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Zápis z 12. jednání rady města Turnov 

ze dne 7. 6. 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: 

Tajemník 

úřadu: 

            

Ing. Miroslav Šmiraus 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOVA 

 
1. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup 

nákladního vozidla 

Mgr. Jana Svobodová   8:00 – 8:15    

Záležitosti finančního odboru  

2. Návrh rozpočtového opatření č.3 na rok 2017 Ing. Tomáš Hocke   8:15 – 9:00 

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Přijetí daru - podíl na pozemcích v k.ú. Mašov u 

Turnova parc.č. 817/36 a 817/37 

Ludmila Těhníková   9:00 – 11:00     

4. VHS, smlouva o právu provést stavbu, sídliště U 

Nádraží 

       

5. Smlouva o příspěvku, bytová zóna Hruštice, Černá 

Jana 

       

6. 1/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene "Přeložka STL plynovodní přípojky pro 

č.p.415, Skálova ul. Turnov" + 2/ Smlouva o zajištění 

přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících 

       

7. Smlouva o dílo, Technické služby Turnov, chodník za 

Billou 

       

8. Smlouva o právu provést stavbu, Amix Production, 

Vesecko 

       

9. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací“  pro stavbu„Rekonstrukce Markovy ulice, 

Turnov“ 

       

10. Pozemky pro komunikace bytová zóna Hruštice-

Károvsko 
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11. Pronájem části pozemků p.č. 438/1 a 438/2, k.ú. 

Turnov 

       

12. Směna části pozemku parc.č. 1311/13 ul. Kinského za 

pozemek parc.č. 2544/11 ul. Studentská 

       

13. Uzavření  „Smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě  nákladů s ní 

souvisejících“. 

       

14. Výměna stoupacího potrubí, ul. Granátová č.p.1897, 

Turnov 

       

15. Parkoviště Havlíčkovo náměstí II, přeložka kabelu 

ČEZ 

       

16. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo“ prodloužení termínu 

dokončení stavby „Oprava oplocení hřbitova Pelešany, 

Turnov 

       

17. Polyfunkční komunitní centrum, Skálova 415 – Fokus 

Turnov, z.s. 

Mgr. Petra Houšková       

18. SFS intec, dodatek smlouvy o právu provést stavbu, 

rozšíření komunikace, dodatek smlouvy o náhradní 

výsadbě 

Ludmila Těhníková       

19. Obnova parku Metelkovy sady -vstupní část a dětské 

hřiště 

       

20. Udělení vyjímky ze směrnice „Zásady a postupy k 

zadávání zakázek“ poř.č.49.15 

       

Záležitosti dopravního odboru 

21. Nájem zařízení pro měření rychlosti - potvrzení vítěze 

výběrového řízení 

Mgr. Jana Svobodová 11:00 – 11:15 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

22. Rozvojový záměr v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb - Denní stacionář při MŠ a ZŠ 

Sluníčko, příspěvková organizace. 

Mgr. Petra Houšková 11:15 - 11:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

23. Souhlas zřizovatele se zapojením základních škol do 

projektu Potravinová pomoc pro školní rok 2017/2018 

Mgr. Martina Marková 11:30 -   12:15   

24. Rozdělení dotací na podporu zahraniční spolupráce Mgr. Martina Marková       

25. Rozdělení dotací z kulturního fondu – II. výzva Mgr. Martina Marková       

26. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu 

dlouhodobého majetku 

Mgr. Martina Marková       

27. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací Mgr. Petra Houšková  

28. Pozemky za Vesnou u Havlíčkova náměstí - podněty 

zástupců Základní školy Turnov, 28. října 18, 

příspěvková organizace 

Mgr. Martina Marková       

Záležitosti správního odboru  

29. "OS-příspěvky SDH z rozpočtu města 2017". Mgr. Jana Svobodová   12:15 – 12:30 

Záležitosti odboru životního prostředí 

30. Zkušební svoz tetrapacků ze sídlišť Mgr. Jana Svobodová   12:30 – 13:00     

31. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně Ing.Miloslava 

Šípošová 

      

Ostatní  

32. Hodnocení jednatelů po 4 letech - hodnotící komise Mgr. Jana Svobodová   13:00 – 14:00    

33. Rozvojové záměry základních škol v Turnově – ZŠ 

Skálova, příspěvková organizace a ZŠ Žižkova, 

příspěvková organizace 

Mgr. Petra Houšková 

Ing. Tomáš Hocke 

      

34. Dostavba divadla v Turnově             

35. VŘ na placení parkování pomocí SMS a mobilní 

aplikace 
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1. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup nákladního vozidla 
 

Rozprava: 

      Společnost vyhlásila výběrové řízení na nákup nákladního vozidla – nosiče kontejnerů s hydraulickou 

rukou. Zakázka byla zveřejněna v systému EZAK a bylo osloveno pět uchazečů o veřejnou zakázku.  

Došla jedna nabídka od společnosti NAPA TRUCK spol. s r.o. Pardubice v nabídkové ceně Kč 3 830 

600,- bez DPH. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem.  

 

usnesení RM č. 349/2017 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  

schvaluje nákup nákladního vozidla – nosiče kontejnerů s hydraulickou rukou od společnosti NAPA 

TRUCK spol. s r.o. Pardubice v ceně Kč 3 830 600,- bez DPH. 
 

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

2. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2017 
 

Rozprava: 

      Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 4.088 tis. Kč, v této částce je zejména navýšení v 

nedaňových příjmech o 926 tis. Kč (jedná se především o nařízený odvod z investičního fondu 

příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov ve výši 900 tis. Kč, o navýšení přijatých 

pojistných plnění za pojistné události ve výši 140 tis. Kč a o příjem od firmy SFS Intec, s.r.o. ve výši 181 

tis. Kč za finanční dar na náhradní výsadbu v ul. Alej Legií a Josefa Štrégla), navýšení v kapitálových 

příjmech o 2.000 tis. Kč, v této částce je zvýšení příjmů z prodeje pozemků na Hruštici a navýšení v 

transferech – získané dotace ve výši 1.162 tis. Kč (jedná se o průtokové dotace pro naše příspěvkové 

organizace od MŠMT, MK a KÚLK). 

