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Zápis z 22. jednání rady města Turnov 

ze dne 30. 11. 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: 

Omluveni: 

 

 

Karel Jiránek 

Tajemník  

úřadu: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

POZVÁNKA  a  PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

1. Turnovské odpadové služby, s.r.o. - problematika 

provozu kompostárny 

Mgr. Jana Svobodová   13:00 – 13:20    

2. 

 

3. 

Technické služby Turnov, s.r.o. - souhlas s umístěním 

stavby a vynětí ze zemědělského půdního fondu 

Hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, 

s.r.o. 

- Ing. Vladimíra Konopky 

       

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Zadávací podmínky VŘ “Dodávka a montáž 19 ks 

parkovacích automatů“ 

Luboš Trucka   13:20 – 14:10    

5. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 

na akci: Hrad Valdštejn - obnova terasy nad biliárním 

sálem a obnova střechy a krovu vstupní brány 

Ludmila Těhníková       

6. Aktualizace tabulky orientačních cen pozemků - 

směrnice č. 36 

       

7. Směna pozemků s LBK - SZŠ Turnov, u nemocnice        

8. Výstavba bytového domu Pod Stránkou Turnov – 

staženo z programu 

       

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu "SM, 

Turnov, Nudvojovice, p. č.3778/1-kNN" 
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10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu "SM, 

Turnov, úprava DTS 5-let.voda, SM 0029-JUTA" 

       

11. Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo - " Rekonstrukce 

objektu č. p. 466, Skálova, Turnov" 

       

12. Sjezd do Studentské ulice pro plánovaná parkovací 

místa prodejny Barvy laky – staženo z programu  

       

13. Povolení vjezdu přes park pro odvážení stavební sutě        

14. Výběr nejvhodnější nabídky – Modernizace tří bytů 

Bezručova č. p. 1055, Turnov 

Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

15. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 

pro rok 2018. 

Mgr. Petra Houšková 14:10 – 14:40 

16. Zdravotně sociální služby Turnov - Navýšení úhrady 

za péči v odlehčovací službě v případě, že uživatel 

nemá přiznán příspěvek na péči. 

  

17. Zdravotně sociální služby Turnov - Zvýšení úhrady za 

službu centra denních služeb - Domovinky. 

  

18. Zdravotně sociální služby Turnov - Návrh na vyřazení 

drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného 

dlouhodobého nehmotného majetku a majetku z 

operativní evidence. 

  

19. Zdravotně sociální služby Turnov - Doplnění kritérií 

pro přijetí žadatelů na Odlehčovací službu. 

  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

20. Výtěžek městského plesu 2018 Mgr. Petra Houšková 14:40 – 14:55 

21. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov 

včetně souvisejících pravidel 

Mgr. Martina Marková       

22. Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková 

organizace – žádost o úpravu platu ředitelky 

       

23. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace - Tělocvičná 

jednota Sokol Turnov 

       

Ostatní  

  24. Podání žádosti o dotaci z programu EFEKT                Ludmila Těhníková      14:55 - 15:00 

  25. Zdravotně sociální služby Turnov – zrušení                       Mgr. Petra Houšková 

             výjimky u cílové skupiny domov pro seniory       

 

1. Turnovské odpadové služby, s.r.o. - problematika provozu kompostárny 
 

Rozprava: 

      Kompostárna na Malém Rohozci byla vybudována s přispěním dotace v roce 2015. Město Turnov 

obdrželo dotaci na stavbu a technologii, Technické služby obdržely dotaci na stroje. Provoz kompostárny 

zajišťují Turnovské odpadové služby, které nedostávají žádnou dotaci či příspěvek na provoz, ale účtují za 

dodaný bioodpad dle skutečnosti a schváleného ceníku. 

