

16. Změna členů v komisi pro výchovu a vzdělávání 
 

Rozprava: 

      Odboru školství, kultury a sportu byla doručena žádost Mgr. Bohuslava Lédla a Mgr. Jana Šteffana, 

členů komise Rady města Turnov pro výchovu a vzdělávání, o odstoupení z komise.  Žádáme proto Radu 

města o jejich odvolání z funkce. 

Zároveň žádáme Radu města o jmenování nového člena komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Ondřeje 

Illicha. 

 
 

usnesení RM č. 302/2017 

RM odvolává  

z funkce členy komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Bohuslava Lédla a Mgr. Jana Šteffana. 
 

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

usnesení RM č. 303/2017 

RM jmenuje  

do funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Ondřeje Illicha. 
 

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

 

17. Přehled rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova v 

roce 2016 
 

Rozprava: 

      Celkem bylo rozděleno 1.400.000,- Kč mezi 15 žadatelů. Na podporu sociálních služeb dle zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, bylo určeno z celkové rozdělené částky 935.000,- Kč. Na podporu 

sociální oblasti bylo určeno 465.000,- Kč. Organizací FOKUS Turnov, z.s., bylo do rozpočtu 

poskytovatele vráceno 137.000,- Kč. Vyúčtování byla již všemi příjemci dotace předložena a 

zkontrolována. Nebyl shledán žádný rozpor. 
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usnesení RM č. 304/2017 

RM bere na vědomí  

informace o poskytnutých dotacích města Turnov v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb. a v sociální oblasti z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova za rok 2016. 
 

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

 

18. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Výroční zpráva za rok 2016 
 

Rozprava: 

      V příloze si vám dovolujeme předložit Výroční zprávu za rok 2016 organizace Dětské centrum 

Turnov, příspěvková organizace. 

Rok 2016 byl pro nás zásadní spíše ve svém závěru. Nečekaně jsme se museli vyrovnat s překvapivým 

vyjádřením VZP, že do nově vyjednané rámcové smlouvy na dalších 8 let nezahrnula výkon č. 21221 – 

Vojtova metoda, tedy stěžejní výkon rehabilitace našeho zařízení Důvodem je skutečnost, že povinné 

oficiální odborné vzdělání fyzioterapeutek, které absolvovaly před mnoha lety, nebylo akreditováno dle 

současných požadavků a legislativy. 

Na Unii fyzioterapeutů České Republiky Unify jsme tak požádali o dodatečnou akreditaci, dosud čekáme 

na výsledek. Se zdravotní pojišťovnou se nám podařilo vyjednat v této věci prozatímní výjimku do června 

2017, ve věci také žádáme Ministra zdravotnictví o odstranění tvrdosti zákona. Na konci roku proběhlo 

také jednání na VZP Ústí nad Labem, za účasti místostarostky Mgr. Petry Houškové a byla dojednána 

nová smlouva na dalších 8 let, včetně 3 nových výkonů 

MÍČKOVÁNÍ, KINEZIOLOGICKÉ VYŠTŘENÍ ZÁKLADNÍ a KONTROLNÍ. Uvedené změny a 

jednání velmi úzce souvisí s nástupem další fyzioterapeutky do našeho týmu tak, abychom mohly služby 

nejen udržet, ale zejména rozšiřovat. 

V roce 2016 jsme také požádali o dotaci Nadaci Preciosa a díky přiděleným prostředkům ve výši 60 000 

Kč bylo možné vyměnit laserový přístroj včetně sond. Nový laser BTL SMART 4110 je výkonnější, 

silnější a léčbu urychluje. 

Od září 2016 také byla otevřena speciální třída při MŠ a ZŠ Sluníčko, ve které se velmi dobře zapracovala 

naše zdr. sestra Naděžda Suchá. Jedná se o třídu pro děti s nejtěžším zdravotním postižením (Westův 

syndrom, kvadruparéza atd.) vyžadující velmi specializovanou péči včetně krmení sondou, odsávání apod. 