 

Celkové výdaje se navyšují o 4.088 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 2.538 tis. Kč a kapitálové 

výdaje se navyšují o 1.550 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především náklady na hrad Valdštejn - 

dokončení střechy kaple a most ve výši 200 tis. Kč, transferové dotace z MŠMT. MK a KÚLK ve výši 

1.162 tis. Kč pro MKAM, ZŠ Skálova, MŠ a ZŠ Sluníčko, ZŠ Zborovská a TPaCR, nákup nádob na 

bioodpad a tetrapak a jejich pravidelný svoz ve výši 131 tis. Kč, údržbu komunikací TST smlouva ve výši 

1.500 tis. Kč za zimní údržbu a snížení nespecifikované rezervy o částku 350 tis. Kč. V kapitálových 

výdajích se navyšuje kapitola odboru správy majetku: především výdaje ve výši 350 tis. Kč na dokončení 

šaten v ZŠ Žižkova (faktura zaplacena až v roce 2017), ve výši 250 tis. Kč na výměnu oken 9 ks na 

radnici a ve výši 950 tis. Kč na pořízení komunikačního systému na DD Pohoda. 

 

Nespecifikovaná rezerva na ř. 339 ve výši cca 6,5mil.Kč obsahuje finanční prostředky alokované 

především na tyto akce: 

- 2,5 mil. Kč spoluúčast města na fotbal. hřiště s umělou trávou 

- 0,3 mil. Kč spoluúčast města ul. Husova, přechod Žlutá ponorka (SFDI) 

- 4,0 mil. Kč parkoviště za Vesnou 

 

Financování se nemění a zůstává ve výši 19.305 tis. Kč (splátky dlouhodobých úvěrů – 19,45mil.Kč a 

+38,755mil.Kč zapojení zůstatku na běžných účtech minulého roku). Návrh rozpočtu na rok 2017 je 

sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným 

komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 1 – rozpis příjmů a výdajů. 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 350/2017 

RM doporučuje  

schválit ZM rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 3. Přijetí daru - podíl na pozemcích v k.ú. Mašov u Turnova parc.č. 817/36 a 817/37 
 

Rozprava: 

      Majitelka xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastní podíl ve výši 1/60 z celku na pozemkových parcel č. 817/36 

o výměře 1506m2 a 817/37 o výměře 42m2 oba v k. ú. Mašov u Turnova nabízí Městu Turnov převod 

tohoto podílu do vlastnictví města formou daru. Vzhledem k tomu, že pozemky nijak nevyužívá a nemá 

ve vlastnictví ani žádný ze sousedních pozemků přináší jí toto vlastnictví pouze náklady ve formě placení 

daní z nemovitostí. Jedná se pozemky - bývalou komunikaci mezi poli, na kterých je mimo jiné i 

podílovým spoluvlastníkem Město Turnov.  Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 
 
 

usnesení RM č. 351/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit přijetí daru podílového vlastnictví ve výši 1/60 z celku na pozemcích 817/36 a 817/37 v k. ú. 

Mašov u Turnova do vlastnictví Města Turnova od soukromého vlastníka. Město Turnov jako nabyvatel 

uhradí poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

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

4. VHS, smlouva o právu provést stavbu, sídliště U Nádraží 
 

Rozprava: 

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

"Turnov - oprava kanalizace v ulice Studentská". Oprava kanalizace proběhne bezvýkopovou technologií, 

přípojky budou opraveny otevřeným výkopem. Oprava proběhne v červnu 2017, před zahájením stavba 

"Regenerace panelového sídliště U nádraží, V. etapa". Stavbu pro VHS Turnov bude realizovat SčVK.  

 
 

usnesení RM č. 352/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Turnov - 

oprava kanalizace ulice Studentská". 
 

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

5. Smlouva o příspěvku, bytová zóna Hruštice, Černá Jana 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o poskytnutí příspěvku na 

výstavbu komunikace a sítí v bytové zóně Hruštice - Károvsko. Jedná se o zasíťování soukromého 

pozemku parc.č. 1004/43 k.ú. Turnov, který bude zasíťován v roce 2018 v rámci výstavby sítí a 

komunikace v etapě IV., část "B", kterou odbor správy připravuje k realizaci v roce 2018.  Soukromý 

vlastník přispěje na výstavbu sítí a komunikace částkou 300 tis. Kč, tak jak to bylo v minulých etapách.  
 
 

usnesení RM č. 353/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zasíťování pozemku parc. č. 1004/43, k. ú. Turnov s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 300.000,-Kč se splatností 15. 1. 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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6. 1/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Přeložka STL 

plynovodní přípojky pro č.p.415, Skálova ul. Turnov" + 2/ Smlouva o zajištění 

přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
 

Rozprava: 

      GasNet, s.r.o. zaslal ke zpracování smlouvu na věcné břemeno - stavbu „Přeložka STL plynovodní 

přípojky pro č.p. 415, Skálova ul., Turnov, parc. č. 614 k. ú. Turnov. Předpokládá se zkrácení stávající 

přípojky o cca 16 bm, výstavba nové části přípojky bude cca 6 bm. Před realizací přeložky budou zrušeny 

oba odběry plynu v objektu čp.415.  Stávající STL plyn. přípojka bude v rámci přeložky odpojena z řadu a 

bude vybudována nová přeložka k novostavbě budovy FOKUS, následně nová STL plyn. přípojka pro  

tento objekt. Pro výše uvedenou stavbu GasNet, s.r.o. žádá Město Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemcích ve vlastnictví města parcel.č. 614 k.ú. Turnov v celkové délce cca 6 bm. Věcné břemeno 

spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. Přesný rozsah 

věcného břemene bude zaměřeno geodetickým plánem. 
 