Odpad je odebírán od občanů z Turnova, ze svozu biopopelnic po městě a z údržby městské zeleně. Město 

Turnov společnosti pronajímá objekt kompostárny za částku Kč 350 tis. Kč/ročně. Město Turnov za 

uložení svého bioodpadu a bioodpadu od občanů platí cca 550 tis. Kč/ročně. V rámci plnění dotace je 

stanovena podmínka: 

1) Zpracování 2700 tun bioodpadu za rok 

2) Prodej hotového kompostu v nadpolovičním množství pro využití v zemědělství 

Obě podmínky dotace plníme, za rok 2016 bylo na kompostárnu přijato celkem 3274 tun bioodpadu a 

prodáno 927 tun hotového kompostu, který se prodává pod názvem Turnovský kompost. V rámci naplnění 

kapacity kompostárny a zlepšení efektivity provozu je přijímán i bioodpad od okolních obcí a 

soukromých subjektů. Již po dokončení stavby a zahájení provozu jsme zjistili, že zpevněné plochy 

kompostárny jsou nedostačující na zpracování a dozrávání kompostu, doba zrání je cca 6 měsíců.  
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Proto jsme společně s Městem Turnov zahájili přípravné práce k rozšíření zpevněných ploch uvnitř areálu 

kompostárny. Je zpracována projektová dokumentace, vydáno územní rozhodnutí a probíhá stavební 

řízení. Předpokládaná realizace je v roce 2018 a rozpočtované náklady jsou cca 4 mil. Kč (skutečnost 

bude dle výsledku výběrového řízení). 
 

 

usnesení RM č. 695/2017 

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

bere na vědomí informace o provozu kompostárny na Malém Rohozci 
 

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

2. Technické služby Turnov, s.r.o. - souhlas s umístěním stavby a vynětí ze 

zemědělského půdního fondu 
 

Rozprava: 

      Akce Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany. Jedná se o vybudování cyklotrasy z Turnova do 

Svijan. Stavba je navržena kolem areálu Technických služeb Turnov, s. r. o. na části pozemku p. č. 3586/1 

k. ú. Turnov, který je zapsán ve vlastnictví Technických služeb Turnov, s. r. o. na LV č. 7178, obec 

Turnov. Pro realizaci cyklotrasy je nutný souhlas s umístěním stavby a souhlas s vynětím části pozemku 

ve výměře 124 m2 ze zemědělského půdního fondu. Všechny požadované doklady jsou v příloze k 

jednání. 

usnesení RM č. 696/2017 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje umístění stavby Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany na části pozemku p. č. 3586/1 ve 

výměře 124 m2. 
 

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

usnesení RM č. 697/2017 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje podání žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu části pozemku p. č. 3586/1 ve výměře 

124 m2. 
 

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

  

3. Hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. - Ing. Vladimíra Konopky 
 

Rozprava: 

      Dle pravidel pro přidělování ročních odměn ředitelům a jednatelům organizací zřizovaných Městem 

Turnov a vedoucím odborů Městského úřadu Turnov proběhlo dne 29. 11.2017 hodnocení jednatele 

Městské teplárenské Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíra Konopky. 
 

 

usnesení RM č. 698/2017 

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

schvaluje jednateli společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíru Konopkovi 

roční odměnu dle návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 4. Zadávací podmínky VŘ “Dodávka a montáž 19 ks parkovacích automatů“ 
 

Rozprava: 

      Dle usnesení RM č. 604/2017 z 19. 10. 2017 předkládáme ke schválení zadávací podmínky 

výběrového řízení na dodávku a montáž parkovacích automatů. 19 ks parkovacích automatů bude 

nakoupeno v průběhu let 2018 – 2020. Výběrové řízení bude vypsáno po schválení rady města a 

plánované odevzdání nabídek se předpokládá v prosinci 2017.  
 

 

usnesení RM č. 699/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na nákup a montáž 19 ks parkovacích automatů v rozmezí let 2018 – 2020 a 

schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek „Dodávka a montáž 19 ks parkovacích automatů“ ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, Luboš Trucka, Ludmila Těhníková, ing. Michal Kříž, Jiří Vele 
 

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

5. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise na akci: Hrad Valdštejn - 

obnova terasy nad biliárním sálem a obnova střechy a krovu vstupní brány 
 

Rozprava: 

      V příštím roce bude zažádáno o dotaci z Ministerstva kultury (program Záchrana architektonického 

dědictví) a o dotaci na Liberecký kraj. Realizace se předpokládá v termínu 12. 3. – 25. 5. 2018. K žádosti 

o dotaci je potřeba již přikládat vybraného dodavatele a uzavřenou smlouvu o dílo. Proto je nutné provést 

výběrové řízení co nejdříve. V případě, že dotace nebudou přiznány, dílo se nebude v roce 2018 

realizovat. 

