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Zápis z 23. jednání rady města Turnov 

ze dne 6. 12. 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, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 

František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

            

Karel Jiránek 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Městská teplárenská Turnov, s.r.o. - kritéria hodnocení 

jednatele na rok 2017-2018 

Mgr. Jana Svobodová     8:00 – 8:20  

2. Výběrové řízení - Údržba zeleně v Turnově Mgr. Jana Svobodová       

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, 

příspěvková organizace - studie stavby táborové 

základny Krčkovice 

Ing. Tomáš Hocke     8:20 – 9:45  

4. Výstavba bytového domu Pod Stránkou Turnov Ludmila Těhníková       

5. Sjezd do Studenstké ulice pro plánovaná parkovací 

místa 

       

6. Zadávací podmínky výběrového řízení “Fotbalové 

hřiště s umělou trávou Turnov“ 

       

7. Parkovací stání v ul. Jiráskova        

8. Bytová zóna Hruštice, GasNet, kupní/nájemní smlouva        

9. Výpůjčka pozemku od Krajské správy silnic 

Libereckého kraje 

       

Záležitosti odboru rozvoje města 

10. Změna č. 1 Územního plánu Turnov - aktuální 

informace 

RNDr. Miroslav Varga     9:45 – 10:00 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

11. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018, 

Střednědobé výhledy na rok 2019 - 2020 

Mgr. Petra Houšková    10:00 – 10:45 
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12. Čerpání rezervního fondu, navýšení provozního 

příspěvku a změny v rámci rozpočtu příspěvkových 

organizací 

  

13. Projekt rozvoje vzdělávání na Turnovsku - MAP II        

 

Ostatní 

14. Park u letního kina - 2. etapa prezentace 

architektonické studie 

Ing. Tomáš Hocke    10:45 – 11:45  

15. 

16. 

 

17. 

 

18. 

Park Hruštice - prezentace architektonické studie 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. – informace z jednání 

dozorčí rady 

Změna minimální odkupní ceny za vůz Škoda 

SUPERB 

GDPR – Výběrové řízení za zpracovatele dokumentace 

 

Mgr. Jana Svobodová 

 

Ing. Jan Zárybnický 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

      

Přestávka 

 

1. Městská teplárenská Turnov, s.r.o. - kritéria hodnocení jednatele na rok 2017-

2018 
Rozprava: 

      Předkládám Vám ke schválení kritéria hodnocení jednatele společnosti Městská teplárenská Turnov, 

s. r. o. Ing. Vladimíra Konopky za hospodářský rok 2017/2018. 

 

5 bodů, hodnocení se pojí na probíhající hospodářský rok, tj. do 31. 8. 2018. 

 

Návrh kritérií hodnocení: 

1. Zajištění optimálního zisku společnosti, ideálně mezi 3 a 5 mil. Kč v závislosti na podobě 

zimního období a stanovené ceny tepla 

2. V souvislosti s bodem 1 efektivní řízení společnosti - aktivně využívat kapacity společnosti i s 

nabídkou vlastních služeb 

3. Vyklizení prostoru v kotelně v Přepeřské ulici – příprava na další využití prostoru  

4. Spolupráce na realizaci nové kotelny DD Pohoda s cílem následného provozování této kotelny 

MTT 

5. Zkulturnění kotelny v ulici Jana Zajíce (oprava venkovního pláště, výplně otvorů, včetně nátěru 

střechy, případně majetkové řešení) 

6. Samostatnost v plnění povinností ve vztahu k zřizovateli, zlepšit prezentaci společnosti směrem 

k veřejnosti  

 

Doplňující bod mimo kritéria: činnosti pro udělení mimořádné odměny bude případně upřesněna 

v průběhu roku na základě zvoleného řešení kotelny u DD Pohoda 
 

usnesení RM č. 719/2017 

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

schvaluje předložená kritéria hodnocení jednatele společnosti Ing. Vladimíra Konopky pro hospodářský 

rok 2017/2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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2. Výběrové řízení - Údržba zeleně v Turnově 
 

Rozprava: 

      Výběrové řízení na zakázku „ Údržba zeleně v Turnově“ bylo zrušeno a bylo rozhodnuto vypsat 

výběrové řízení nové. Z tohoto důvodu předkládáme ke schválení zadávací podmínky nového výběrového 

řízení. Výběrové řízení bude vypsáno po schválení Rady města a plánované odevzdání nabídek se 

předpokládá v únoru 2018. Navrhujeme schválení komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 

Ing. Tomáš Hocke, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Michal Loukota, Karel Jiránek, PhDr. 