Třída je vybavena potřebnou technikou,(např. dva speciální stoly, elektrická odsávačka, polohovací vaky), 

přičemž toto vybavení bylo pořízeno za pomoci sponzorského daru mimo jiné od anonymního dárce v 

částce 15 000 Kč. Ve třídě jsou nyní 4 děti. I přes víceméně administrativní, někdy až byrokratické 

překážky, se nám ale daří jak obnovovat postupně naše vybavení, tak nabízet další služby pro velmi 

specifickou skupinu dětí s nejtěžším postižením. 

 
 

usnesení RM č. 305/2017 

RM bere na vědomí  

Výroční zprávu za rok 2016 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

 

19. Zdravotně sociální služby Turnov - Výroční zpráva Zdravotně sociálních služeb za 

rok 2016 
 

Rozprava: 

      V příloze si vám dovolujeme předložit Výroční zprávu za rok 2016 příspěvkové organizace Zdravotně 

sociální služby Turnov.  
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Předkládáme výroční zprávu za rok 2016. Z našeho pohledu nejde v historii Zdravotně sociálních služeb 

Turnov o rok nějak výrazný, vzhledem k celé řadě problémů, které nás během roku provázely. 

Vše začalo v průběhu prvního čtvrtletí, kdy nám nebyl schválen projekt MPSV na přístavbu a rozšíření 

našeho Domova důchodců Pohoda pro službu“ Domov se zvláštním režimem“, který byl velice pěkně 

zpracován a připraven. 

Během roku jsme se potýkali v personální oblasti s nevídanou dlouhodobou nemocností a odchody na 

mateřskou dovolenou. S maximálním úsilím se dařilo doplňovat personál v přímé péči tak, abychom i 

nadále drželi laťku kvality péče na vysoké úrovni. Je to však velice vyčerpávající, když odchází zaučený a 

zkušený personál a nově příchozí není jednoduché ihned zaučit na stejnou úroveň. 

Měli jsme i několik světlých okamžiků, jako například setkání s rodinnými příslušníky, kteří vyslovovali 

vysoké uznání našemu domovu za nadstandartní péči o jejich příbuzné seniory. Taková to setkání nás a 

celý personál alespoň částečně dobíjí a motivuje k další práci. Je pravdou, že i přes veškeré problémy, 

které nás v tomto roce znepříjemňovaly život, jsme se snažili pro uživatele připravit celou řadu akcí a 

aktivit, které jim zpestřují pobyt v našem zařízení. Jsou to zejména výlety do Českého ráje, kulturní a 

společenské programy včetně sportovních a soutěžních aktivit. Bez finanční podpory celé řady sponzorů 

by nebylo možné tyto akce pořádat. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat. Z investičních akcí se 

podařilo zakoupit dva osobní automobily pro pečovatelskou službu. Další větší investiční akce plánujeme 

na další roky. Přáním nás všech je stabilní, spolehlivý a hlavně zdravý tým zaměstnanců, který zajistí 

veškeré požadované služby ve vysoké kvalitě všem našim uživatelům jak v pobytových, tak i terénních 

službách. 

 
 

usnesení RM č. 306/2017 

RM bere na vědomí  

Výroční zprávu Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace za rok 2016. 
 

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

 

20. Zdravotně sociální služby Turnov - Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku 
 

Rozprava: 

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

předkládáme žádost příspěvkové organizace o vyřazení majetku. Majetek určený k vyřazení je již 

nefunkční, neopravitelný, oprava nerentabilní, prodaný. Současně předkládáme informaci o vyřazení a 

prodeji automobilu Citroen Berlingo. 

 
 

usnesení RM č. 307/2017 

RM souhlasí  

s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého seznamu a s 

vyřazením a prodejem automobilu Citroen Berlingo, Zdravotně sociálních služeb Turnov, 

příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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21. Zdravotně sociální služby Turnov - Navýšení limitu pro vyřazení majetku ve 

Zřizovací listině 
 

Rozprava: 

      Žádáme o doporučení změny ve zřizovací listině Zdravotně sociálních služeb Turnov, v odstavci VI., 

bod 6.2. písm.e),  jedná se o navýšení limitu pro vyřazení majetku, který schvaluje RM z 5 tis. na 10. tis. 