 

usnesení RM č. 354/2017 

RM uděluje  

výjimku pro jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v částce 500,-Kč+DPH a RM schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o 

zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a podle zákona 

č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 614 k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnova v celkové délce cca 6 bm dotčených stavbou 1/ „Přeložka STL plynovodní přípojky pro č. 

p. 415, Skálova ul., Turnov“ ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 500,- Kč + DPH.  

a zároveň RM schvaluje uzavření 2/  „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 

nákladů s ní souvisejících“. 
 

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

7. Smlouva o dílo, Technické služby Turnov, chodník a oplocení Studentská ulice, za 

Billou 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města na vědomí smlouvu o dílo, která bude dle směrnice města 

č. 49.15 - Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov uzavřena s Technickými službami 

Turnov, s.r.o. Jedná se smlouvu o dílo na provedení opravy chodníku za Billou v ulici Studentské, včetně 

výstavby nového oplocení na hranici pozemku s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Výstavbu oplocení a jeho 

darování xxxxxxxxxxxxx schválila Rada města 7. 12. 2016, usnesením č. 718/2016. Stavbu budou 

realizovat Technické služby Turnov, s.r.o., svými pracovníky. Přesný termín realizace není ještě dán, akci 

je třeba zkoordinovat s požadavkem xxxxxxxxxxxxxx a stavbou "Regenerace sídliště U Nádraží, V. 

etapa", která bude probíhat v termínu 07-09/2017. 

 
 

usnesení RM č. 355/2017 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., na stavbu "Chodník a oplocení v ulici 

Studentská za Billou" ve výši 415.735,-Kč, včetně DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0]¨ 
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8. Smlouva o právu provést stavbu, Amix Production, Vesecko 
 

Rozprava: 

      Přeložit na další RM – veřejná zeleň. 

 
 

9. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro stavbu 

,,Rekonstrukce Markovy ulice, Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Přeložit na další RM - délka přeložky na Mariánském náměstí, další věcná břemena CETIN – nutná 

schůzka. 
 

 

 

 

 

10. Pozemky pro komunikace bytová zóna Hruštice-Károvsko 
 

Rozprava: 

      Z důvodu zveřejnění nabídky prodeje pozemků ve vlastnictví soukromých vlastníků na inzertním 

serveru, prostřednictvím realitní společnosti TRIÁDA, předkládáme radě města k projednání současnou 

situaci a stav plánované výstavby komunikace a sítí mimo jiné i na těchto pozemcích. 
 

 

usnesení RM č. 356/2017 

RM bere na vědomí  

informaci o zveřejněné nabídce prodeje pozemků parc. č. 990/1 a 995 v k. ú. Turnov. 
 

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

11. Pronájem části pozemků p.č. 438/1 a 438/2, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má uzavřenou nájemní smlouvu na část pozemků p. č. 438/1 a 438/2 v k. ú. Turnov o 

výměře cca 70 m2 s majiteli pozemků - xxxxxxxxxxx a firmou AGBA, v.o.s. zastoupenou panem 

Milanem Pozdníčkem. Jedná se o uličku pro pěší - průchod a pokračování z ulice Jiráskova do uličky 

Ladislava Petrnouška navazující na pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx. Nyní byly pozemky prodány. 

Pozemek p. č. 438/1 do podílového vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx a pozemek p. č. 438/2 xxxxxxxxxxxx. 

Noví majitelé pozemků nám pronajmou části pozemků za stejných podmínek jako dřívější majitelé.  

 
 

usnesení RM č. 357/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p. č. p. č. 438/1 v k. ú. Turnov od xxxxxxxxxxxxxx o výměře 45 m2 pro zajištění 

průchodu z ulice Jiráskova do ul. Ladislava Petrnouška za cenu 171,- Kč/m2/rok na dobu 5 let od 1. 7. 

2017. 
 

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

usnesení RM č. 358/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p. č. 438/2 v k. ú. Turnov od xxxxxxxxx o výměře 25 m2 pro zajištění průchodu 

z ulice Jiráskova do ul. Ladislava Petrnouška za cenu 171,- Kč/m2/rok na dobu 5 let od 1. 7. 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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12. Směna části pozemku parc.č. 1311/13 ul. Kinského za pozemek parc.č. 2544/11 

ul. Studentská 
 

Rozprava: 

      Na základě doručené nabídky - návrhu směny pozemků podané xxxxxxxxxx předkládáme radě města 

tuto nabídku k projednání. Navrhovatelé nabízí směnu pozemku, v osobním vlastnictví xxxxxxxxxxxx, 

parc.č. 2544/11 výměra 874m2 k. ú. Turnov v ulici Studentská (u nádraží), před panelovým domem za 

část pozemku parc. č. 1311/13 výměra cca 550m2 k. ú. Turnov, ul. Kinského (v centru města) ve 

vlastnictví Města Turnov. V minulosti byl prodej tohoto pozemku nebo jeho části již několikrát řešen a to 

jak s žadatelem panem xxxxxxxxxxx, tak s vlastníky bytů v čp. 697, ale také i s xxxxxxxxxxxxxx, která 

má na jeho nepatrné části cca 10m2, postavenou část dřevěné kolny, bohužel žádné ze žádostí o prodej 

pozemku nebylo vyhověno.  

 

Střet zájmů nahlásil: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová 

Bod bude projednáván v ZM. 

 

usnesení RM č. 359/2017 

RM schvaluje  

záměr směny pozemkové parcely č. 2544/11 o výměře 874m2 v k. ú. Turnov z vlastnictví xxxxxxxxxxxx 

za část pozemku parc. č. 1311/13 o výměře cca 550m2 v k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov. RM 

doporučuje xxxxxxx prodat pozemek pod kůlnou 1311/40. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 

tuto směnu a prodej. RM pověřuje OSM předložit materiál na srpnové zastupitelstvo města. 
 

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

13. Uzavření  „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě  

nákladů s ní souvisejících“. 
 

Rozprava: 

      Předložená „Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ 

je vyvolána potřebou STL plynovodní přípojky PE DN 32 při realizaci stavby: “ Stavební úpravy a 

přístavba ZŠ Mašov, Turnov.“ Potřeba prodloužení plynovodní přípojky dle situace je vyvolána realizací 

stavby a změnou prostorového uspořádání vstupu a zpevněných ploch. 