Hana Maierová, Ing. Tomáš Tomsa 

 

usnesení RM č. 720/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na údržbu zeleně v Turnově na roky 2019 - 2023 a schvaluje komisi pro 

otevírání a hodnocení nabídek „ Údržba zeleně v Turnově“ ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Michal 

Kříž, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Michal Loukota, Karel Jiránek, PhDr. Hana Maierová, Ing. Tomáš 

Tomsa 
 

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

3. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - studie 

stavby táborové základny Krčkovice 
 

Rozprava: 

      Na radě města 10. 5. 2017 bylo schváleno zadání studie na vybudování sezónní táborové základny v 

Krčkovicích místo stávajících dožilých objektů. Město Turnov zahájilo výběrové řízení 28. 8. 2017 na 

zpracování studie a projektové dokumentace sezónní táborové základny zveřejněním výzvy k podání 

nabídky na profilu zadavatele Města Turnova. Předpokládaná cena studie byla stanovena do 400 tis Kč 

bez DPH.  Byla podána jedna nabídka od Projektového ateliéru David s.r.o. s nabídkovou cenou 303.710,- 

Kč vč. DPH. Mezi Městem Turnov a Ing. arch. Davidem proběhla dvě jednání ke studii a ke způsobu 

likvidace odpadních vod. 27. 9. 2017 – zde si obě strany upřesnily zadání, zejména co se týče čističky vod 

a umístění stavby v prostoru. 9. 11. 2017 – Ing. arch. David předložil několik návrhů stavby v terénu. 

Tyto varianty jsou součástí předkládaného materiálu. V zadání je požadavek dřevostavby, pan architekt 

preferuje kombinaci materiálů – beton+dřevo. Město chce pořídit stavbu do 4 mil. Kč vč. DPH. Odhad 

nákladů betonové stavby 6x21x4 m x 6.000 Kč (za m3) vychází na 3 mil bez DPH.   

 

usnesení RM č. 721/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit návrh konceptu studie táborové základny v Krčkovicích od Ing. arch. Davida. RM pověřuje 

OSM předložením studie ZM po projednání studie na správě CHKO Český ráj s podrobnějším propočtem 

stavebních nákladů (objekt, ČOV, přístupová cesta) a nákladů na vybavení objektu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  

4. Výstavba bytového domu Pod Stránkou Turnov 
 

Rozprava: 

      Společnost TOPDESIGN plánuje výstavbu bytového domu v místech zbořeniště po domu čp. 261 Pod 

Stránkou. V souvislosti s touto výstavbou řeší i dopravní obslužnost tohoto území. Na několik jednáních s 

vedením města a OSM byl přeložen návrh na rozšíření stávající komunikace pro pěší směrem k ulici 

Antonína Dvořáka. Rozšířením této komunikace by se zásadně zlepšila dopravní obslužnost této lokality 

včetně ulice Tázlerova. Po rozšíření stávající mostku by mohla vzniknout jednosměrná komunikace. Část 

stávající komunikace včetně přístupu k mostku leží na pozemcích společnosti TopDesign Stavby, s.r.o. 

