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Zápis z 19. jednání rady města Turnov 

ze dne 4. 10. 2017 
 

 

 

  

Přítomni: 

 

 

Nepřítomni: 

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

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František 

Zikuda  

 

Nepřítomni:  PhDr. Hana Maierová           

 

Tajemník 

úřadu: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 
POZVÁNKA  a  PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Městská policie Turnov - činnost na území obce Malá 

Skála 

Ing. Tomáš Hocke  8:00 – 10:30     

2. Aktuální informace k akci Rekonstrukce Nádražní, 

II/610 

       

3. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce a 

dostavba ZŠ Mašov 

       

4. Rozvojové záměry škol             

5. Zdravé město a Místní Agenda 21 - Fórum Zdravého 

města, participativní rozpočet 

Mgr. Petra Houšková       

6. Studie Denní stacionář Mateřské školy a Základní 

školy Sluníčko, p.o. 

       

Záležitosti odboru správy majetku 

7. Žádost o prominutí penále xxxxxxxxxxxxxx Ludmila Těhníková 10:30 – 11:30   10:30 – 11:30 

8. Žádost o snížení smluvní pokuty Jirop trade s.r.o. 

"Lávka pro pěší Šetřilovsko ev.č. 004, Turnov 

        

9. INSTAV - žádost o prominutí smluvní pokuty, popř 

její snížení 

        

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene "SM, Malý Rohozec, Vazovec-PIVOVAR 

Rohozec-kNN" 

        

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 
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11. Dopravní terminál - prodloužení smlouvy         

12. Úprava statutu bytového fondu         

13. 

 

Pronájem pozemku na zařízení staveniště 

Přestávka 

  

11:30 – 12:00 

    

11:30 – 12:00     

                                                                                                                          

Záležitosti odboru finančního 

14. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov 

jako vypravitelem pohřbu 

Ing. Tomáš Hocke 12:00 – 12:15 

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

15. Výsledek poptávky vozidla Škoda Superb Ing. Jan Zárybnický  12:15 – 12:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

16. Čerpání rezervního fondu a úpravy v rámci rozpočtu 

příspěvkových organizací 

Mgr. Martina Marková  12:30 – 13:30 

17. Rozdělení dotací ze sportovního fondu - II. výzva        

18. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov a 

souvisejících pravidel 

       

19. Souhlas s umístěním sídla Spolku absolventů a přátel 

obchodní akademie a hotelové školy Turnov 

       

 

1. Městská policie Turnov - činnost na území obce Malá Skála 
 

Rozprava: 

Na základě žádosti pana starosty Malé Skály Michala Rezlera dávám radě města ke zvážení 

působnost Městské policie Turnov na území obce Malá Skála. V této chvíli máme s obcí uzavřenu 

veřejnoprávní smlouvu na výkon Městské policie Turnov v oblasti měření rychlosti. Rovněž jsou na 

území obce umístěny naše stacionární radary. Příjmy z pokut jsou příjmem Města Turnova. Aby nedošlo 

k oslabení výkonu Městské policie na území města Turnov, navrhuje velitel pan Trucka využít na 2-3 dny 

v týdnu naši dopravní hlídku. Ta by prováděla výkon na území obce Malá Skála. Pokuty by vybrala 

v obdobné výši jako u měření, navíc bychom ještě získali finanční plnění od obce Malá Skála ve výši 

5.800 Kč/den. 
 

usnesení RM č. 574/2017 

RM souhlasí  

se záměrem rozšíření činnosti Městské policie Turnov na území obce Malá Skála a pověřuje velitele 

Městské policie Turnov předložit ke schválení veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Obcí Malá 

Skála na jeden rok. Před koncem trvání bude činnost vyhodnocena a zvážena další spolupráce. Při 

souběhu výjezdů bude upřednostněna činnost na území města Turnova. RM doporučuje pokračovat v 

jednání s obcí Malá Skála, které povede k navýšení stavu strážníků o jedno pracovní místo, které bude 

rezervováno pro práci v obci Malá Skála. 
 