Jedná se o obnovu terasy nad biliárním sálem, která je nutná z důvodu, že dochází k zatékání dešťové 

vody do biliárního sálu pod terasou. Dále se jedná o obnovu dlažby podesty nástupního schodiště, obnovu 

spárování cimbuří ve spodní části a obnovu střešního pláště vřetenového schodiště, obnovu střechy a 

krovu nad vstupní bránou, která je vyvolána uvolněnou krytinou z měděných šablon a potřebou opravit 

stávající krovy a strop. 

 

Tato akce je rozdělena na dvě samostatné části (částky včetně DPH):  

 Obnova terasy nad biliárním sálem ……………. 1,3 mil. Kč 

 Obnova střechy a krovů vstupní brány…………. 0,5 mil. Kč 

 Celkem:      1,8 mil. Kč 

 

Celková rozpočtovaná částka na obě části činí 1,8 mil, předpokládaná vysoutěžená částka je 1,4 mil. Kč. 

Polovina by byla hrazena z dotace, druhá by byla pokryta z rozpočtu města Turnova na rok 2018.  

 
 

usnesení RM č. 700/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Hrad Valdštejn – obnova terasy nad biliárním 

sálem a obnova střechy a krovu vstupní brány“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš 

Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Eliška Gruberová, ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 
 

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

6. Aktualizace tabulky orientačních cen pozemků - směrnice č. 36 
 

Rozprava: 

      Pro prodej a pronájem pozemků je stanovena tabulka orientačních cen pozemků (směrnice č. 36). 

OSM předkládá návrh upravené tabulky cen pronájmů k aktualizaci z důvodu doplnění poplatku za 

předzahrádky a stanovení minimální částky za jednorázový pronájem - zařízení staveniště. 
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usnesení RM č. 701/2017 

RM schvaluje  

navrženou aktualizaci tabulky orientačních cen na prodej a pronájem pozemků s účinností od 1. 1. 2018. 
 

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

7. Směna pozemků s LBK - SZŠ Turnov, u nemocnice 
 

Rozprava: 

      Na základě jednání pana starosty Ing. Tomáše Hockeho a paní ředitelky Střední zdravotnické školy v 

Turnově (dále jen "SZŠ Turnov) paní Mgr. Lenkou Novákovou předkládáme radě města ke schválení 

záměr směny pozemků u SZŠ Turnov v ulici 28. října. Jedná se směnu pozemků ve vlastnictví Města 

Turnov parc. č. 1336/36 výměra 353m2 a část pozemku p. č. 1336/35 výměra cca 84m2  za pozemky ve 

vlastnictví Libereckého kraje parc. č. 1336/15 výměra 168m2 a 1336/16 výměra 105m2  vše v k. ú. Turnov. 

Mezi velikostí pozemků převáděných z vlastnictví Města Turnov a pozemky Libereckého kraje vzniká 

rozdíl ve výši cca 164m2 , který je ochoten Liberecký kraj doplatit. Výše doplatku a cena obvyklá 

pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 2797-54/2017 ze dne 8. 6. 2017.  

 
 

usnesení RM č. 702/2017 

RM schvaluje  

záměr směny a doporučuje ZM schválit směnu pozemků ve vlastnictví města Turnova p. č. 1336/36 o 

výměře 353m2 a části pozemku 1336/35 o výměře cca 84m2 za pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje 

p. č. 1336/15 o výměře 168m2  a 1336/16 o výměře 105m2, všechny pozemky v k. ú. Turnov, s 

doplatkem ze strany Libereckého kraje za rozdílnou výměru v hodnotě 41.437,- Kč. Liberecký kraj uhradí 

správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

8. Výstavba bytového domu Pod Stránkou Turnov 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z jednání, bude projednán na další RM. 