OSM a i  TOPDESiGN jednali s vlastníky dotčených pozemků. Pan xxxxx a paní xxxxxx zásadně 

nesouhlasili s návrhem na odkoupení části pozemku pro komunikaci. Další vlastník pozemku pan xxxxx s 
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odprodáním pozemku p.č  1773/1 o výměře 1179m2 k.ú. Turnov souhlasí za cenu 800tis. Kč. Nebo má 

zájem, aby proběhla změna územního plánu a pozemek byl zařazen do kategorie pro výstavbu domu. Na 

základě těchto informací byla zpracována studie návrhu řešení dopravního propojení této lokality. Návrh 

studie je rozdělen na dvě části: 

 1)část financovanou městem Turnov - finanční odhad 2 412 tis Kč vč. DPH; 

 2) část spolufinancovanou se společností TOPDESIGN finanční odhad 2 406 tis Kč bez DPH (společnost 

nabízí spoluúčast ve výši 12,5%). Studie nezahrnuje rekonstrukci stávajícího mostku přes Stebénku, který 

je ve špatném stavu a nemůže být pojížděn osobními automobily. Na rekonstrukci mostu musíme počítat s 

částkou min. 1,5 mil. Kč a částkou 500 tis Kč. na přeložku kabelu ČEZ. Celkové odhadované náklady 

propojení ulice Tázlerova a Pod Stránkou jsou 6818 tis Kč bez odkoupení pozemku od pana xxxxxx. 

 

usnesení RM č. 722/2017 

RM bere na vědomí  

informace o jednáních ohledně propojení ulice Trávnice a Pod Stránkou a ukládá OSM předložit radě 

města návrh plánovací smlouvy dle připomínek a podmínek z diskuze v RM se společností TOPDESIGN 

Stavby s.r.o. 
 

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

5. Sjezd do Studenstké ulice pro plánovaná parkovací místa 
 

Rozprava: 

      Na odbor dopravní byla podána žádost o povolení zřízení nového sjezdu pro účely vybudování 

parkovacích míst pro zaměstnance prodejny Barvy laky Turnov ve Studentské ulici v Turnově. Vlastník 

této prodejny má zájem vybudovat 6 parkovacích míst pro zaměstnance na pozemku p.č. 2543/6 k.ú. 

Turnov, který je v jejich vlastnictví. Připojením tohoto pozemku k ulici Studentská Turnov dojde k úbytku 

stávajících parkovacích míst o jedno. 

 

usnesení RM č. 723/2017 

RM souhlasí  

se zřízením sjezdu na pozemku ve vlastnictví města p. č. 2600/1 k. ú. Turnov pro dopravní připojení 

pozemku p. č. 2543/6 v k. ú. Turnov za účelem vybudování parkovacích míst pro zaměstnance. 
 

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

6. Zadávací podmínky výběrového řízení “Fotbalové hřiště s umělou trávou 

Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Dotační orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zařadilo žádost FK Turnov, z. s. na akci „ 

Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ k financování. Podmínkou pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace je zrealizované výběrové řízení a podepsaná Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem. Z tohoto 

důvodu předkládáme ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení, které bude pro FK Turnov, z. s. 

organizovat odbor správy majetku Města Turnova. Investorem celé akce bude FK Turnov, z. s. 
 

usnesení RM č. 724/2017 

RM bere na vědomí  

podmínky výběrového řízení pro FK Turnov, z. s. na rekonstrukci fotbalového hřiště v Turnově a 

doporučuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek „ Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, ing. Jaroslav Knížek, Ludmila Těhníková, Jiří Vele, Mgr. Jana Svobodová. 

RM ukládá OSM předložit příkazní smlouvu mezi Městem Turnov a FK Turnov, z. s. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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 7. Parkovací stání v ul. Jiráskova 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má v nájmu pozemky p. č. 481/1, 481/2 a 481/3, vše k. ú. Turnov, na kterých je zřízeno 

parkovací stání v ul. Jiráskova, Turnov. Parkovací stání č. 9 užívala Česká spořitelna, a. s., Praha, která 

ukončila smlouvu ke dne 31.12.2017. O toto místo požádala společnost MT Catering s.r.o., Praha, která 

provozuje Hotel a restauraci Korunní princ a má již 6 parkovacích stání na tomto parkovišti v podnájmu. 

Záměr podnájmu parkovacího stání byl vyhlášen na úřední desce v termínu od 16. 11. 2017 do 4. 12. 

2017.  

usnesení RM č. 725/2017 

RM schvaluje  

podnájem části pozemku p. č. 481/1, k. ú. Turnov na parkovací stání č. 9 v ul. Jiráskova, Turnov pro MT 

Catering s.r.o., Praha na dobu neurčitou za cenu 1.000,- Kč/měsíc + DPH. 
 