Kč. 

e) Ostatní opotřebovaný nebo neupotřebitelný majetek neuvedený pod písm. d) vyřazovat, resp. likvidovat 

po odsouhlasení škodní a likvidační komisí organizace. V případě likvidace zásob, jejichž pořizovací 

hodnota přesahuje 5000,00 Kč, se vyžaduje předchozí písemný souhlas zřizovatele. 

 

Ve škodní a likvidační komisi organizace je zástupce RM a vedoucí sociálního odboru, kterým jsou 

předkládány protokoly o vyřazení obdobně jako při vyřazení vyšší částky Radou města. Vzhledem k 

tomu, že jsme jednou z největších organizací města a v evidenci máme více jak tři tisíce položek majetku, 

pořizovací ceny se za 15 let navýšily, považujeme za rozumné zvednout výše uvedený finanční limit pro 

vyřazení majetku. 

 
 

usnesení RM č. 308/2017 

RM doporučuje  

doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit změnu ve zřizovací listině Zdravotně sociálních 

služeb Turnov, příspěvková organizace, v odstavci VI. bod 6.2 písm. e) a navýšit finanční limit 

pro vyřazení majetku z 5 tis.Kč na 10 tis.Kč. 
 

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

 

22. Zdravotně sociální služby Turnov - Navýšení limitu mezd a příspěvku města na 

platy pro zdravotní sestry 
 

Rozprava: 

      Na základě Nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které 

nabylo účinnosti od 1. ledna 2017, došlo k celostátnímu navýšení mezd o 10 % všeobecným zdravotním 

sestrám. Vzhledem k této skutečnosti žádám RM o navýšení příspěvku zřizovatele dle předložených 

tabulek k navýšení platů zdravotních sester. 

 
 

usnesení RM č. 309/2017 

RM souhlasí  

s navýšením limitu mezd ve Zdravotně sociálních službách Turnov, příspěvková organizace o 

575 021 Kč. 
 

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

  usnesení RM č. 310/2017 

RM souhlasí  

v případě potřeby (dle vývoje čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele) i s navýšením 

příspěvku města na platy pro všeobecné zdravotní sestry ve Zdravotně sociálních službách 

Turnov, příspěvková organizace v roce 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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 23. Zdravotně sociální služby Turnov - Schválení výběrového řízení na komunikační 

systém v Domově důchodců Pohoda 
 

Rozprava: 

      Před patnácti lety byl na Domově důchodců Pohoda nainstalován analogový komunikační systém 

mezi pokoji a sesternou. V současné době toto zařízení dosluhuje a je prakticky v havarijním stavu, 

protože se komponenty k tomuto systému již nevyrábí a firma není schopna zajistit provozuschopnost 

delší jak jeden rok. Od letošního března zde byl servis již dvakrát a každá oprava stojí minimálně sedm 

tis. Kč. Tento systém musí být plně funkční vzhledem k bezpečnosti uživatelů v domově. Z výše 

uvedených důvodů žádáme, aby Odbor správy majetku mohl vyhlásit výběrové řízení na toto zařízení. 

Zdravotně sociální služby Turnov by k uhrazení použily zbytek rezervního fondu. Předpokládané náklady 

na zřízení nového systému jsou cca 800 tis. Kč. Hrazeno bude z rezervního fondu organizace, výše fondu 

je 1,07mil.Kč. 

 
 

usnesení RM č. 311/2017 

RM souhlasí  

se záměrem vyhlášení výběrového řízení odborem správy majetku na pořízení nového 

komunikačního systému na Domově důchodců Pohoda a se zapojením rezervního fondu 

Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvkové organizace. RM pověřuje odbor správy 

majetku předložením poptávkového řízení na RM. 
 