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

 

2. Aktuální informace k akci Rekonstrukce Nádražní, II/610 
 

Rozprava: 

      Předkládám radě města průběžnou zprávu o přípravě rekonstrukce ulice Nádražní a komunikace 

II/610 z Turnova na hranice kraje. Materiál bude projednáván na říjnovém ZM. 
 

usnesení RM č. 575/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit pokyn pro Vodohospodářské sdružení Turnov směřující k vypsání výběrového řízení na akci 

Rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici (úsek Hotel Beneš-Ohrazenice) a následnou 

realizaci této akce v termínu 03/2018-08/2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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 3. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov 
 

Rozprava: 

      Předkládám materiál, který analyzuje stávající stav v projektové fázi stavby a ukazuje další varianty 

postupu.  

V průběhu minulého roku jsme řešili architektonickou studii Rekonstrukce a dostavby Základní školy 

Mašov. Po mnoha jednáních jsme rozšířili stávající stavební program především v počtu kmenových tříd 

na pět, novou jídelnu, místnost družiny, šatny a zázemí pro pedagogy.  

Po mnoha připomínkách jsme docílili architektonické studie, která odpovídala představám zastupitelů a 

odborné veřejnosti. Klíčové pro samotné rozhodnutí byla odhadovaná cena stavby na 28,5 mil.Kč vč. 

DPH. Tento odhad ceny však neobsahoval zpevněné plochy a přípojky, gastro vybavení, vedlejší a ostatní 

náklady, vnitřní vybavení. Zpracovatelem studie byla firma Top Design Vlastibořice. 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva jsme zahájili projektové práce s vizí zahájení stavby v květnu 2018. 

Ty vyhrála na základě VŘ firma BKN Vysoké Mýto za částku cca 830 tis. Kč s DPH. Na třetím 

kontrolním dni začal projektant naznačovat mírné navýšení nákladů na stavbu. O to větší bylo překvapení, 

když na posledním KD těsně před odevzdáním byla oznámena cena 50 mil. Kč vč. DPH. 

Materiál bude projednáván na říjnovém ZM.  

 
 

usnesení RM č. 576/2017 

RM pověřuje  

OSM reklamací architektonické studie Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov u firmy Top Design 

Vlastibořice, která ve své studii zcela špatně odhadla výši realizačních nákladů. 

RM pověřuje  

OSM reklamací projektu Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov u firmy BKN Vysoká Mýto, která ve svém 

projektu nerespektovala odhadované náklady z architektonické studie a včas neupozornila na nereálnost 

propočtu nákladů z této architektonické studie. 
 

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

 

4. Rozvojové záměry škol 
 

Rozprava: 

      Předkládám rozvojové záměry ředitelů našich základních škol. Po červnovém jednání byla opět 

mapována situace na našich školách, prověřovali jsme aktuální rozvojové potřeby, v průběhu prázdnin 

byly řešeny problémy s financováním asistentů pedagoga, zjišťována byla i situace v jiných měst, jak 

dofinancovávají své školy a podporují jejich rozvojové záměry. Osloveni byli ředitelé ZŠ Skálova, ZŠ 28. 

října, ZŠ Žižkova.  

 

Naplněnost našich škol:  

 

Název školy Počet žáků září 2017/září 2016 Počet žáků 1. třída Kapacita ZŠ 

ZŠ Turnov,  Skálova 600 502/466 52  680 

ZŠ Turnov, 28.října 18 600/600 49   600 

ZŠ Turnov, Žižkova 518 637/650 50  670 

 

Nejvíce naplněné jsou třídy 1. stupně, kde máme i 28 dětí ve třídě včetně dětí se speciálně 

vzdělávacími potřebami a potřebou asistenta. Počet dětí se speciálně vzdělávacím potřebami se 

výrazně zvyšuje a v jedné třídě je jich i několik. Záměry jsou tedy především o potřebě podpory 

dětí se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) na našich školách.  
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Záměr ZŠ Skálova  

Záměr na podporu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, zajištění individuálního přístupu pro 

potřebné žáky a organizace výuky pro ostatní žáky ve třídě. Žádost o finanční podporu pedagogické 

asistence, tzv. sdílený asistent pedagoga ve výuce na 1. stupni i 2. stupni je stále aktuální, i přesto že 

potřebné prostředky na inkluzi ze strany státu jsou již mnohem větší. Problémem zůstávají nově příchozí 

děti, které nemají potřebná vyšetření, děti u kterých se čeká na nové vyšetření. Část nákladů na asistenty 

hradí škola z prostředků určených na mzdy pro ostatní pedagogy. Sdílený asistent by zajišťoval výpomoc 

ve výuce – podporu individuálních potřeb žáků se SVP, pomoc při skupinové práce, tandemové výuce, 

větší bezpečnost žáků při výchovách, exkurzích apod. 