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

8. Bytová zóna Hruštice, GasNet, kupní/nájemní smlouva 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se spolupráce se společností GasNet, 

s.r.o. (dříve RWE) v bytové zóně Hruštice. 10. 6. 2013 usnesením č. 312/2013 Rada města schválila 

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení 

a o smlouvě budoucí kupní na akci "Turnov, p.p.č. 1007/3 aj., 31RD". Jednalo se o smlouvu na zasíťování 

pozemků v bytové zóně Hruštice - Károvsko (vlevo od ulice Zborovské směrem na Károvsko). 

Předmětem smlouvy jsou mimo jiné i podmínky odkupu plynárenského zařízení po jeho výstavbě. 

Výpočet ceny provádí RWE GasNet, s.r.o. na základě svých interních kritérií. V letošním roce byla 

správou majetku realizována 2. část z plánované výstavby sítí a komunikací v bytové zóně Hruštice - 

Károvsko. Bylo zde zasíťováno 16 pozemků na výstavbu rodinných domů (12 v majetku města - 9 

prodáno, u 3 není dokončena směna + byly zasíťovány 4 soukromé pozemky, na které majitelé dali 

příspěvek ve výši 300 tis. Kč). Na základě výše uvedené budoucí smlouvy RWE GasNet, s.r.o. nově 

vybudované plynárenské zařízení odkoupí do svého majetku. V předkládané kupní smlouvě je výše ceny 

za odkup nového plynárenského zařízení vypočtena na částku 511.026,56Kč vč. DPH. Výstavba 

plynárenského zařízení stála 1.242.077,10Kč vč. DPH.   

 

usnesení RM č. 726/2017 

RM schvaluje  

uzavření kupní smlouvy se společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem na prodej plynárenského zařízení v 

bytové zóně Hruštice-Károvsko za cenu 511.026,56 Kč vč. DPH. 
 

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

usnesení RM č. 727/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení 

a o smlouvě budoucí nájemní na výstavbu plynárenského zařízení v bytové zóně Hruštice - Károvsko (IV. 

etapa, část "A"). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/1/0] 
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9. Výpůjčka pozemku od Krajské správy silnic Libereckého kraje 
 

Rozprava: 

      Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. jako vlastník pozemku p. č. 3877/1, k. ú. Turnov 

pronajímala společnosti AŽD Praha s.r.o. část pozemku za účelem umístění dvou výložníků v rámci 

stavby "MUR 07 - Úsekové měření rychlosti na komunikaci č. II/283 v obci Turnov u nemocnice" v ul. 5. 

května. Od 1. 11. 2017 přebralo město do svého vlastnictví veškerou infrastrukturu k měření rychlosti v 

Turnově. Proto jsme požádali Krajskou správu silnic Libereckého kraje, p. o. o bezplatný pronájem 

pozemku na dobu 5 let od 1. 11. 2017. 

 

usnesení RM č. 728/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o výpůjčce s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Liberec na část 

pozemku p. č. 3877/1, k. ú. Turnov pod dvěma výložníky systému měření úsekové rychlosti v Turnově u 

nemocnice v ul. 5. května na dobu určitou do 31. 10. 2022. 
 

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

10. Změna č. 1 Územního plánu Turnov - aktuální informace 
 

Rozprava: 

      Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Turnov schválilo zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 

254/2015 ze dne 25. 06. 2015. Pořizovatelem je Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města. Jako 

zpracovatel byl vybrán Ing. Eduard Žaluda. Pořizovatel vyhotovil návrh Zadání Změny č. 1 Územního 

plánu Turnov a projednal dle stavebního zákona. Následně ZM Turnov schválilo Zadání Změny č. 1 

Územního plánu Turnov usnesením č. 406/2015 ze dne 17. 12. 2015. Na základě schváleného zadání a 

zpracovaných Územně analytických podkladů byla zpracovatelem vyhotovena dokumentace Návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Turnov. Společné jednání o návrhu se konalo 27. 09. 2016. Následovala 

dohodovací jednání s některými dotčenými orgány. Výsledky jednání pořizovatel vyhodnotil a zajistil 