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

 

24. Prodej dopravního automobilu 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s pořízením nového hasičského vozu DA – L1T, který byl dodán JSDH Turnov v závěru 

roku 2016, vyvstává potřeba řešit vyřazení stávajícího DA - 12 Avia. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

hmotný investiční majetek, byl vypracován znalecký posudek na stanovení technického stavu a ceny 

vyřazovaného majetku. Cena vozu bez požárního vybavení byla stanovena na 15.700,00 Kč bez DPH. 

Výše uvedený hasičský vůz byl jednak nabídnut k prodeji obcím ORP Turnov, které zřizují jednotku 

požární ochrany, a dále prostřednictvím Okresního sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska dalším 

obcím, které mají zřízenou jednotku požární ochrany. Požární technika DA-12 je vybavena výstražným 

zařízením a nástavbou umožňující požární zásah v operačním řízení. Vybaveni vozu Avia bylo přeneseno 

do nového hasičského vozu. 

 
 

usnesení RM č. 312/2017 

RM schvaluje  

uzavření kupní smlouvy na prodej požárního automobilu-dopravního automobilu na podvozku 

AVIA30 se zájemcem Obec Jenišovice za částku 18 150Kč vč. DPH, a pověřuje starostu města 

Turnova podpisem smlouvy. Obec Jenišovice je obcí ORP Turnov, součinnost jednotky SDH 

Jenišovice s našimi hasiči je zřejmá, a proto byla tato obec upřednostněna. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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25. Problematika bytové výstavby na Hruštici - ulice T.G.M. 
 

Rozprava: 

      Územní plán Turnov vymezil podél navržené ulice (T.G.M.) od kruhového objezdu na Hruštici do 

ulice Zborovská plochy „BS – Bydlení smíšené“. Hlavním využitím této plochy je bydlení v bytových a 

rodinných domech, občanské vybavení a další související činnosti. Lokalitu řeší podrobněji Územní studie 

rozvojové lokality Hruštice, Károvsko – stanovuje koeficient zastavění pozemku max. 35 %, podíl zeleně 

na pozemku min. 40 %, stavby mohou mít max. 2 nadzemní podlaží + ustupující podlaží. 

K návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov uplatnili v roce 2015 občané připomínku na zrušení 

plochy „BS – Bydlení smíšené“ a stanovení plochy „BI – Bydlení individuální“, aby v lokalitě nemohly 

stát bytové domy, ale pouze rodinné domy. Požadavek na prověření plochy pořizovatel (odbor rozvoje 

města) zahrnul do zadání, které zastupitelstvo schválilo 17. 12. 2015. Na základě schváleného zadání 

vybraný zpracovatel vyhotovil dokumentaci návrhu změny pro společné jednání - navrhl plochu změnit na 

„BI – Bydlení individuální“. Hlavním využitím této plochy je bydlení v rodinných domech. V rámci 

společného jednání v roce 2016 pořizovatel neobdržel žádnou připomínku k této úpravě. 

V současné době pořizovatel (odbor rozvoje města ve spolupráci s určeným zastupitelem) připravuje 

pokyny k úpravě návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov pro veřejné projednání. Přestože v rámci 

proběhlého společného jednání nikdo nevznesl nesouhlas ke změně funkčního využití, pořizovatel 

považuje problematiku za stěžejní pro rozvoj města – v lokalitě jsou městské pozemky a jedná se o jednu 

z mála zastavitelných ploch v Turnově, umožňujících bydlení v bytových domech. Navrhovanou změnou 

by tato možnost pominula a bylo by možné umístit pouze rodinné domy. Zároveň je třeba zohlednit 

exponovanost lokality a charakter navazující (příp. budoucí navazující) zástavby rodinných domů a další 

širší souvislosti. 

 
 

usnesení RM č. 313/2017 

RM doporučuje  

Pro lokalitu na Hruštici, ulici T.G.M. zachovat stávající funkční plochy včetně regulativů. 
 

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

26. Dětské hřiště v Dolánkách - žádost o dotaci 
 

Rozprava: 

      Bod byl přesunut na další RM. 
 

