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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 
 

 
 

Zápis z 5. jednání rady města Turnov 

ze dne 7. 3. 2018 

 

 

  

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: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

            

 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Městská sportovní Turnov – ceník koupaliště, investice 2018 Mgr. Jana Svobodová   8:00 – 9:30   

2. Navýšení vstupného na památkovém objektu v majetku 

Města Turnov 

       

3. Navýšení ceny parkovného na parkovišti pod hradem 

Valdštejnem, úprava provozního řádu parkoviště 

       

4. Komise pro Turnovské památky a cestovní ruch, 

příspěvková organizace - hodnocení ředitele po 4 letech 

       

5. Technické služby Turnov, s.r.o. - VŘ na pořízení nového 

vozidla - elektromobilu 

       

6. Smlouva s TST – změna cen za svoz separovaných odpadů a 

dodatek č. 2 smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. 

na rok 2018 

       

Záležitosti odboru správy majetku 

7. Výběr nejvhodnější nabídky – „Modernizace kotelny ZŠ 

Skálova, Skálova 600, 511 01 Turnov“ 

Ing. Tomáš Hocke              9:30 - 11:30       

8. Výběr nejvhodnější nabídky – „Opravy místních 

komunikací v Turnově“ 

       

9. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zpracování projektové 

dokumentace – Domov se zvláštním režimem u Domova 

důchodců Pohoda Turnov“ 

       

10. Výběr nejvhodnější nabídky – „Gymnázium - oprava čelní 

fasády“ 

       

11. Výběr nejvhodnější nabídky – „Výměna sportovních 

povrchů na venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy“ 

       

12. Výběrové řízení – „Údržba zeleně v Turnově“ Mgr. Jana Svobodová       
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13. Prodej pozemku p.č. 595/2 v k.ú. Malý Rohozec Ludmila Těhníková       

14. Prodej části pozemku p.č. 863/8 v k.ú. Turnov        

15. Prodej pozemků 265/2 a 265/3 v k.ú. Turnov        

16. Prodej části pozemku p.č. 698/3 v k.ú. Turnov - ĆEPS        

17. Žádost o prodej pozemků 1203/1, 1222 a 1204/1 v k.ú. 

Turnov 

       

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM-Turnov, Koškova 

p.č.3694/7, xxxxxxx - kNN" 

       

19. Smlouva o dílo projektová dokumentace divadlo        

20. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxxxxxxx        

21. Smlouva o dílo Přemyslova ulice Turnov        

22. Rekonstrukce objektu Skálova čp. 466 Turnov        

23. Ulice Boženy Němcové, Komenského ulice, projektová 

příprava, aktuální stav 

       

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru finančního 

24. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018 Ing. Tomáš Hocke              12:00 – 13:00         

25. Mzdové limity městského úřadu a městské policie a limit na 

občerstvení a dary v roce 2018 

       

26. Inventarizace 2017        

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

27. Schvalování účetních závěrek, vypořádání hospodářských 

výsledků PO 2017, čerpání RF 

Mgr. Martina Marková 13:00 – 14:00 

28. Rozdělení dotací z kulturního fondu        

29. Změna složení komise Rady města pro městskou 

památkovou zónu 

       

30. Konkurzy na školách, školském zařízení - odvolání ředitele, 

jmenování členů konkurzní komise 

      

 

1. Městská sportovní Turnov – ceník koupaliště, investice 2018 
 

Rozprava: 

      Překládám Vám informace k realizovaným a plánovaným investicím ve společnosti a předkládám také návrh 

ceníku a provozních změn na venkovním koupališti.  

 
 

RM prodiskutovala navrhovaný materiál a žádá jeho opětovné předložení na další jednání RM (zvýšení vstupného 

pro dospělé, ponechání vstupného pro děti a seniory, preferovat rodiny). 
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usnesení RM č. 116/2018 

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

schvaluje předložený návrh investice pro rok 2018. 
 

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

2. Navýšení vstupného na památkovém objektu v majetku Města Turnov 
 

Rozprava: 
      RM prodiskutovala navrhovaný materiál a žádá jeho opětovné předložení na další jednání RM (zvýšení 

vstupného pro dospělé, ponechání vstupného pro děti a seniory, preferovat rodiny). 