úpravu dokumentace. Veřejné projednání návrhu se konalo 20. 09. 2017. Pořizovatel vyhodnotil a 

projednal námitky, vyhodnotil stanoviska a zajistil úpravu dokumentace pro vydání. Podrobně je celý 

proces, vč. vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

popsán přímo v dokumentaci v textové části Odůvodnění. Změny jsou nejlépe patrné z výkresové části 

Změny č. 1 Územního plánu Turnov a ze srovnávacího textu, který je součástí textové části Odůvodnění 

Změny č. 1 Územního plánu Turnov. Kompletní dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Turnov je 

přílohou tohoto podkladu. Předchozí fáze pořizování vč. podkladů jsou zveřejněny na www.turnov.cz – 

Město – Územní plány, rozvoj a MPZ – Územní plán Turnov. Zastupitelstvo města bude projednávat 

Změnu ÚP č. 1 v prosinci 2017. 

 

usnesení RM č. 729/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit Změnu č. 1 Územního plánu Turnov. 
 

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

11. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018, Střednědobé výhledy na rok 

2019 - 2020 
 

Rozprava: 

      Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14. 12. 2017 bude schvalovat rozpočet města na rok 2018. 

Na základě toho Vám předkládáme ke schválení jednotlivé rozpočty příspěvkových organizací na rok 

2018. Dále Vám předkládáme ke schválení střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací 

zřizovaných Městem Turnovem na období 2019 – 2020. Nová povinnost schvalování střednědobých 

výhledů vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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usnesení RM č. 730/2017 

RM schvaluje  

návrh rozpočtu na rok 2018 včetně sledovaných ukazatelů níže uvedených příspěvkových organizací: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

usnesení RM č. 731/2017 

RM neschvaluje  

střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2019 - 2020 níže uvedených příspěvkových organizací: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 

 RM požaduje do střednědobých výhledů (2019, 2020) zařadit příspěvek zřizovatele ve stejné výši jako v 

návrhu rozpočtu roku 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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12. Čerpání rezervního fondu, navýšení provozního příspěvku a změny v rámci 

rozpočtu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

1)       žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace o čerpání rezervního fondu organizace do výše 50.000 Kč na dovybavení třídy pro 

těžce postižené děti (40 tis. Kč) a nákup dvou vysavačů v celkové hodnotě 10 tis. Kč.  

Rezervní fond organizace je k 30. 9. 2017 po odečtení povinné rezervy na energie ve výši 276 tis. Kč 

 

2) žádost ředitelky organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace o změnu 

sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: 

- navýšení účtu 511 – opravy o 2 tis. Kč na celkových 10 tis. Kč 

- snížení účtu 502 – energie o 2 tis. Kč na celkových 78 tis. Kč 

 

3) žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková 

organizace o úpravu sledovaných ukazatelů takto: 

- navýšení účtu 672 – příspěvek na provoz od zřizovatele na rozvojový záměr – inkluze v roce 

2017 o 104.468 Kč. Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rozvojový záměr 

inkluze ve školách schválila rada města usnesením č. 625/2017. 

- Navýšení účtu 521 – mzdy – o 77 tis. Kč na celkových 77 tis. Kč (výplata zaměstnanců 

vztahující se k rozvojovému záměru inkluze) 

 

4) žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace o úpravu sledovaných ukazatelů takto: 

- navýšení účtu 672 - příspěvek od zřizovatele na rozvojový záměr – inkluze v roce 2017 o 

120.000 Kč. Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rozvojový záměr inkluze ve 

školách schválila rada města usnesením č. 577/2017.  