 

27. Kritéria hodnocení jednatelů městských společností za rok 2017 
 

Rozprava: 

      V tomto materiálu si Vám dovoluji předložit 3 podbody týkající se hodnocení jednatelů Kulturního 

centra a Městské sportovní za rok 2016, hodnocení probíhalo v souladu s Pravidly pro přidělování ročních 

odměn a dle kritérií, které schválila rada města dne 28. 4. 2016, usnesením č. 250/2016.Dále pak 

schválení kritérií pro hodnocení jednatelů 3 obchodních společností města na rok 2017 a schválení komisí 

pro hodnocení ředitele Zdravotně sociálních služeb Turnov, p.o. po 4 letech ve funkci a ředitele Městské 

knihovny Antonína Marka, p.o. po 2 letech ve funkci. 

 
 

usnesení RM č. 314/2017 

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

schvaluje odměnu za rok 2016 pro pana Mgr. Davida Peška dle návrhu. Odměna bude vyplacena 

z rozpočtu města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 315/2017 

RM schvaluje  

kritéria hodnocení jednatele Kulturního centra Turnov, s.r.o. za rok 2017 a schvaluje výši 

měsíční odměny jednatele od 1. 6. 2017 dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 316/2017 

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

schvaluje odměnu za rok 2016 pro pana Bc. Jindřicha Kořínka dle návrhu. Odměna bude 

vyplacena z rozpočtu města. 
 

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

usnesení RM č. 317/2017 

RM schvaluje  

kritéria hodnocení jednatelů Technických služeb Turnov, s. r. o. – p. Libora Preislera a Městské 

sportovní Turnov, s. r. o. – Bc. Jindřicha Kořínka za rok 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
  

usnesení RM č. 318/2017 

RM jmenuje  

komisi pro hodnocení ředitele Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace, ze 

čtyřleté období ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Petra Houšková, MUDr. Jiří Tomášek, p. 

Eva Kordová, Mgr. Hana Kocourová. 
 

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

usnesení RM č. 319/2017 

RM jmenuje  

komisi pro hodnocení ředitele Městské knihovny Antonína Marka, příspěvková organizace, 

působení ve funkci ve složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Martina Marková, Mgr. Otakar 

Špetlík, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Hocke. 
 

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

 

28. Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří (IROP) 
 

Rozprava: 

      V současné době se připravují v MAS Český ráj a Střední Pojizeří (dále jen MAS) výzvy v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifického cíle 4.1 (CLLD = Komunitně 

vedený místní rozvoj) se zaměřením na: 

- Bezpečnost a atraktivitu alternativních způsobů dopravy 

- Prevence rizik a katastrof 

- Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

- Záchrana kulturního dědictví  

 

Termín vyhlášení výzev je plánován na květen-červen 2017 po schválení na Řídícím orgánu Ministerstva 

pro místní rozvoj. Finanční příspěvek EU a státního rozpočtu činí 95%. Výzvy jsou určené pro malé 

projekty, které nepřesáhnou 5 mil. Kč způsobilých nákladů. 
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Město Turnov má připravené dva projekty, které by splňovaly podmínky výzev: 

1. Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa – náklady 4,7 mil. Kč 

2. Mineralogická učebna ve Středisku volného času Žlutá ponorka – náklady 2,0 mil. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 320/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa“ do IROP - 

integrované projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě 

přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 5% z celkových 

nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 
 

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

usnesení RM č. 321/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku“ do 

IROP - integrované projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří v případě 

přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 5% z celkových 

nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 
 

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

29. Zadání analýzy provozní vodohospodářského majetku na území města 
 

Rozprava: 

      Cílem analýzy by dle mého názoru měla odpovědi na následující otázky:  

- Je financování směřující k vodohospodářské síti na území Turnova dostatečné či nikoli? Dochází k 

dostatečným opravám a investicím?  

- Jaký model provozování bychom z hlediska ekonomické efektivity měli zvolit po vypršení koncesní 

smlouvy se SčVAK, a.s. (pro oblast Turnova)?  