 
 

usnesení RM č. 360/2017 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících na akci 

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov, Turnov. 
 

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

14. Výměna stoupacího potrubí, ul. Granátová č.p.1897, Turnov 
 

Rozprava: 

      V roce 04/2017 byla zpracována projektová dokumentace na výměnu vodovodních stoupaček 

v bytovém domě s pečovatelskou službou v ulici Granátová č. p. 1897, Turnov. Předmětem veřejné 

zakázky bude realizace – jedná se výměnu pouze vodovodních stoupaček, které jsou v havarijním stavu, 

s napojením na původní ležatý rozvod v 1. podzemním podlažím. Vyměněno bude 12 stoupacích 

vodovodních větví /jedna již byla vyměněna z havarijních důvodů/. Předpokládaná projekční cena je 631 

tis. Kč vč. DPH. 
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usnesení RM č. 361/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na výměnu stoupacího potrubí v bytovém domě v ulici Granátová č. p. 1897, 

Turnov a schvaluje komisi na otevírání a hodnocení nabídek „Výměna stoupacího potrubí, ul. Granátová 

č. p. 1897, Turnov“ ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Ing. Ladislav Osička, 

Ing. Miloslav Chrumko. 
 

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

15. Parkoviště Havlíčkovo náměstí II, přeložka kabelu ČEZ 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá Radě města smlouvu o smlouvě budoucí týkající se vyvolané 

přeložky kabelů ČEZ v rámci výstavby nového parkoviště na Havlíčkově náměstí. Stávající kabely se 

nachází pod nově navrženým parkovištěm a ČEZ požaduje přeložku těchto kabelů mimo zpevněnou 

plochu parkoviště. Projektovou dokumentaci i vlastní realizaci si ČEZ zajišťuje sám. Odhad nákladů v 

činí 460.900,- Kč. Po zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení bude upřesněna 

výše ceny přeložky a bude uzavřena vlastní smlouva.   
 

 

usnesení RM č. 362/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín v rámci přípravy stavby "Parkoviště Havlíčkovo náměstí II, Turnov" dle 

předloženého materiálu. 
 

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

16. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo“ prodloužení termínu dokončení stavby „Oprava 

oplocení hřbitova Pelešany, Turnov 
 

Rozprava: 

      OSM obdržel žádost a aktualizovaný harmonogram zhotovitele stavby firmy Durango o termínový 

dodatek k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov“. 

Uváděné důvody jsou opožděné zahájení prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek – nízké 

teploty v dubnu letošního roku /předání staveniště proběhlo dne 5. 4. 2017, zahájení prací 9.5.2017/. 

ČHMÚ uvádí na svých stránkách, že letošní druhá polovina dubna byla třicátá nejchladnější od doby 

sledování tj. od roku 1775. Dalším uváděným důvodem ze žádosti je značně zvětralý pískovec a jeho 

přisekávání a úprava nově dodávaných pískovcových kvádrů. Uzavřená „Smlouva o dílo“ uvádí termín 

dokončení 30. 6. 2017. Nově požadovaný termín dokončení je 4. 8. 2017. 
 

 

usnesení RM č. 363/2017 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov“ 

tak, že konečný termín dokončení stavby bude dle dodatku č. 1 nově stanoven na 4. 8. 2017. 
 

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

17. Polyfunkční komunitní centrum, Skálova 415 – Fokus Turnov, z.s. 
 

Rozprava: 

      V červnu 2016 zastupitelstvo města schválilo investiční záměr na stavební úpravy objektu ve Skálově 

ul, čp. 415, kde sídlí FOKUS Turnov, z. s. a podpořilo přípravy pro podání žádosti o dotaci. Byla zadána 

studie na architektonický návrh nové budovy sociálního centra, který zpracoval Ing. arch. Zdeněk Sláma. 

Při soutěži na zpracovatele projektové dokumentace podala nejnižší nabídku společnost In.Point s.r.o. 

z Prahy a na podzim 2016 byla podepsána smlouva o dílo. Termín dokončení dokumentace byl dodatkem 
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č. 1 ke smlouvě o dílo prodloužen do 15. 5. 2017. Výzvu č. 29 v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

s termínem podání žádostí do 27. 10. 2016 nebylo možné časově zvládnout z hlediska projektové 

připravenosti.  

 

Podle harmonogramu výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v roce 2016 byla 

plánována II. výzva - Rozvoj sociálních služeb na duben 2017. Bohužel na konci roku 2016 byl 

aktualizován harmonogram výzev, který tuto výzvu neobsahoval, ale byla v plánu uvedena podobná 

výzva - Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center zaměřených též na poskytování 

sociálních služeb. Při zpracování projektové dokumentace se tedy vedle poskytování sociálních služeb 

přihlíželo k možnému širšímu využití novostavby i jako polyfunkčního komunitního centra s dalšími 

aktivitami. 

 

74. Výzva IROP - Rozvoj infrastruktury polyfunkčních center byla vyhlášena 28. 4. 2017, a tudíž byla 

zřejmá přesnější pravidla pro podání žádosti o dotaci.  