 

Mzdové náklady jsou vyčísleny na 360 000,- Kč /rok  (8. pl. tř., 4. pl. st., včetně odvodů) 

 

Záměr ZŠ 28. října  

Záměr na podporu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, zajištění individuálního přístupu  pro 

potřebné žáky a organizace výuky pro ostatní žáky ve třídě. Žádost o finanční podporu pedagogické 

asistenci u žáků,  kteří nově nastoupili do školy, u kterých se projevují  adaptační problémy a v kolektivu 

většího počtu dětí nelze zajistit optimální stav výuky bez přítomnosti dalšího pedagoga. Mzdové náklady 

na dalšího pedagoga ve výuce jsou nyní hrazeny z prostředků určených na mzdy pro ostatní pedagogy. 

Činnost asistenta je obdobná s činností asistenta na ZŠ Skálova.  

Mzdové náklady jsou vyčísleny na 313 400,- Kč /rok  (8. pl. tř., 1. pl. st., včetně odvodů)  

 
Záměr ZŠ Žižkova  

Při předchozím projednávání žádal ředitel školy RM o rozšíření pedagogického sboru o jednoho učitele 

angličtiny pro dělení do více skupin. O záměru realizace lze jednat až na konci školního roku s ohledem 

na aktuální počet dětí.  

Ředitel školy v souvislosti s projednáváním záměrů v oblasti financování škol žádá, aby v návrhu 

rozpočtu na rok 2018 byly podpořeny investiční akce na ZŠ Žižkova – výměna oken, střešní krytiny.  

 

RM byla seznámena s počty dětí se speciálně vzdělávacími potřebami na školách, s počtem asistentů 

pedagoga na školách  a s rozsahem úvazků. 

Při přípravě materiálu jsme hledali inspiraci v jiných městech, jak z pozice zřizovatele dofinancovávají 

své školy. Podpora měst především na mzdy asistentů pedagoga není ojedinělou záležitostí, naopak jde o 

dlouhodobou a systémovou podporu.  

 
 

usnesení RM č. 577/2017 

RM schvaluje  

rozvojový záměr Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace a doporučuje ZM navýšit 

potřebné finanční prostředky do rozpočtu školy do konce roku 2017 a v roce 2018  dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 578/2017 

RM schvaluje  

rozvojový záměr Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace a doporučuje ZM navýšit 

potřebné finanční prostředky do rozpočtu školy do konce roku 2017 a v roce 2018  dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Zdravé město a Místní Agenda 21 - Fórum Zdravého města, participativní 

rozpočet 
 

Rozprava: 

      Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost v 

projektu Turnov - Zdravé město a Místní Agenda 21. NSZM má 130 členů. V roce 2016 jsme opět dosáhli 

kategorie C – středně pokročilý (v kategorií  C je 46 členů). Každá kategorie má přesně nastavená 

metodická kritéria, která je nezbytné splnit v každém kalendářním roce.  

 

V letošním roce proběhly tyto akce zaměřené na plánování a setkávání s veřejností:  

Setkání se starostou města – setkání každý měsíc – 15 -20 podnětů z každého setkání, všechny podněty 

jsou evidovány  

Fórum Zdravého města – fórum proběhlo již po čtvrté (rok 2012, 2014, 2016, poslední  31.5. 2017 v 

aule OAHŠ ve Zborovské ulici, fóra se účastnilo 55 osob, pracovalo se u 6-ti tematických stolů (stejný 

počet účastníků jako města Opava, Břeclav, Mladá Boleslav, Tábor). Stanoveno bylo 12 priorit, které byly 

následně ověřeny anketou přes ověřovací formulář. Hlasovalo celkem 588 občanů.  