- Zpracovat modely s nutným finančním objemem potřebným k jednotlivým variantám:  

- nové samostatné provozní společnosti ve 100% vlastnictví města  

- nové samostatné provozní společnosti ve 100% vlastnictví města s některými externě zadávanými 

pracemi – laboratoř, rozsáhlejší opravy  

- připojení se ke stávajícímu provozovateli v okolí – VaK Mladá Boleslav, VaK Jičín, SVS  

- koncesní řízení na nového provozovatele  

- společný podnik vlastníka a provozovatele na bázi obchodní společnosti – akciová společnost, 

společnost s ručením omezeným  

 

- Jaké jsou provozní hrozby ve stávajícím majetku (velké investice a opravy)?  

- Jaké jsou hrozby spojené s vystoupením Města Turnov z Vodohospodářského sdružení Turnov?  

- Finanční závazky města ve Vodohospodářském sdružení Turnov?  

- Rizika spojená s vracením peněz z projektů dotovaných EU – Čistá Jizera a další (nutné vyjádření 

SFŽP)?  

- Rizika spojená s projekty, na které je v této chvíli zažádáno (Úpravna vody Nudvojovice, Úpravy ČOV 

Turnov, Vodovodní řady Vesecko) – rovněž nutné vyjádření SFŽP?  

- Porovnání investic v čase, které byly provedeny na území města v závislosti na poměru vybraného 

vodného a stočného na našem území  

- Provést krátkou SWOT analýzu dalšího postupu  

- Prověření výše nákladů zahrnovaných do ceny vodného a stočného, jejich porovnání s obdobnými 

provozními celky  

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 
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usnesení RM č. 322/2017 

RM projednala  

materiál Zadání analýzy vodohospodářského majetku na území města. 
 

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

usnesení RM č. 323/2017 

RM bere na vědomí  

materiál týkající se Zadání analýzy provozování vodohospodářského majetku na území města a 

doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení s úpravami dle diskuze (zmenšení počtu otázek, 

rozdělení otázek na vodohospodářskou část a právně-dotační část). 
 

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

 

30. Prodej pozemků na bytové domy na Výšince 
 

Rozprava: 

      Bod byl přesunut na další RM. 

 
 

 

31. Způsob placení parkovacích lístků pomocí SMS a mobilní telefonů - Městská 

policie Turnov 
 

Rozprava: 

      Bod byl přesunut na další RM. 

 
 

 

32. Ukončení nájmu dohodou - LIFE FOOD restaurace 
 

Rozprava: 

      Jedná se o nebytové prostory v objektu čp. 26, ul. 5. května, Turnov (vedle Informačního centra). 

Nájemní smlouva byla uzavřena v roce 2007 s provozovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kteří zde provozují 

restauraci. Dne 31. 3. 2017 nám byla nájemcem doručena výpověď z nájemní smlouvy. Výpovědní lhůta 

stanovena smlouvou je 3 měsíce, tzn. ukončení nájmu k 30. 6. 2017. Dne 2. 5. 2017 požádali nájemci o 

ukončení smlouvy o nájmu dohodou ke dni 31. 5. 2017. 

 
 

usnesení RM č. 324/2017 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 26, ul. 5. května, Turnov dohodou ke dni 

31. 5. 2017 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/3] 
  

usnesení RM č. 325/2017 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 26, ul. 5. května, Turnov po projednání 

Záměru návštěvnického centra v ZM a po zapracování výstupů z tohoto jednání. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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 33. Valná hromada MST 
 

Rozprava: 

      MST, s.r.o. se v roce 2016 především aktivně podílela na dostavbě 2. etapy Maškovy zahrady – 

koupaliště a provozování zimního stadionu. Dále spravovala a provozovala vlastní sportoviště i 

sportoviště v majetku města Turnova, zajišťovala plaveckou výuku pro MŠ i ZŠ z Turnova i okolí, 

spolupořádala sportovní akce pro školy a zajišťovala investiční záměry na sportovištích. 