- Navýšení účtu 521 – platy o 135.000 Kč na celkových 235.000 Kč – z tohoto důvodu: 

o výplata zaměstnanců vztahující se k rozvojovému záměru inkluze 88 tis. Kč 

o čerpání fondu odměn 39.000 Kč 

o navýšení platů pro kuchařky v souvislosti s navýšením tržeb za prodané obědy 

- Navýšení účtu 602 – prodej služeb o 16.000 Kč na celkových 2.866.000 Kč (více uvařených 

obědů pro cizí strávníky) 

 

5) žádost ředitele příspěvkové organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, 

příspěvková organizace o schválení změny sledovaných ukazatelů takto: 

- navýšení účtu 672 - příspěvek od zřizovatele na účelovou dotaci na akci Dětský den ve výši 

20.000 Kč (Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem města dne 27. 4. 2017 usnesením 

č. 132/2017) 

- navýšení účtu 521 – mzdy o 9 tis. Kč na celkových 674 tis. Kč (výplaty zaměstnanců 

vztahující se k akci Dětský den) 

 

6) žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková 

organizace o úpravu sledovaných ukazatelů v rámci provozního rozpočtu takto: 

- snížit účet 502 – energie – o 20.000 Kč na celkovou částku 90.000 Kč (úspora) 

- zvýšit účet 503 – voda – o 5.000 Kč na celkových 38.000 Kč 

V důsledku velké úspory na účtu energie se škola rozhodla investovat ušetřené prostředky do 

připojení školy k telefonu a internetu, které v současné době nevyhovuje a už dlouhodobě bylo 

potřeba řešit. Službu bude provádět firma Pamico, jako v ostatních školách.  
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7) Žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková 

organizace o úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: 

- Zvýšit účet 602 – výnosy ze školného o 48.000 Kč na celkových 133.000 Kč (důvodem je 

výrazně vyšší úplata za vzdělávání od září 2017) 

- Zvýšit účet 503 – vodné – o 5.000 Kč na celkových 30 tis. Kč (vyšší spotřeba) 

 

8) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace o 

úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: 

- zvýšení účtu 602 – výnosy ze školného o 7.000 Kč na celkových 150.000 Kč (důvodem je 

navýšení výše úplaty od září) 

 

9) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace o 

úpravu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: 

- Snížení účtu 502 – energie o 2.000 Kč na celkových 350.000 Kč 

- Zvýšení účtu 511 – opravy o 10.000 Kč na celkových 35.000 Kč 

 
 

usnesení RM č. 732/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního 

fondu organizace do výše 50.000 Kč na dovybavení třídy pro těžce postižené děti (40 tis. Kč) a nákup 

dvou vysavačů v celkové hodnotě 10 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 733/2017 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace změnu sledovaných ukazatelů v 

rámci rozpočtu takto: 

-navýšení účtu 511 – opravy o 2 tis. Kč na celkových 10 tis. Kč 

-snížení účtu 502 – energie o 2 tis. Kč na celkových 78 tis. Kč 
 

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

usnesení RM č. 734/2017 

RM schvaluje  

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

takto: 

-navýšení účtu 672 – příspěvek na provoz od zřizovatele na rozvojový záměr – inkluze v roce 2017 o 

104.468 Kč.  

-Navýšení účtu 521 – mzdy – o 77 tis. Kč na celkových 77 tis. Kč 
 

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

usnesení RM č. 735/2017 

RM schvaluje  

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

takto: 

-navýšení účtu 672 - příspěvek od zřizovatele na rozvojový záměr – inkluze v roce 2017 o 120.000 Kč.  

-Navýšení účtu 521 – platy o 135.000 Kč na celkových 235.000 Kč  

-Navýšení účtu 602 – prodej služeb o 16.000 Kč na celkových 2.866.000 Kč 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 736/2017 

RM schvaluje  

organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace změnu sledovaných 

ukazatelů takto: 

-navýšení účtu 672 - příspěvek od zřizovatele na účelovou dotaci na akci Dětský den ve výši 20.000 Kč 

-navýšení účtu 521 – mzdy o 9 tis. Kč na celkových 674 tis. Kč 
 

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

usnesení RM č. 737/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace úpravu sledovaných 

ukazatelů v rámci provozního rozpočtu takto: 

-snížení účtu 502 – energie – o 20.000 Kč na celkovou částku 90.000 Kč  

-zvýšení účtu 503 – voda – o 5.000 Kč na celkových 38.000 Kč 
 

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

usnesení RM č. 738/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace úpravu sledovaných ukazatelů 

v rámci rozpočtu takto: 