 

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu "SM, Turnov, Nudvojovice, p.č.3778/1-kNN" 
 

Rozprava: 

      V současné době se pro ČEZ Distribuci, a. s. připravuje nahrazení stávajícího nadzemního vedení a 

rozšíření o nové zemní kabelového vedení NN pro soukromé pozemky v Nudvojovicích s názvem stavby: 

„SM, Turnov, Nudvojovice p. č. 3778/1-kNN". Projektovaná stavba bude provedena formou umístění 

nové rozpojovací skříně v pilíři a nového kabelového vedení NN v k. ú. Turnov.  

 
 

usnesení RM č. 703/2017 

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. 3797/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 

délce cca 158 bm a 0,6m2 dotčeného stavbou „SM, Turnov, Nudvojovice p. č. 3778/1-kNN" ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v minimální možné částce 63.700,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu "SM, Turnov, úprava DTS 5-let.voda, SM 0029-JUTA" 
 

Rozprava: 

      V současné době ČEZ Distribuce, a.s. zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu: „SM, Turnov, 

úprava DTS 5-tilet. voda, SM 0029-JUTA“. Projektovaná stavba se nachází v k. ú. Turnov v Koškově 

ulici a řeší montáž venkovního vedení VN a výstavbu nové TS. Stávající vedení a TS bude demontována 

a zrušena, jelikož se TS nacházela v objektu závodu JUTA. Nová TS bude umístěna v Koškově ulici na 

pozemku p. č. 1867/1, bude betonová a částečně zapuštěná do svahu. 
 

 

 

usnesení RM č. 704/2017 

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.  k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 

182 bm a 26m2 dotčeného stavbou „SM, Mašov, úprava DTS 5-tilet.voda, SM 0029-JUTA“ ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v celkové výši 98.800,- Kč + DPH. 
 

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

11. Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo - " Rekonstrukce objektu č.p. 466, Skálova, 

Turnov" 
 

Rozprava: 

      Zhotovitel stavby fi Termil s. r. o. předložil zpracovaný cenový dodatek formou položkového 

rozpočtu na méněpráce a vícepráce, které vznikly postupně od zahájení stavby. U víceprací se jedná se o 

položky nad rámec výkazu výměr a chybějící položky v rozpočtu v průběhu stavby. Jednotlivé položky 

jsou posuzované autorským dozorem z věcného hlediska a cenovým dozorem, technickým dozorem 

z hlediska provedení na stavbě. Postup prací a z toho vyplývající méněpráce a vícepráce jsou 

konzultované na kontrolních dnech a zapsané ve stavebním deníku. 

A) Položky méněprací: 

1) Odpočet z demolice garáží -    65 083,-Kč 

2) Odpočet z demolice přístřešku -   7 870,-Kč 

3) Odpočet z demolice objektu LIKUS -  21 072,-Kč 

Položky byly provedeny ze strany investora v rámci přípravy staveniště. 

 

B) Položky víceprací: 

1) Položky nad rámec výkazu výměr +   668 389,-Kč 

Při rekonstrukci staré budovy nešlo některá stavební řešení předpokládat. 

a) dozdívání průduchů komínů a odhalených dveřních otvorů, 

b) plentování starých trubních vedení, doplnění zdiva pilířů způsobené velmi nekvalitním zdivem s malou 

únosností 

c) průchod hlavního komínu stropní konstrukcí a po jeho vybourání doplnění stropů v těchto místech 

d) demolice a likvidace sádrokartonových příček, které vznikly po dokončení projektové dokumentace v 

roce 2010 

e) demontáž podlah dřevotřískových a jejich likvidace - nebyly uvažované v souvrství podlah/celé 4. NP a 

65m2 ve 3. NP 

f) pomocné lešení pro postupné bourání a podchytávky 

2) Položky chybějící ve výkazu výměr + 202 789,-Kč (montáže, demontáže a nájemné lešení, shozu na 

suť a šplhací plošiny) 

Celkem + 777 153,- Kč včetně DPH 
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usnesení RM č. 705/2017 

RM schvaluje  

uzavření cenového dodatku č. 1 ve výši 777 153,-Kč včetně DPH ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu 

„Rekonstrukce č. p. 466, Skálova ulice, Turnov“ pro firmu Termil, s. r. o., Jablonec nad Nisou. 
 