Můj projekt pro Turnov 2017 – v letošním roce byla poprvé vyčleněna v rozpočtu města částka na tzv. 

participativní rozpočet, ve výši 200 tis. Přehled podaných projektů je uveden v příloze č. 2. Vítězný 

projekt – Dětské hřiště v Dělnické ulici je realizován a slouží veřejnosti oficiálně od  14.9. 2017.  Ze 

strany města byla částka rozpočtovým opatřením č.3  doplněna o 105 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny 

na vybudování souvislé dopadové plochy pod herními prvky.  Z našeho pohledu byla participace 

veřejnosti v tomto projektu úspěšná nejen díky předložení projektu ze strany veřejnosti, zapojením do 

hlasování, ale i přímou účastí obyvatel při realizaci (podněty k zeleni, umístění laviček apod.).  

 

V participativní rozpočtu chceme pokračovat v roce 2018 ve stejné podobě jako v roce 2017, pouze 

s dílčími úpravami v metodice. Úpravy jsou vyznačeny v návrhu metodiky červeně.  

 
 

usnesení RM č. 579/2017 

RM bere na vědomí  

výstupy z veřejného fóra konaného dne 31. 5. 2017 v rámci projektu Zdravé město a Místní agenda 21 

ověřeného celoměstskou anketou. 
 

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

usnesení RM č. 580/2017 

RM bere na vědomí  

informace o průběhu participativního rozpočtu v roce 2017. 
 

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

usnesení RM č. 581/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit metodiku  Participativního rozpočtu na rok 2018 v předložené podobě a v rozpočtu města na 

rok 2018 vyčlenit částku 300 tis. Kč. na participativní rozpočet. 
 

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

usnesení RM č. 582/2017 

RM doporučuje  

ukončit pořádání Fóra zdravého města. Tato změna znamená sestoupení města do kategorie D. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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 6. Studie Denní stacionář Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, p.o. 
 

Rozprava: 

      O potřebnosti rozšíření zázemí pro sociální službu v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, 

vedeme diskusi od jara 2016.  Sociální služba je určena pro osoby ve věku 2 – 26 let s těžkým 

kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Doposud byla poskytována dětem především 

v rámci vzdělávacího procesu na této škole. Naší snahou je rozšíření poskytování sociální služby i v době 

mimo vyučování.  Současné prostory školy pro poskytování sociální služby jsou velmi omezené. Dalším 

problémem je řešení bezbariérovosti.  Speciální škola je v současné době vybavena schodišťovou 

plošinou, která je na pokraji své živostnosti. Plošina významně omezuje pohyb pro schodišti a rozhodně 

není optimálním řešením bezbariérovosti v běžném provozu školy.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

usnesení RM č. 583/2017 

RM projednala  

ověřovací studii na vybudování zázemí pro denní stacionář při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, 

příspěvková organizace a doporučuje zastupitelstvu města schválit variantu nástavby pro další stupeň 

zpracování projektové dokumentace. 
 

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

 

7. Žádost o prominutí penále xxxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      Rozhodnutím o přidělení bytu ze dne 22. 12. 1988 MěNV v Turnově, přenechal do užívání byt č. 11/2 

poschodí, III. kategorie v domě čp. 1002, ulice 5. května v Turnově pí xxxxxx. Paní xxxxxx neplatila 

pravidelně nájem ani služby s nájmem spojené. Byly postupně podávány žaloby o zaplacení. Z veřejného 

výpisu z katastru, který město pravidelně kontrolovalo, bylo zjištěno, že dne 19. 9. 2016 byl vydán 

exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 144 EX 5846/16-27 tj. domu čp. 272 v Daliměřicích a 

přilehlých pozemků, které pí xxxxxxxx spoluvlastní ¼ podílu. Z důvodu obavy, že nemovitosti budou 

prodány a město nebude v pořadí pohledávek uspokojeno, byl vydán exekuční příkaz exekutorem Mgr. 

Alešem Bursou, který na návrh města rozhodl o provedení exekuce. 