Termín příjmu žádostí: 19. 5. 2017-16. 11. 2017 

Alokace financí: 140 mil Kč z EU a 24,7 mil Kč ze Státního rozpočtu 

Výše dotace: 90% celkových uznatelných nákladů (85% EU a 5% SR) 

 

Podmínky výzvy kromě jiného stanovují: 

1. Polyfunkční komunitní centra se musí tematicky zaměřovat na více typů aktivit, a to minimálně v 

tomto rozsahu 

 sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovatel služeb musí být pověřen výkonem SOHZ v 

souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU.  

 volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas, 

 kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby, 

 environmentální služby a podpora jejich využití 

2. Práce s minimálně jednou z cílových skupin (počet cílových skupin je bodově hodnocen) 

 osoby sociálně vyloučené 

 osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 osoby se zdravotním postižením 

3. Poskytování sociální služby po dobu udržitelnosti projektu (5 let od finančního ukončení 

projektu) 

4. Celkové uznatelné náklady musí činit v rozmezí 10-20 mil Kč (vč. DPH) 

5. Termín realizace akce – max. do 31. 12. 2021. 

 

Jednání k záměru, zda bude možné splnit podmínky dotace, se uskutečnilo 23. 5. 2017. Fokus Turnov, z. 

s. má registrované tři sociální služby a minimálně jedna je podmínkou dotace. Je připraven po dobu 

udržitelnosti dále tyto služby poskytovat. Budovu bude využívat ze 2/3 dne pro účely poskytování 

vlastních služeb a v ostatní době bude možné využívat především společné prostory pro cílové skupiny, 

jako jsou osoby s vícestranným (zdravotním nebo sociálním) znevýhodněním. Účelem komunitního 

centra je poskytnout takové služby, které umožní lepší integraci těchto osob do společnosti. Fokus 

v současné době mapuje území z hlediska sociálních potřeb, aby vhodně nastaveny možnosti využití 

prostor komunitního centra.  

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 364/2017 

RM souhlasí  

podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1. Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi na vybudování polyfunkčního komunitního centra 

v objektu Skálova čp. 415 a doporučuje zastupitelstvu podání žádosti schválit. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 365/2017 

RM souhlasí  

v případě přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 10% z 

celkových uznatelných nákladů a cca 2,9 mil dofinancování souvisejících nákladů potřebných k realizaci 

projektu a doporučuje zastupitelstvu schválit kofinancování projektu. RM pověřuje OSM předložit 

materiál na červnové zastupitelstvo města. 
 

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

18. SFS intec, dodatek smlouvy o právu provést stavbu, rozšíření komunikace, 

dodatek smlouvy o náhradní výsadbě 
 

Rozprava: 

      Firma SFS intec, s.r.o. navrhuje Městu Turnov jako kompenzaci za vytěžené stromy rozšíření stávající 

komunikace na pozemku parc.č. 695/121, k. ú. Daliměřice. Jedná se o cca  80m2 nové asfaltové 

komunikace, včetně podkladních vrstev, která zlepší výjezd z areálu firmy Ontex a dále bude lepší nájezd 

na komunikaci k nové hale SFS intec, s.r.o.. Rozpočet nově budově části komunikace je ve výši 187 vč. 

DPH. Hodnota dřeva z neodborně pokácených stromů byla xxxxxxxxxx orientačně vyčíslena cca na 30 

tis. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 366/2017 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu s firmou SFS intec, s.r.o., Turnov na rozšíření 

komunikace na pozemku parc. č. 695/121, k. ú. Turnov dle předloženého materiálu. 
 

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

usnesení RM č. 367/2017 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 s firmou SFS intec, s.r.o., Turnov ke smlouvě o náhradní výsadbě dle předloženého 

materiálu. 
 

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

19. Obnova parku Metelkovy sady -vstupní část a dětské hřiště 
 

Rozprava: 

      Město Turnov uzavřelo smlouvu o dílo se společností Gardenline s.r.o. na "Obnovu parku Metelkovy 

sady - Turnov, etapa 1 - dětské hřiště, etapa 2 - vstupní část". Smlouva o dílo je uzavřena na částku 5 855 

478,52 Kč vč. DPH. Na kontrolním dnu stavby byl předložen požadavek města na ocenění prací, které 

souvisí se vstupy do parku. Tento požadavek byl vznesen na podnět Policie ČR - důvodem je vyšší 

bezpečnost chodců. Dále byly oceněny směrové úpravy mlatových cest tak, aby respektovaly stávající 

stromy a upravena vstupní zpevněná část. Dále město požádalo dodavatele o ocenění mlatových cest v 

okolí nově budovaného dětského hřiště, které nebyly součástí zadání stavby. Největší položkou víceprací 

jsou mlatové cesty v okolí dětského hřiště, které společnost ocenila dle jednotkových cen ze smlouvy o 

dílo na 614 612,49 Kč vč. DPH. Po započtení méněprací a víceprací by se rozpočet stavby zvýšil o 537 

120,98 Kč vč. DPH. V rozpočtu města je vyčleněna na realizaci stavby částka ve výši 6 mil. Kč. Pokud 

máme zájem realizovat i mlatové cesty podél dětského hřiště, musela by být výdajová kapitola navýšena o 

500tis. Kč. 

 

RM po diskuzi doporučuje k této akci: ponechat stávající přístupové cesty do parku, u cest okolo dětského 

hřiště provést barevné sjednocení s novými cestami, maximálně se snažit dodržet vysoutěženou cenu 

stavby. 
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20. Udělení výjimky ze směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek“ poř.č.49.15 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku žádá o výjimku ze směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek“ poř.č. 

49.15  z důvodů dodávky autobusového přístřešku vhodnému do lokality panelových bytových domů a 

v podobném typu, který je již používán v jiných částech města. Jedná se o dodávku vč. montáže 

proskleného přístřešku firmy mmcité 1 a.s. Bílovice , který bude umístěn v Granátové ulici, Turnov, u 

domu s pečovatelskou službou. Zádlažbu přístřešku budou následně provádět Technické služby Turnov, 

s.r.o. 
 

 

usnesení RM č. 368/2017 

RM uděluje  

výjimku ze směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek“ poř.č.49.15 a schvaluje následné uzavření 

Smlouvy o dílo na dodávku vč. montáže se společností mmcité 1 a.s. Bílovice za cenu 140 675 Kč vč. 

DPH připravovaného autobusového přístřešku v ulici Granátová, Turnov. Zdůvodnění: Uvedený typ 

zastávky je používán jako městský mobiliář v centru města a je vhodné tento typ z hlediska vnímání 

architektury veřejného prostoru držet. 
 

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

21. Nájem zařízení pro měření rychlosti - potvrzení vítěze výběrového řízení 
 

Rozprava: 

      Město Turnov vypsalo 2. 2. 2017 výběrové řízení. Vzhledem k četným dotazům na text zadávací 

dokumentace byla zadávací dokumentace aktualizována a lhůta pro podání nabídek končila 3. 5. 2017. 