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

12. Sjezd do Studentské ulice pro plánovaná parkovací místa prodejny Barvy laky 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z jednání, bude projednán na další RM. 

 

13. Povolení vjezdu přes park pro odvážení stavební suti 
 

Rozprava: 

      OSM byla doručena žádost xxxxxxxxxxxxxx o povolení vjezdu na pozemek p. č. 632 (park u letního 

kina) za účelem vyvážení suti z plánované demolice domu čp. 56 a rekonstrukce domu čp. 464, které jsou 

ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Žádost se odkazuje na skutečnost, že 

dnes je park užíván pro zásobování stavby realizované v areálu Muzea Českého ráje Turnov. 

Předpokládaný objem odváženého materiálu je přibližně 500t tj. 35 velkých nákladních vozidel. 

Navrhovaná trasy se dotkne nově vybudovanému chodníku z letošního roku. Záměr vyvážení suti byl 

konzultován s OŽP, který z hlediska možného poničení zeleně a z důvodu, že se jedná o park, jako takový 

nesouhlasí s pojížděním dalších nákladních vozidel v parku. Žádost pana xxxxxxxx uvádí, že se bude 

jednat pouze o vyvážení suti, není však jisté, že nebude následně mít i požadavek na navážení stavebního 

materiálu.  S majitelem domu čp. 56 vedlo město Turnov dlouhý soudní spor o umožnění příjezdu k 

tomuto domu. Majitelé požadovali pravidelný příjezd přes park bez omezení. Tento spor město vyhrálo a 

přístup a příjezd má majitel stávající průjezdem přes dům čp. 464 do ulice 5. května. V diskuzi bylo 

poukázáno, že objekt Horolezecké expozice lze vnímat jako veřejně prospěšnou stavbu, přejezd nové 

cesty stavební technikou ve své podstatě znemožní a zničí v této chvíli jediný rozumný průchod parkem, 

již v této chvíli často dochází ke sporům, kdo poničil další část parku (dohází ke zkracování a pojíždění 

zelených ploch), další subjekt by mohl ještě celou záležitost zkomplikovat, o průchodnost cesty se v této 

chvíli má starat gen. dodavatel expozice muzea a investor této připravované rekonstrukce má přístup ke 

své stavbě přes své pozemky, nestojí mu v cestě památkově chráněná brána, jako v případě muzea. 

 

usnesení RM – nebylo přijato 

RM schvaluje  

povolení vjezdu přes park u letního kina za důvodu odvážení stavební suti z demolice a rekonstrukce 

domu čp. 56 a čp. 464 Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/3/0] 
  

14. Výběr nejvhodnější nabídky – Modernizace tří bytů Bezručova č.p. 1055, Turnov 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Modernizace tří bytů Bezručova č. p. 

1055, Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 20. 11. 2017, se schvaluje výběr nejvhodnější 

nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Zdeněk Novotný, IČ: 70215561 za cenu Kč 

818 390,- bez DPH a Kč 941 147,- s DPH. Realizace je plánována od 8. 1. 2018 do 15. 5. 2018. 