 
 

usnesení RM č. 584/2017 

RM odkládá  

rozhodnutí o snížení dlužné částky paní xxxxxxxx za dlužné nájemné a služby v domě čp. 1002, 5. května 

Turnov byt č. 11/2 na dobu po ukončení dražebního jednání. 
 

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

 

8. Žádost o snížení smluvní pokuty Jirop trade s.r.o. "Lávka pro pěší Šetřilovsko ev.č. 

004, Turnov 
 

Rozprava: 

      Dne 23. 3. 2016 byla na základě výsledků výběrového řízení uzavřena Smlouva o dílo na akci „Lávka 

pro pěší Šetřilovsko ev.č. 004, Turnov“ se společností Jirop trade s.r.o., IČ: 02158035, Blažim 11. 

Dílo bylo zahájeno 1. 4. 2016 a mělo být dokončeno 30. 6. 2016. 

Dne 9. 11. 2016 byl uzavřen dodatek č. 2 a schválen RM Turnova usnesením č.618/2016. V dodatku byly 

sjednány smluvní sankce 3 000,- Kč za každý den prodlení. Ke dni uzavření dodatku činily 336 000,-Kč. 

Jednatelka společnosti stvrdila podpisem tuto výši. Dodatek č. 2 byl uzavřen z důvodu, že práce na stavbě 
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nepokračovaly, společnost nebyla schopna garantovat termín dokončení stavby, neplatila 

subdodavatelům, nebyla schopna dodat potřebný materiál na stavbu (hranoly mostovky, zábradlí apod). 

Vzhledem k okolnostem a vzhledem k tomu, že jednatelka společnosti opakovaně uznala způsob určení 

sankce a vzhledem k tomu, že dokončení díla jinou společností prodražilo celou stavbu oproti původní 

vysoutěžené ceně nemůžeme navrhovat snížení sankce na 50 000,-Kč. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

usnesení RM č. 585/2017 

RM nedoporučuje  

ZM schválit snížení sankce za nedodržení termínu dokončení stavby "Lávka pro pěší Šetřilovsko ev.č. 

004, Turnov" realizované společností Jirop trade s.r.o. z částky 336 000,-Kč na 50 000,-Kč 
 

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

 

9. INSTAV - žádost o prominutí smluvní pokuty, popř. její snížení 
 

Rozprava: 

      Na základě rozhodnutí RM č. 179/2017 byla na tuto akci uzavřena smlouva s vítěznou firmou 

INSTAV stavební práce s.r.o., Jablonec nad Nisou. Cena díla dle SoD činila 4 309 451,- Kč vč. DPH. 

Termín zahájení byl 23. 6. 2017, termín dokončení levé strany byl 20. 8. 2017, termín dokončení pravé 

strany byl 25. 8. 2017. Smluvní pokuta byla 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením a 

převzetím díla. 

Skutečnost: Celková prodleva byla 33 dnů, což činí celkem 165 000,-Kč (vyúčtování pokuty). 

Vyjádření odboru správy majetku: Firma INSTAV realizovala pro Město Turnov několik zakázek na ZŠ 

Alešova - r. 2014 - rekonstrukce sociálek (1,9 mil Kč), r. 2015 - rekonstrukce 2. nadzemního podlaží (2,3 

mil Kč), r. 2016 - rekonstrukce přízemí s vestavbou výtahu (2,3 mil. Kč). Realizace těchto zakázek 

proběhla bez větších potíží a vždy v termínu dle smlouvy o dílo. Letošní rozsah prací byl větší svým 

objemem a byl náročnější i na koordinaci všech řemesel. Firma INSTAV i přes naši urgenci nebyla 

schopna posílit stavbu dalšími pracovníky (hlavně zedníky a obkladači) a dostávala se postupně do 

skluzu. Toto se pak projevovalo i v kvalitě provedených prací. Ke kladům firmy je však potřeba přičíst to, 

že se snažila alespoň zajistit bezproblémové zahájení školního roku a nedostatky v kvalitě práce se snaží 

postupně odstranit. 