Bezesporu nejzásadnější událostí společnosti byla dostavba 2. etapy areálu - objektu koupaliště a jeho 

následné zprovoznění vč. slavnostního otevření, které proběhlo 8. května 2016. Letní koupaliště se těšilo 

velkému zájmu, avšak neobešlo se to bez komplikací. Enormní zájem přinesl provozní problémy 

především s parkováním a občerstvením. Celá koncepce koupaliště/areálu i vodních prvků, především pro 

děti, sloužila dostatečně i ve dnech s největší návštěvností, avšak zázemí občerstvení, sklady, přípravna, 

vzduchotechnika i silové připojení nebyly na takovouto návštěvnost dimenzováno. Spolu s mladým a 

nepříliš zkušeným personálem tak občerstvení bylo jedinou černou kapkou provozu koupaliště. 

Na koupališti byla realizována dodatečná závlaha a na zimní stadion zakoupena nová rolba. Velmi 

úspěšný byl provoz plaveckého bazénu, kde hospodářskému výsledku pomohla i letní odstávka, kdy byl 

personál využit na letním koupališti. 

Na fotbalovém stadionu proběhla rozsáhlá rekonstrukce tréninkového hřiště včetně rozsáhlé opravy 

zavlažování hlavního hřiště tak i tréninkového. V souvislosti se zahájením provozu koupaliště byl v roce 

2016 zařazen do užívání dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 69.319 tis. Kč. V běžném účetním 

období došlo ke snížení základního kapitálu o 1.174 tis. Kč a dále byl jediným společníkem poskytnut 

příspěvek mimo základní kapitál v částce 13.645 tis. Kč. Společnost obdržela od Města Turnov provozní 

dotaci ve výši 8.325 tis. Kč a od Úřadu práce 739 tis. Kč. 

Společnost prošla velmi velkým skokovým rozšířením poskytovaných aktivit, zaměstnanců, účetních 

obratů i dalších záležitostí spojených s chodem společnosti a jsem přesvědčen, že přes všechny obtíže to 

bylo velmi úspěšné zvládnutí dostavby a rozjezdu sportovišť v Maškově zahradě. I přesto, že rok 2017 

bude specifický prvotním rozjetím koupaliště, mělo by dojít ke stabilizaci společnosti. Ucelený přehled o 

společnosti bude sloužit k lepšímu odrazovému prostoru pro následný rozvoj, ale i vlastní provozní otázky 

(provozní dotace, počty zaměstnanců, investice a vlastní opravy apod.). Výsledek společnosti za rok 2016 

ovlivňuje celá řada faktorů, dovybavení koupaliště, prodej kluziště a prostředky z něho použité na nákup 

rolby apod. 

MST prošla v roce 2016 opět výraznou proměnou a řešila velké úkoly. Dostavěn a zprovozněn byl celý 

areál v Maškově zahradě, dodatečně dodělána závlaha, pořízena rolba a celkově areál dovybaven. Velmi 

pozitivně do výsledků promluvili dotace z úřadu práce a spolupráce se společností Kamax, s.r.o. 

Dostavbou a následným zprovozněním byl naplněn nejen odkaz J. B. Horáčka, ale také jeden z hlavních 

úkolů, se kterým jsem 1. 9. 2010 do společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. jako jednatel vstupoval. 

I přes dokončenou výstavbu a jeden kompletní rok provozu, areál i celá společnost přináší nové výzvy. Na 

závěr děkuji Všem zaměstnancům, novým i stávajícím, za aktivní přistup při řešení nových a leckdy 

složitých situací. 

        
 

usnesení RM č. 326/2017 

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

schvaluje Výroční zprávu společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. za rok 2016. Valná 

hromada zároveň schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření společnosti Městská 

sportovní Turnov, s.r.o. za rok 2016. 
 

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

usnesení RM č. 327/2017 

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

schvaluje úhradu ztráty za rok 2016 ve výši 3.449.368,89 Kč a neuhrazené ztráty minulých let ve 

výši 5.184.142,65 na vrub ostatních kapitálových fondů (příplatku mimo základní kapitál). 
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Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 328/2017 

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

schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016. 
 

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

 

V Turnově dne 17. května 2017 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

     starosta              místostarostka 