Zadavatel obdržel v tomto termínu 2 uzavřené obálky s nabídkami od níže uvedených firem. Dne 3. 

5.2017 ve 13:05 se v zasedací místnosti sešla komise na otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. 

Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Vaňátko. Členové komise otevřeli 2 došlé nabídky.  

 

Nabídky byly v tomto cenovém pořadí: 

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10:   1.680.000 Kč bez DPH 

RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice:                   4.144.140 Kč bez DPH 

Oproti minulému výběrovému řízení se jedná o zlevnění poskytnuté služby z původních 4.306.750 Kč bez 

DPH. To lze odůvodnit tím, že je již vybudovaná infrastruktura, tedy přípojky a nosiče technologie.  

 

usnesení RM č. 369/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise dodavatele na zakázku „Nájem zařízení na měření rychlosti“ jako 

nejvhodnější nabídku uchazeče společnosti AŽD Praha s.r.o., IČ: 480 29 483, se sídlem: Žirovnická 

2/3146, 106 17 Praha 10, s nabídkovou cenou: 1.680.000,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy nájmu zařízení a poskytování služeb s tímto uchazečem na dobu pěti let. 
 

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

22. Rozvojový záměr v rámci komunitního plánování sociálních služeb - Denní 

stacionář při MŠ a ZŠ Sluníčko, příspěvková organizace. 
 

Rozprava: 

      MŠ a ZŠ Sluníčko má zaregistrovánu sociální službu Osobní asistence. Tato služba zajišťuje péči 

dětem v době vyučování. Vzhledem k tomu, že v době vyučování legislativní změnou dochází 

k postupnému poskytování péče o děti asistentem pedagoga, je třeba změnit stávající službu na jiný druh, 

a to Denní stacionář pro zdravotně postižené děti a mládež do 26 let, který by zajistil pomoc a péči i 

v době po vyučování.  
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Záměr byl projednán v pracovní skupině komunitního plánování sociálních služeb, je uveden a schválen 

v aktivitách určených k přípravě a realizaci v r. 2017 Komunitního plánu sociálních služeb regionu 

Turnovsko pro rok 2017 – aktivity č. 7 a 8. Tato služba však ještě není zahrnuta v síti sociálních služeb 

Turnovska na r. 2017 a v plánu sítě sociálních služeb na r. 2018, není ani v Základní síti sociálních služeb 

Libereckého kraje na r. 2018. 
 

usnesení RM č. 370/2017 

RM schvaluje  

na základě zjištěných potřeb na území Turnovska rozvojový záměr organizace Mateřské školy a Základní 

školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, na registraci sociální služby Denní stacionář dle par. 46 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s termínem od 1. 9. 2017. Tuto službu zajistí organizace se 

stávajícími kapacitami. 
 

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

usnesení RM č. 371/2017 

RM schvaluje  

doplnění Sítě sociálních služeb - Turnovsko 2017 a doplnění Plánu sítě sociálních služeb regionu 

Turnovska na rok 2018 o novou sociální službu Denní stacionář. 
 

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

usnesení RM č. 372/2017 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města schválení zřízení nové sociální služby Denní stacionář v organizaci Mateřská škola a 

základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace s termínem od 1. 9. 2017 a podání žádosti o 

zařazení této sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na r. 2018. 
 

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

23. Souhlas zřizovatele se zapojením základních škol do projektu Potravinová 

pomoc pro školní rok 2017/2018 
 

Rozprava: 

      Pro školní rok 2017/2018 se zapojila Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace a Základní škola Turnov, Žižkova 518, 

příspěvková organizace do projektu: Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3. Jedná se o projekt 

Libereckého kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Cílem 

projektu je zabezpečit dětem ze sociálně slabých rodin školní stravování úhradou ceny stravného ve 

školních jídelnách. Pro uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 

30_17_007 mezi Libereckým krajem (příjemce dotace) a základní školou (partner v projektu) je nutný ve 

smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, souhlas zřizovatele se zapojením základní školy do 

projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera 

s finančním příspěvkem. Se souhlasným vyjádřením nevznikne městu Turnov žádný finanční závazek 

vůči školám či kraji.  
 

usnesení RM č. 373/2017 

RM souhlasí  

se zapojením Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace do projektu Libereckého kraje 

financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním 

příspěvkem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 374/2017 

RM souhlasí  

se zapojením Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace do projektu Libereckého kraje 

financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním 

příspěvkem. 
 

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

usnesení RM č. 375/2017 

RM souhlasí  

se zapojením Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace do projektu Libereckého kraje 

financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním 

příspěvkem. 
 

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

24. Rozdělení dotací na podporu zahraniční spolupráce 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2017 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100 000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu 

stanoveného účelu pro žadatele vyčleněno 40 000 Kč. V rámci výzvy byly doručeny celkem tři žádosti o 

dotaci. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady města Turnov jako kompetentní orgán pro 

posuzování žádostí o dotaci určený Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci, posoudila 

došlé žádosti o poskytnutí dotace. Komise navrhuje podpořit všechny tři projekty dle Přehledu došlých 

žádostí – návrh na rozdělení dotací.  

Materiál bude projednáván v zastupitelstvu města. 
 

 

usnesení RM č. 376/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací na podporu zahraniční spolupráce z rozpočtu 

města pro rok 2017 dle předloženého návrhu a zároveň Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 

Turnov schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města. 
 

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

25. Rozdělení dotací z kulturního fondu – II. výzva 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2017 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 660.000 Kč. V rámci první výzvy bylo 

rozděleno celkem 457.000 Kč. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v kulturním fondu pro 

II. výzvu je 233.462 Kč (z toho 203.000 Kč uvedeno ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci + 30.462 Kč 

přidán zůstatek finančních prostředků v kulturním fondu z minulého období). V rámci vypsané II. výzvy 

pro podávání žádostí o dotaci z kulturního fondu bylo zahrnuto do programu celkem 10 žádostí. Správní 

rada kulturního fondu na svém jednání dne 24. 5. 2017 posoudila předložené žádosti a navrhla vyhovět 

všem žadatelům dle předloženého přehledu došlých žádostí. 