 
 

usnesení RM č. 586/2017 

RM neschvaluje  

prominutí ani snížení smluvní pokuty firmě INSTAV stavební práce s.r.o. na stavbě ZŠ Skálova - 

rekonstrukce sociálního zařízení. 
 

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

 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "SM, Malý Rohozec, 

Vazovec-PIVOVAR Rohozec-kNN" 
 

Rozprava: 

      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na stavbu: SM, 

Malý Rohozec, Vazovec-Pivovar ROHOZEC-kNN“. Jedná se o výstavbu nového podzemního 

kabelového vedení NN do stávající komunikace. Stavba bude provedena výkopem, přechody přes 

komunikace v délce 11 a 6 metrů budou provedeny protlakem. V případě, že nebude protlak 

z technických důvodů možný, provede se překop komunikace.  
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usnesení RM č. 587/2017 

RM schvaluje  

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

a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 

(energetický zákon) na pozemek parcel. č. 187/1, 456 a 460/1 vše k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 

Města Turnov v celkové délce 139 bm dotčeného stavbou „SM Malý Rohozec, Vazovec-Pivovar 

ROHOZEC-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm a 100,-

Kč/bm (17bmx400,- a 122bmx100,- + DPH) 
 

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

 

11. Dopravní terminál - prodloužení smlouvy 
 

Rozprava: 

      Město Turnov vybudovalo v roce 2011 z podpory dotace z Regionálního operačního programu NUTS 

II Severovýchod projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov“. Provoz terminálu veřejné 

dopravy byl zahájen 6. 11. 2011. Od 1. 6. 2017 byl poplatek zvýšen na 9,- Kč/vjezd + DPH, abychom 

nebyli ve ztrátě. Tyto smlouvy jsou uzavřeny do 31. 12. 2017. Po projednání s panem starostou a s panem 

tajemníkem navrhujeme ponechat  poplatek za vjezd na 9,- Kč + DPH, aby nám příjmy pokryly výdaje a 

uzavřít smlouvu do 31. 12. 2018.  

 

usnesení RM č. 588/2017 

RM schvaluje  

uzavření smluv o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově s jednotlivými 

dopravci na dobu určitou do 31. 12. 2018 za cenu 9,- Kč/vjezd + DPH. 
 

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

 

12. Úprava statutu bytového fondu 
 

Rozprava: 

      Město Turnov usnesením zastupitelstva města ze dne 24. 6. 2010 ZM č. 111/2010 založilo "Fond na 

obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova". V článku 2 - Finanční zdroje jsou uvedeny finanční 

zdroje fondu, kterým je především příděl z rozpočtu města ve výši minimálně 50% z vybraného 

nájemného ze všech bytů. 

Při projednávání záměru navýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou byl s tímto zvýšením 

spojen i záměr, že zvýšené nájemné bude v celé výši vráceno do bytového fondu na modernizaci a obnovu 

bytového fondu v těchto domech. Navýšení nájemného tvoří částku přibližně 160 tis Kč/měs - za rok 1920 

tis Kč. Tato částka odpovídá navýšení přídělu do bytového fondu o 10% tj. na 60% z vybraného 

nájemného ze všech bytů. 

stávající nájemné 8 250 tis/rok příděl 50% 4125 tis. Kč 

zvýšené nájemné 10 170 tis/rok příděl 60% 6102 tis. Kč 

Materiál bude projednáván v ZM. 
 

usnesení RM č. 589/2017 

RM doporučuje  

ZM úpravu statutu "Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova" čl. 2 Finanční zdroje 

fondu -  navýšení přídělu z rozpočtu města minimálně na 60% z vybraného nájemného ze všech bytů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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13. Pronájem pozemku na zařízení staveniště 
 

Rozprava: 

      V souvislosti se stavbou "Rekonstrukce MŠ Turnov - Kosmonautů + 1 na pozemku st. p. 2600/8, 