Rozpočtová cena byla 1,2 mil. Kč vč. DPH. 
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usnesení RM č. 706/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Zdeněk Novotný, IČ: 70215561 

na realizaci stavby „ Modernizace tří bytů Bezručova č. p. 1055, Turnov“ za cenu včetně DPH Kč 941 

147,- a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

15. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2018. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám tímto k projednání návrh rozvojového dokumentu v sociálních službách - 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2018. Tento plán stanoví hlavní aktivity, 

kterými se bude město Turnov a spádová oblast v oblasti sociálních služeb v roce 2018 především 

zabývat. Jednotlivé aktivity v sociální oblasti byly projednány v rámci setkávání pracovních skupin dle 

cílových skupin občanů. Na Turnovsku jsou stanoveny již dlouhodobě čtyři pracovní skupiny: senioři, 

osoby se zdravotním postižením, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením. V rámci těchto 

skupin se setkávají poskytovatelé sociálních služeb, představitelé města jako zadavatelé služeb, uživatelé 

a veřejnost. V pracovních skupinách jsou zapojeni i obyvatelé některých spádových obcí, kteří byli 

nominováni jednotlivými obecními úřady. Pracovní skupiny se sešly v roce 2017 dvakrát, a to v měsících 

červnu, září a říjnu. Některé aktivity byly splněny, některé přecházejí do roku 2018 i s plánovanými 

změnami. Do komunitního plánu sociálních služeb pro rok 2018 jsou nově zapracovány aktivity 

vyplývající z analytických závěrů z pracovních skupin. Návrh plánu byl projednán v těchto komisích: 

Komise pro občanské záležitosti dne 30. 10. 2017, Komise Zdravotně sociálních služeb Turnov dne 7. 11. 

2017, Komise sociální a bytová dne 13. 11. 2017. Komise s navrženým plánem souhlasily a doporučily 

radě a zastupitelstvu města ke schválení. Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 
 

 

usnesení RM č. 707/2017 

RM projednala  

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu města ke 

schválení. 
 

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

16. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace  - Navýšení úhrady za 

péči v odlehčovací službě v případě, že uživatel nemá přiznán příspěvek na péči. 
 

Rozprava: 

      Domov důchodců Pohoda má zřízeno pět lůžek na odlehčovací službu, kterou využívají zájemci, kteří 

v některých případech nemají příspěvek na péči nebo mají teprve zažádáno. Při výpočtu finanční částky za 

denní péči se vychází z průměru druhého a třetího stupně příspěvku na péči. Vzhledem k navýšení dávek 

příspěvku na péči v srpnu 2016 a navýšení celkových nákladů a prostředků potřebných při péči o 

uživatele během dalšího období, navrhujeme navýšení záloh úhrady za péči u uživatelů, kteří nemají 

přiznán příspěvek na péči, a to ze současné částky 130,- Kč, na 200,-Kč/ den. Projednáno v Komisi 

Zdravotně sociálních služeb Turnov 7. 11. 2017 a v Komisi sociální a bytové 13. 11. 2017. Obě komise 

souhlasí s navrhovaným a doporučují radě města ke schválení. 
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usnesení RM č. 708/2017 

RM souhlasí  

s navrhovanou změnou výše úhrad v odlehčovací službě v případě, že uživatel nemá přiznán příspěvek na 

péči, a to od 1. 1. 2018. 
 

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

17. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace  - Zvýšení úhrady za 

službu centra denních služeb - Domovinky 
 

Rozprava: 

      Z důvodu navýšení mzdových a provozních nákladů, jsme nuceni zvýšit úhradu za denní pobyt 

v centru denních služeb z částky 100 Kč na 120 Kč za 1 den od 1. 1. 2018. Projednáno v Komisi 

Zdravotně sociálních služeb Turnov 7. 11. 2017 a v Komisi sociální a bytové 13. 11. 2017. Obě komise 

souhlasí s navrhovaným a doporučují radě města ke schválení. 

 
 

usnesení RM č. 709/2017 

RM souhlasí  

se zvýšenou úhradou za denní pobyt v centru denních služeb na 120 Kč/ den od 1. 1. 2018. 
 

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

18. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace  - Návrh na vyřazení 

drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého 

nehmotného majetku a majetku z operativní evidence 
 

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. 

 
 

usnesení RM č. 710/2017 

RM souhlasí  

s vyřazením majetku dle přílohy. 
 