Materiál bude projednáván v zastupitelstvu města. 
 

 

usnesení RM č. 377/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací z kulturního fondu v rámci II. výzvy dle 

předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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26. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 
 

Rozprava: 

      Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo dne 16. 2. 2017 o rozdělení dotací na sportovní činnost spolků 

a na provozní náklady spolků. K rozdělení zbyla dotace výši 438.000 Kč na pořízení, technické 

zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku. Zastupitelstvo rozhodlo dne 30. 3. 2017 o rozdělení 

tohoto zůstatku na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku pouze do výše 

303.000,- Kč (z toho: pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov z. s. 115.000 Kč, pro spolek 

Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s. 88.000 Kč a pro spolek Tělocvičnou jednotu Sokol Turnov 

100.000 Kč). Rozdělení části alokované částky bylo učiněno vzhledem k nesjednoceným názorům na 

dotace mimo k. ú. Turnov. V rozpočtu města tedy zůstalo na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu 

dlouhodobého majetku 135.000 Kč. Na jednání sportovní komise Rady města Turnov byl projednán 

možný způsob čerpání částky 135.000 Kč a přítomní členové komise přijali k možnému rozdělení 

následně uvedené usnesení. 

Sportovní komise navrhuje nevyhlašovat druhou výzvu k předkládání žádostí o dotaci na pořízení, 

technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku a navrhuje přidělit zůstatek alokované částky 

pro tento účel, tj. 135 tis. spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. 

 
 

usnesení RM č. 378/2017 

RM ukládá  

odboru školství, kultury a sportu, MÚ Turnov vypsat 2. výzvu v roce 2017 v programu: Podpora 

sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov na poskytnutí dotace na pořízení, technické 

zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku ve výši 135 tis.Kč. 
 

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

27. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám: 

1) žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o použití 

rezervního fondu na potřeby pro prvňáčky, a to částkou 400 Kč na jednoho žáka. Celkem organizace 

žádá o čerpání rezervního fondu do výše 20.400 Kč. 

(Rezervní fond organizace je k 31. 3. 2017 po odpočtu povinné rezervy na energie ve výši 765 tis. Kč) 

2) žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace o použití 

rezervního fondu do výše 27.000 Kč na výmalbu herny, třídy v 1. patře a schodiště v celé budově. 

Dvě cenové nabídky jsou součástí přílohy č. 2. 

(Rezervní fond organizace je k 31. 3. 2017 po odpočtu povinné rezervy na energie ve výši 190 tis. 

Kč). 

 
 

usnesení RM č. 379/2017 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace použití rezervního fondu na školní 

potřeby pro žáky prvních tříd do celkové výše 20.400 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 380/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace použití rezervního fondu na 

výmalbu herny, třídy a schodiště do výše 27.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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 28. Pozemky za Vesnou u Havlíčkova náměstí - podněty zástupců Základní školy 

Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Na odbor školství, kultury a sportu byla doručena žádost p. ředitele Mgr. Jaromíra Friče o projednání 

využití pozemků za Vesnou (1427/1, 1427/2, 1427/3 a 1427/4), jejichž vykoupení bylo schváleno 

Zastupitelstvem města Turnov v únoru 2016 za účelem možného vybudování parkoviště. Zástupci žáků 

Základní školy Turnov, 28. října 18 navrhují přezkoumání záměru vybudování parkoviště na pozemcích, 

které jsou v těsné blízkosti školy.  

Materiál bude projednáván v zastupitelstvu města po průzkumu možných pronájmů okolních pozemků. 
 

 

usnesení RM č. 381/2017 

RM projednala  

návrh předložený ředitelem Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace na využití 

pozemků p. p. č. 1427/1, 1427/2, 1427/3 a 1427/4 k. ú. Turnov a po projednání možných nájmů pozemků 

pro školní zahradu doporučuje další projednání v Zastupitelstvu města Turnov. Projednání na 

zastupitelstva zajistí odbor správy majetku. 
 

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

29. "OS-příspěvky SDH z rozpočtu města 2017". 
 

Rozprava: 

      Město Turnov podporuje sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. Sbory 

v okrajových částech města dnes představují jedny z mála aktivních spolků, které pro tuto oblast 

zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost, ale často jsou jediným spolkem, kde děti a mládež 

mohou rozvíjet svoje aktivity. Celkem na území města působí 6 sborů, k rozdělení pro rok 2017 je 150 tis. 

Kč. Dotace tedy vychází 25 tis. Kč na jeden sbor. 
 

 

usnesení RM č. 382/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 

hasičů dle předloženého návrhu. 
 

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

30. Zkušební svoz tetrapacků ze sídlišť 
 

Rozprava: 

      V rámci zlepšování služeb v oblasti nakládání s odpady a na základě projektu participativního 

rozpočtu (požadavek občanů na rozmístění nádob na tetrapak po městě) chceme zavést zkušební svoz 

tetrapaků z nádob v sídlištích. Jednalo by se o nádoby o objemu 240 litrů, kterých by bylo rozmístěno 

celkem 20 ks (sídliště u nádraží, Přepeřská, Výšinka, Patočkovo, Daliměřice, Žižkova). Sídliště jsme 

zvolili z důvodu vyšší koncentrace obyvatel. Předpokládáme, že zde lidé tetrapaky třídí do pytlů méně – z 

prostorových důvodů. Mohlo by pro ně být zajímavé nosit tento druh odpadu do nádoby přímo v blízkosti 

bydliště. Svoz by probíhal 1x za 14 dní. Jednalo by se o specializované nádoby s otvorem na vhazování 

tetrapaků. Nádoby budou zabezpečeny zámkem, aby se minimalizovalo riziko vhazování jiného odpadu. 