2600/9, 2600/10, 2600/11, 2600/12, 266/13, 2600/118, parc. č. 2600/1, 2600/34, 2600/109 v k. ú. Turnov" 

požádala společnost ERMO spol. s r.o., Hradec Králové o pronájem pozemku. Jedná se o části pozemku 

p. č. 2600/1 v k. ú. Turnov o výměře cca 35 m2 a 18 m2 na zařízení staveniště. Menší část pronájmu je 

navržena před vchodem do mateřské školy. Paní ředitelka s pronájmem byla seznámena a pokud bude 

prostor zabezpečen, nemá námitky. Společnost ERMO spol. s r.o., Hradec Králové žádá o pronájem na 

dobu od 5. 10. do 22. 12. 2017. Jelikož si společnost potřebuje navést materiál ještě před schválením 

pronájmu, bude část pozemku o výměře 35 m2 užívat již od 20. 9. jako zábor veřejného prostranství. Cena 

pronájmu je dle tabulky orientačních cen na zařízení staveniště navržena na 100,- Kč/m2/rok, tzn. za dané 

období poplatek ve výši 1.118,- Kč. 

 
 

usnesení RM č. 590/2017 

RM neschvaluje  

pronájem části pozemku p. č. 2600/1 v k.ú. Turnov o výměře cca 35 m2 a 18 m2 na zařízení staveniště za 

cenu 100,- Kč/m2/rok pro společnost ERMO spol. s r.o., Hradec Králové v termínu od 5. 10. 2017 do 22. 

12. 2017. RM trvá na formě záboru veřejného prostranství. 
 

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

 

14. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov jako vypravitelem 

pohřbu 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám ke schválení/neschválení přijetí majetku nepatrné hodnoty v pozůstalostním řízení: 

Město Turnov na základě § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů zajistilo pohřbení xxxxxxxxx, posledně bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, který 

zemřel 6. 4. 2017 na území města Turnov. Náklady pohřbu jsou ve výši 11.392 Kč. 

 

Město Turnov na základě § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů zajistilo pohřbení xxxxxxxxxxxx, posledně bytem xxxxxxxxxxxxx, který 

zemřel 25. 6. 2017 na území města Turnov. Náklady pohřbu jsou ve výši 12.610 Kč. 

 
 

 

usnesení RM č. 591/2017 

RM schvaluje  

nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 

zemřelého dne 6. 4. 2017, městem Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele. 
 

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

usnesení RM č. 592/2017 

RM schvaluje  

nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 

zemřelého dne 25. 6. 2017, městem Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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15. Výsledek poptávky vozidla Škoda Superb 
 

Rozprava: 

      Z pověření RM byla uskutečněna poptávku vozu Škoda SUPERB. Poptáváno byl nové či ojeté 

vozidlo.  

Sešlo se celkem 7 nabídek nových vozů a 1 nabídka ojetého vozu. 

 
 
 

usnesení RM č. 593/2017 

RM schvaluje  

nákup vozu Škoda SUPERB Active 1,4 TSI 110kW za cenu 506 247 Kč od firmy Kontakt - služby 

motoristům Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 594/2017 

RM schvaluje  

prodej vyřazovaného vozu Škoda SUPERB veřejným vyhlášení za nejvyšší nabídku a pověřuje vedoucího 

odboru vnitřních věcí  realizací tohoto prodeje. Nejnižší cena je 80 tis. Kč. 
 

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

16. Čerpání rezervního fondu a úpravy v rámci rozpočtu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

1)       žádost ředitelky organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu organizace do výše 9000 Kč na nákup dvou starších stolních počítačů, 

které jsou vyřazovány z městského majetku. 

Rezervní fond organizace je k 30. 9. 2017 po odpočtu povinné rezervy na energie ve výši 137.000 

 

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

sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu 

 

3) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace   

a) o úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu 

b) o čerpání rezervního fondu na dofinancování chybějících výnosů z tržeb ve výši 40.000 Kč. 

Důvodem je zvýšení počtu dětí, které podle zákona neplatí úplatu za vzdělávání, a tím i 

snížení celkových tržeb z prodeje služeb za úplatu.  

Rezervní fond organizace je k 30. 9. 2017 po odpočtu povinné rezervy na energie ve výši 327.000 

Kč. 
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4) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu do výše 100.000 Kč na prozatímní dofinancování výdajů spojených 

s realizací projektu Ministerstva školství Šablony do škol. Rezervní fond organizace ke k 30. 9. 