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

19. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace  - Doplnění kritérií pro 

přijetí žadatelů na Odlehčovací službu 
 

Rozprava: 

      Vzhledem k tomu, že v poslední době se množí četnost žádostí ze Středočeského kraje, se kterým 

sousedíme, ale i z jiných krajů, tak s ohledem k čerpání státní dotace chceme rozšířit okruh žadatelů. 

Kritéria pro přijetí žadatelů: žadatelé z Turnova; žadatelé ze spádových obcí Turnova, jako obcí III. typu; 

pečující osoba z Turnova nebo spádových obcí Turnova, jako obcí III. typu; žadatelé z Libereckého kraje; 

ostatní žadatelé. Projednáno v Komisi Zdravotně sociálních služeb Turnov 7. 11. 2017 a v Komisi sociální 

a bytové 13. 11. 2017. Obě komise souhlasí s navrhovaným a doporučují radě města ke schválení. 
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usnesení RM č. 711/2017 

RM souhlasí  

s doplněním kritérií pro přijetí žadatelů na odlehčovací službu od 1. 1. 2018. 
 

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

20. Výtěžek městského plesu 2018 
 

Rozprava: 

      Dne 16. 2. 2018 se za spolupráce s Kulturním centrem Turnov uskuteční 9. městský ples. Ples je vždy 

spojen s charitativním záměrem a jeho výtěžek je v posledních letech věnován organizacím, které pracují 

s dětmi, se zdravotně postiženými či jinak handicapovanými osobami. Z předešlých ročníků plesu byly 

finanční výtěžky věnovány Základní škole Turnov, Zborovská 519 na pořízení speciálních učebních 

pomůcek, spolku FOKUS Turnov na podporu akcí pro klienty spolku a z letošního plesu byly z výtěžku 

nakoupeny venkovní cvičební prvky pro seniory a byly instalovány ve spodní části Rývových sadů. 

Výtěžek z plesu 2018 navrhujeme věnovat Oddělení následné péče v Turnově a Domovu důchodců 

Pohoda na podporu formy nefarmakologické léčby uměním, která má velice pozitivní vliv na komplexní 

léčbu hospitalizovaných pacientů a klientů. Díky aktivitám zaměstnanců těchto zařízení se setkávají děti a 

dobrovolníci se seniory (divadelní a koncertní vystoupení, výstavy a jejich vernisáže, výtvarné a tvořivé 

dílny atd.). Do těchto aktivit jsou zapojovány mj. i děti z turnovských základních a středních škol.  

 
 

usnesení RM č. 712/2017 

RM schvaluje  

záměr věnovat výtěžek městského plesu 2018 Oddělení následné péče v Turnově  

(KNL, a. s.) a Domovu důchodců Pohoda (Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace) na 

podporu setkávání dětí a seniorů. Finanční prostředky budou věnovány na pravidelné programy. 
 

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

21. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel 
 

Rozprava: 

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

(včetně statutů jednotlivých účelových fondů) pro jednotlivé oblasti podpory – programové dotace, která 

jsou dle čl. 2.3.  nedílnou součástí Dotačního statutu města Turnov. Dotační statut města Turnov včetně 

souvisejících pravidel je uveden v příloze č. 1 – 10 a návrhy na změny jsou vyznačeny v každém 

dokumentu barevně. Dotační statut spolu s pravidly pro jednotlivé oblasti podpory byl schvalován 

Zastupitelstvem města Turnov dne 26. 11. 2015 usnesením č. 394/2015 a upravuje hlavní zásady pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Turnov. Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 
 

 

usnesení RM č. 713/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit Dotační statut města Turnov spolu se statuty účelových fondů a 

pravidly pro poskytování dotací pro jednotlivé oblasti podpory. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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22. Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace – žádost o 

úpravu platu ředitelky 
Rozprava: 

      Na odbor školství, kultury a sportu byla doručena žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Bezručova 

590, příspěvková organizace, xxxxxxxxxxxx o úpravu nenárokové složky platu – konkrétně žádost o 

navýšení osobního ohodnocení z důvodu provozování speciální třídy, individuální integrace dětí a 

pedagogické intervence – viz příloha. Odbor školství, kultury a sportu předkládá tuto žádost ředitelky 

k projednání Radou města. 

usnesení RM č. 714/2017 

RM projednala  

žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, paní xxxxxxxxxxxxxx 

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

usnesení RM č. 715/2017 

RM neschvaluje  

úpravu platu. Navýšení bylo reflektováno již v minulosti při návrhu osobního ohodnocení pro ředitelku 

této mateřské školy (logopedická třída je v MŠ již od jejího nástupu do funkce). 
 