Pořízení nádob – 20 x 1.500,- Kč = 36.300,- Kč s DPH. 

Náklady na svoz od 1. 7. 2017 do konce roku 2017 – 13 svozů - 12.558,- Kč vč. DPH. 

Nákup nádob by měl proběhnout z kapitoly EKO-KOMu.  
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usnesení RM č. 383/2017 

RM souhlasí  

s připravovaným zkušebním svozem tetrapaků ze sídlišť. 
 

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

 

31. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně 
 

Rozprava: 

      Údržbu veřejné zeleně v Turnově zajišťuje od roku 2009 firma Marius Pedersen a.s. (Severočeské 

komunální služby s.r.o., dceřiná společnost). Smlouva byla uzavřena na základě řádného výběrového 

řízení na dobu neurčitou. Smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodů, výpovědní lhůta činí v takovém 

případě 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. Smlouvu lze rovněž ukončit kdykoli vzájemnou dohodou. 

 

Vývoj cen v jednotlivých letech  

 

Rok V rozpočtu Kč 

včetně DPH 

Org. 2300000221 

Čerpání v Kč 

včetně DPH 

Výměra ploch Navýšení 

jednotkových cen 

2009 6.100.000,- 6.097.246,30 58,98 ha 0,00 % 

2010 6.100.000,- 6.094.178,20 62,65 ha 2,15 % 

2011 6.500.000,- 6.499.958,70 63,73 ha 3,50 % 

2012 6.550.000,- 6.548.127,50 63,82 ha 1,25 % 

2013 7.200.000,- 7.199.196,70 76,86 ha 1,25 % 

2014 7.400.000,- 7.394.422,20 65,93 ha 0,00 % 

2015 7.500.000,- 7.499.034,70 71,26 ha 0,00 % 

2016 7.500.000,- - 72,66 ha 0,00 % 

 

Prudký nárůst výměry v roce 2013 byl způsoben údržbou městských pozemků v bytové zóně Hruštice, 

které jsou mimo tento rok v pronájmu soukromého zemědělce. 

 
 

usnesení RM č. 384/2017 

RM bere na vědomí  

organizaci výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně. 
 

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

usnesení RM č. 385/2017 

RM schvaluje  

v rámci připravovaného výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně: 

-vypsání výběrového řízení na dobu 5 let, hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena 

-navýšení četnosti sečí na sídlištích a kolem bytových domů na 6x ročně 
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-navýšení četnosti sečí travnatých pásů v ulicích na 4x ročně 

-navýšení četnosti sečí (mulčování) travnatých pásů kolem městských komunikací na 3x ročně. 
 

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

usnesení RM č. 386/2017 

RM schvaluje  

péči o závěsné nádoby na sloupech veřejného osvětlení jako samostatnou veřejnou zakázku, která nebude 

zahrnuta do smlouvy na údržbu veřejné zeleně. 
 

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

usnesení RM č. 387/2017 

RM pověřuje  

odbor životního prostředí předložit dokumentaci pro výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně na srpnové 

jednání RM. 
 

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

32. Hodnocení jednatelů po 4 letech - hodnotící komise 
 

Rozprava: 

      Posílám Vám návrh na složení hodnotících komisí pro hodnocení jednatelů po 4 letech ve funkci. 

Hodnocení je na základě Pravidel pro výběrová řízení na místa vedoucích pracovníků organizací 

zřizovaných Městem Turnov a vedoucích pracovníků MěÚ, platných od 1. 1. 2012. 

 
 

usnesení RM č. 388/2017 

RM schvaluje  

hodnotící komisi jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíra Konopku ve složení:  Mgr. 

Svobodová, Ing. Šmiraus,  

Ing. Šorejs, PhDr. Maierová, Ing. Soudský. Organizací hodnocení je pověřena kancelář tajemníka. 
 

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

usnesení RM č. 389/2017 

RM schvaluje  

hodnotící komisi jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. Libora Preislera ve složení: Mgr. 

Svobodová, p. Těhníková, p. Zikuda, Bc. Báča, Mgr. Špetlík. Organizací hodnocení je pověřen kancelář 

tajemníka. Organizací hodnocení je pověřena kancelář tajemníka. 
 

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

usnesení RM č. 390/2017 

RM schvaluje  

hodnotící komisi jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. Mgr. Davida Peška ve složení: Mgr. 

Houšková, Mgr. Marková, RNDr. Uchytil, p. Kordová, Mgr. Špetlík. Organizací hodnocení je pověřena 

kancelář tajemníka. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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33. Rozvojové záměry základních škol v Turnově – ZŠ Skálova, příspěvková 

organizace a ZŠ Žižkova, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Přeloženo na další RM. 
 

34. Dostavba divadla v Turnově 
 

Rozprava: 

      Bude projednáno na pracovní poradě zastupitelů a dále na ZM. 

 
 

35. VŘ na placení parkování pomocí SMS a mobilní aplikace 
 

Rozprava: 

      Přeloženo na další RM. 

 
 

36. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele organizace o převod z rezervního fondu organizace do fondu 

investičního ve Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace výši 950 tis. Kč na pořízení 

nového komunikačního systému na Domově důchodců Pohoda.  

Rezervní fond organizace k 31. 3. 2017 je 1.070.150 Kč 

Povinná rezerva na energie 15% je 354.000 Kč  

Rezervní fond k použití je ve výši 716.150 Kč 

Překročení částky povolené k čerpání rezervního fondu - viz odůvodnění. Zároveň zřizovatel nařizuje 

odvod z investičního fondu ve výši 950 tis. Kč na pořízení nového komunikačního systému. 
 

 

usnesení RM č. 391/2017 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace převod částky 950.000 Kč z 

rezervního fondu do fondu investičního na pořízení nového komunikačního systému na Domově 

důchodců Pohoda. 
 

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

usnesení RM č. 392/2017 

RM nařizuje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace odvod zřizovateli z investičního 

fondu ve výši 950.000 Kč. 
 

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

V Turnově dne 14. června 2017 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

       starosta              místostarostka 