-Zvýšení účtu 602 – výnosy ze školného o 48.000 Kč na celkových 133.000 Kč  

-Zvýšení účtu 503 – vodné – o 5.000 Kč na celkových 30 tis. Kč 
 

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

usnesení RM č. 739/2017 

RM schvaluje  

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

rámci rozpočtu - zvýšení účtu 602 – výnosy ze školného o 7.000 Kč na celkových 150.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 740/2017 

RM schvaluje  

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

v rámci rozpočtu takto: 

-Snížení účtu 502 – energie o 2.000 Kč na celkových 350.000 Kč 

-Zvýšení účtu 511 – opravy o 10.000 Kč na celkových 35.000 Kč 
 

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

13. Projekt rozvoje vzdělávání na Turnovsku - MAP II 
 

Rozprava: 

      V období od května 2016 do prosince 2017 byl realizován Obecně prospěšnou společností pro Český 

ráj projekt s názvem „MAP Turnovsko“ (Místní akční plán). Podstatou projektu bylo vytvoření funkčního 

partnerství aktérů ovlivňujících předškolní a základní vzdělávání a rozvoj udržitelného systému 

komunikace pro zvýšení kvality vzdělávání v rámci ORP Turnov. Celý projekt je financován 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výstupem projektu je vytvoření dokumentu Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Turnov, Investiční priority a Roční akční plán - viz příloha č. 1, 2, 3. 

Informace k projektu naleznete na www.mapturnovsko.cz. V měsíci listopadu byla z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejněna výzva, která navazuje na Místní akční plány (MAP). 

Obecně prospěšná společnost by ráda pokračovala v této další etapě projektu, tj. MAP II.  
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usnesení RM č. 741/2017 

RM bere na vědomí  

výstupy projektu MAP Turnovsko a souhlasí se zapojením Města Turnov do projektu MAP II, který bude 

realizovat Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, MAS Český ráj a Střední Pojizeří, Předměstská 

286, 507 43 Sobotka, IČ: 259 88 417. 
 

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

14. Park u letního kina - 2. etapa prezentace architektonické studie 
 

Rozprava: 

      V této chvíli probíhá přes park zásobování stavby Horolezecké expozice Muzea Českého ráje 

v Turnově. Předpokládali jsme poškození hlavní parkové cesty technikou stavby, a proto jsme 

s Libereckým krajem uzavřeli dohodu o uhrazení symbolické škody ve výši 300 tis. Kč. V rámci již teď 

patrného zničení bude tato dohoda naplněna. Stavba expozice má trvat do září 2018. Situace pro chodce 

není jednoduchá, a proto jsem se snažil vše vysvětlit občanům na tabulích, které jsou umístěny u vchodu 

do parku. Předkládám radě návrh na pokračování projekčních prací 2. etapy, spočívající v opravě cest a 

úpravě prostoru hřiště pro nejmenší. Úpravu hřiště navrhuji z důvodu, abychom postupně opouštěli 

opravované části parku směrem ke Žluté ponorce. Kousek pozemku u muzea navrhuji s podporou komise 

nabídnout k využití muzeu. Důvodem je především špatná dostupnost a minimální možnost kontroly 

v tomto místě parku.  

usnesení RM č. 742/2017 

RM projednala  

a souhlasí se zadáním projektu Parku u letního kina – 2. etapa (oprava cest a úprava prostoru hřiště pro 

nejmenší, bez vodního prvku). 
 

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

15. Park Hruštice - prezentace architektonické studie 
 

Rozprava: 

      V rámci schvalování regulačních plánů v roce 1998 byla v zástavbové lokalitě Hruštice – Károvsko 

vytyčena plocha pro biokoridor, následně veřejnou zeleň. Tato plocha již od svého vzniku čelí snaze 

vlastníků o změnu na plochu pro individuální bydlení. Dlouhodobě se domnívám, že bychom měli 

přijmout zodpovědnost za takto vymezené pozemky a zeleň od vlastníků, kteří ji chtějí prodat koupit a 

zahájit postupně parkové úpravy, dle jednotného konceptu. Při projednávání této problematiky jak 

v komisi životního prostředí, tak v komisi rozvoje města se často skloňovala problematika využití a 

koncepce tohoto budoucího významného veřejného prostoru. Naposledy v roce 2013 Město Turnov 

vykoupilo několik pozemků v tomto pásu za cenu 179 Kč/m2 (celkově se jednalo o cca 0,5 mil. Kč). 