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

23. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace - Tělocvičná jednota Sokol Turnov 
Rozprava: 

      Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo dne 30. 3. 2017 usnesením č. 127/2017 o schválení poskytnutí 

dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku, která je součástí dotace na 

činnost sportovních spolků a organizací, pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov ve výši 100 000 Kč. 

Dotace byla určena na úhradu nákladů spojených s projektovou dokumentací stropu tělocvičny sokolovny 

ve Skálové ulici v Turnově. Zároveň Zastupitelstvo města Turnov schválilo znění předložené smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-003 a v návaznosti na toto usnesení byla uzavřena dne 

27. 4. 2017 smlouva s příjemcem dotace.  
 

usnesení RM č. 716/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o změně účelu dotace poskytnuté dle usnesení č. 127/2017 ze 

dne 30. 3. 2017 spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518. Dotace může být použita na 

opravu podlahy, elektroinstalace a instalaci zrcadel v malém sálu. Důvodem je nekomerční využití sálu 

členstvem Sokola a TJ Turnov. Čestné prohlášení o nekomerčním využití doloží Sokol Turnov do jednání 

ZM. 
 

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

24. Podání žádosti o dotaci z programu EFEKT 
Rozprava: 

      Odbor správy majetku připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci z programu EFEKT 

Ministerstva průmyslu a obchodu na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. V rámci tohoto 

programu je možné žádat na výměnu svítidel stávajícího veřejného osvětlení. Pro podání žádosti jsme 

vytipovali výměnu svítidel na průtahu městem. V tomto úseku se v rámci úspor energie v nočních 

hodinách zhasínají některé lampy. Výměnou svítidel za úspornější LED osvětlení snížíme energetickou 

náročnost a zároveň získáme možnost jednotlivá svítidla stmívat a tím dosáhnout stejnoměrného osvícení 

celé komunikace po celou dobu svícení. V projektu je navrženo k výměně 99 ks svítidel veřejného 

osvětlení v trase od Kamence až po Nádražní ulici v celkové rozpočtované ceně ve výši 1.615.484 Kč vč. 

DPH, tyto náklady jsou zároveň způsobilými výdaji. Maximální možná výše dotace je 50% ze 

způsobilých výdajů. 
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usnesení RM č. 717/2017 

RM schvaluje  

podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - EFEKT na snížení energetické 

náročnosti veřejného osvětlení podél komunikace I/35 v úseku Turnov Kamenec - Nádražní. 
 

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

25. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace  – zrušení výjimky u 

cílové skupiny domov pro seniory 
 

Rozprava: 

      Na základě kontroly Krajského úřadu v Liberci dne 28. 11. 2017 není možné dle nové metodiky 

nadále ponechat výjimku u cílové skupiny ve službě domov pro seniory. Jedná se o výjimku schválenou 

RM dne 16. 8. 2010, která upravovala snížení věkové hranice pro přijetí pro dvě osoby pod 65 let (60-64) 

z důvodu akutní potřeby umístění osob, které byly odkázány na trvalou pomoc a péči jiných osob. Z výše 

uvedených důvodů navrhujeme změnit registraci zpět na věkovou hranici 65 let a výše.  

 

usnesení RM č. 718/2017 

RM souhlasí  

se zrušením výjimky z cílové skupiny služby domov pro seniory, a věková hranice bude 65 let a výše pro 

celou kapacitu služby. 
 

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

 

 

V Turnově dne 7. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke   Mgr. Petra Houšková 

         starosta                                                 místostarostka 