2017 po odečtení povinné rezervy na energie ve výši 104 tis. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 595/2017 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 

9.000 Kč na nákup dvou starších stolních počítačů. 
 

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

usnesení RM č. 596/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace úpravu sledovaných ukazatelů v 

rámci rozpočtu takto: Navýšení účtu 602 (tržby) o 30.000 Kč na celkových 145.000 Kč, navýšení účtu 

503 (voda) o 2.000 Kč na celkových 35.000 Kč, navýšení účtu 511 (opravy a údržba) o 4.000 Kč na 

celkových 21.000 Kč, snížení účtu 502 (energie) o 2.000 Kč na celkových 123.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 597/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace úpravu sledovaných ukazatelů 

v rámci rozpočtu takto: snížení účtu 602 (tržby) o 40.000 Kč na celkových 240.000 Kč, navýšení účtu 511 

(opravy) o 5.000 Kč na celkových 25.000 Kč a snížení účtu 521 (mzdy) o 5.000 Kč na celkových 0 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 598/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 

výše 40.000 Kč na dofinancování nižších výnosů z tržeb za úplatu za vzdělávání. 
 

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

usnesení RM č. 599/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 

výše 100.000 Kč na časové překlenutí krytí nákladů z projektu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy  - Šablony do škol. 
 

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

usnesení RM č. 600/2017 

RM nařizuje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace vrácení prostředků 

poskytnutých z rezervního fondu na překlenutí krytí nákladů z projektu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy neprodleně po jejich připsání na účet školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 17. Rozdělení dotací ze sportovního fondu - II. výzva 
 

Rozprava: 

      Pro rok 2017 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 150.000 Kč. Doposud bylo rozděleno 

žadatelům o dotaci v I. výzvě celkem 118.600 Kč. Na jednání Zastupitelstva města Turnov dne 24. 8. 

2017 bylo přijato usnesení č. 311/2017, které uložilo finančnímu odboru Městského úřadu Turnov 

zahrnout do příštího rozpočtového opatření převod nedočerpané částky 11.500 Kč z řádku dotace na sport 

+ finance z hazardu do sportovního fondu města Turnov. Převod finančních prostředků byl zahrnut do 

rozpočtového opatření č. 4, projednán a schválen na jednání Zastupitelstva města Turnov dne 21. 9. 2017 

K rozdělení mezi žadatele v II. výzvě tedy zbývá ve sportovním fondu 42.900 Kč. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

p. Svobodová a p. Zikuda nahlásili střet zájmů. 

 
 

usnesení RM č. 601/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací ze sportovního fondu v rámci druhé výzvy pro rok 

2017 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

18. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov a souvisejících pravidel 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám návrh na změnu Dotačního statutu města Turnov včetně návrhu na změny pravidel 

pro jednotlivé oblasti podpory – programové dotace, které jsou dle čl. 2.3. nedílnou součástí Dotačního 

statutu města Turnov.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

usnesení RM č. 602/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit Dotační statut spolu s Pravidly pro poskytování dotací na jednotlivé 

oblasti podpory a úpravami dle diskuze v RM. 
 

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

 

19. Souhlas s umístěním sídla Spolku absolventů a přátel obchodní akademie a 

hotelové školy Turnov 
 

Rozprava: 

      Na odbor školství, kultury a sportu byla doručena žádost o povolení umístit sídlo nově vzniknuvšího 

spolku na adresu Zborovská 519, 511 01 Turnov. Jedná se o Spolek absolventů a přátel obchodní 

akademie a hotelové školy Turnov (statutárním zástupcem spolku bude p. Lukáš Bělohradský), který je 

zakládán pro podporu školy a jejích aktivit a jehož vznik je vedením hotelové školy plně podpořen. 
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usnesení RM č. 603/2017 

RM souhlasí  

s umístěním sídla Spolku absolventů a přátel obchodní akademie a hotelové školy Turnov  na adrese 

Zborovská 519, 511 01 Turnov. 
 

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

 

 

 

V Turnově dne 10. října 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

       starosta                                    místostarostka 