Rozsah pozemku ve vlastnictví města je patrný z přiložené studie. Na základě hledání přístupu k této 

lokalitě zadal odbor životního prostředí koncepční studii AND Praha (za cenu 92,22 tis. Kč). Tento 

materiál předkládám RM ke schválení a následně celou problematiku přenesu na ZM. Domnívám se, že 

by bylo vhodné pokračovat ve výkupech pozemků a výsadbě sadů (např. v rámci náhradní výsadby, 

dotační tituly apod.) a celý záměr v jednotlivých etapách posunovat vpřed. 
 

usnesení RM č. 743/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit koncepci Městských sadů na Hruštici. Dále doporučuje zahájit výkup pozemků, rozpracovat 

další stupně projektové dokumentace po etapách a výsadbu městských sadů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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 16. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – informace z jednání dozorčí rady 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám informaci z jednání dozorčí rady Městské sportovní Turnov, s. r. o., které se konalo 

22. 11. 2017. Ráda bych Vás seznámila s přijatými usneseními DR, která považuji za důležitá vůči RM 

jako VH společnosti.  

usnesení RM č. 744/2017 

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

bere na vědomí předložený zápis z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 22. 11. 2017 
 

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

17. Změna minimální odkupní ceny za vůz Škoda SUPERB 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám návrh na snížení minimální kupní ceny vozu Škoda SUPERB, protože při původně 

stanovené ceně 80 000.- Kč, nebyla podána žádná nabídka. 

 

usnesení RM č. 745/2017 

RM schvaluje  

snížení minimální odkupní ceny za vůz škoda Superb na 60 000,- Kč. 
 

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

  

18. GDPR- Výběrové řízení na zpracovatele dokumentace 
 

Rozprava: 

      Dne 5. 12. 2017 hodnotící komise výběrového řízení „Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, 

včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR“ – část 1. „Zajištění 

služby externího Pověřence pro ochranu osobních údajů – část 2.“ otevřela obálky s nabídkami. Hodnotící 

komise konstatovala, že nabídkové ceny všech účastníků přesáhli Kč 2 000 000,- bez DPH a z tohoto 

důvodu se již veřejná zakázka dostala z režimu zakázky malého rozsahu do režimu zakázky dle zákona č. 

134/2016 Sb. Limit pro zakázky malého rozsahu, které se nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných 

zakázek č. 134/2016 Sb. je Kč 2 000 000,- bez DPH. Hodnotící komise proto doporučuje zadavateli 

veřejnou zakázku zrušit a vypsat zadávací řízení jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 

134/2016 Sb. S tím, že v zadávacích podmínkách bude maximálně přípustná nabídková cena Kč 2 500 

000,- bez DPH a podmínka, že účastník může podat nabídku jen na obě části. Termín odevzdání obálek 4. 

1. 2018 a obeslání všech účastníků, kteří ve zrušeném výběrovém řízení podali nabídku. 

 

usnesení RM č. 746/2017 

RM ruší  

Výběrové řízení – zakázku malého rozsahu „Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně 

implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR“ – část 1. a „Zajištění služby 

externího Pověřence pro ochranu osobních údajů – část 2.“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 747/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení „Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace 

všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR“ – část 1. a „Zajištění služby externího 

Pověřence pro ochranu osobních údajů – část 2.“ vypsaného jako zjednodušené podlimitní řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb včetně hodnotící komise ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, 

Ing. Jan Zárybnický, Marcela Pilská, Mgr. Michal Loukota. 
 

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

 

 

 

V Turnově dne 12. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

…………………………………        ………………………………….. 

                      Ing Tomáš Hocke          Mgr. Petra Houšková 

                             starosta               místostarostka 