 

3. Navýšení ceny parkovného na parkovišti pod hradem Valdštejnem, úprava 

provozního řádu parkoviště 
 

Rozprava: 
      Parkoviště pod Valdštejnem je v majetku Města Turnov. Část plochy si majitel pronajímá za domluvenou 

nekomerční cenu od společnosti Lesy ČR (i zde každoročně dochází ke zvyšování nájemného). Do parkovací plochy 

a zázemí vlastník investovat finanční prostředky – nový povrch parkoviště, postavení dřevěného domku pro 

výběrčího a mobilní toalety. Cena parkovného se již několik let nemění a v současné době je z příjmu za parkovné 

odváděno DPH (výše DPH je 21 %). Zároveň v roce 2017 i 2018 došlo ke zvýšení hodinové mzdy obsluhy 

parkoviště (pracovníci jsou zaměstnáni na DPP). Dle vyjádření obsluhy parkoviště (výběrčích) jsou samotní 

poplatníci překvapení nízkou cenou parkovného. Běžná celodenní cena za parkování u památkových objektů je 50 

Kč a není zde možnost využití toalety. 

 

Parkovné pod hradem Valdštejnem při vstupu do Hruboskalského skalního města 

 2017 2018 návrh 

Motocykl 12,– Kč 20,– Kč 

Osobní automobil 35,– Kč 50,– Kč 

Autobus 120,– Kč 200,– Kč 

Ke studánce 6,– Kč 10,– Kč 

 

Parkovné u památkových objektů v rámci Českého ráje a blízkého okolí  

 Cena parkovného Možnost použití toalety 

Trosky 60,– Kč ne 

Kost 50,– Kč ne 

Vranov-Pantheon 50,– Kč ano 

Frýdštejn 30,– Kč / hodina ne 

Hrubý Rohozec  50,– Kč ne 

Hrubá Skála 80,– Kč ne 

Staré Hrady 50,– Kč ne 

Humprecht 50,– Kč ne 

Sychrov 50,– Kč ne 
 
 

 

usnesení RM č. 117/2018 

RM souhlasí  

s návrhem nového ceníku parkovného na parkovišti pod hradem Valdštějn. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 118/2018 

RM souhlasí  

s úpravou provozní doby parkoviště pod hradem Valdštejn: od května do září, denně od 9.00 do 17.00 hodin a v 

době konání jednotlivých akcí na hradě Valdštejně. 
 

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

4. Komise pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - 

hodnocení ředitele po 4 letech 
 

Rozprava: 
      Návrh na složení hodnotící komise pro hodnocení ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a 

cestovní ruch Ing. Elišky Gruberové po 4 letech. 
 

 

 

usnesení RM č. 119/2018 

RM schvaluje  

hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Petra Houšková, PhDr. Hana Maierová, 

Ing. Michal Kříž pro hodnocení Ing. Elišky Gruberové, ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a 

cestovní ruch ve funkci po 4 letech 
 

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

5. Technické služby Turnov, s.r.o. - VŘ na pořízení nového vozidla - elektromobilu 
 

Rozprava: 
      Na programu valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. je nákup malého nákladního 

automobilu. Jedná se o malý nákladní užitkový elektromobil se sklápěcí korbou s užitečnou nosností do 1 000 kg. 

Vozidlo je určeno pro přepravu dvou osob a nákladu do 1 000 kg. Naše společnost by jej využila pro zajišťování 

služeb v centru města, parcích a hřbitovech. Jedná se o ekologické vozidlo, které zlepší čistotu ovzduší v našem 

městě. V současné době je možno získat zajímavou dotaci z Národního programu životního prostředí, výzva č. 

21/2017 na téma Eko - mobilita z tohoto důvodu předkládáme ke schválení. Běžná pořizovací cena je Kč 863 590,- 

možnost získání dotace je ve výši Kč 600 000,-, investice tedy pouhých Kč 263. 590,- + zajištění zpracování žádosti 

o dotaci je ve výši Kč 10 000,- + organizace výběrového řízení a komunikace s fondem Kč 20.000,- Uvedené ceny 

jsou bez DPH. V případě kladného posouzení dotace bude provedeno výběrové řízení na dodavatele vozidla. 

 

usnesení RM č. 120/2018 

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

schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup elektromobilu do národního programu životního prostředí 
 

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

usnesení RM č. 121/2018 

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

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup elektromobilu (v případě poskytnutí dotace) 
 

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

usnesení RM č. 122/2018 

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

jmenuje hodnotící komisi ve složení: p. Fukárek, p. Jiránek, p. Hořák, Mgr. Svobodová, pí Těhníková. Náhradníci: 

Bc. Báča, p. Ciler, Ing. Hocke, p. Zikuda, p. Vele 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Smlouva s TST – změna cen za svoz separovaných odpadů a dodatek č.2 smlouvy 

s Technickými službami Turnov, s.r.o. na rok 2018 
 

Rozprava: 
      Na základě informace od jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. pana Preislera předkládáme RM ke 

schválení změnu jednotkových cen za svoz separovaného odpadu. Informace o problémech s odbytem vytříděného 

odpadu a výkupních cen už se objevovaly v tisku od poloviny loňského roku. TST mají nové výkupní ceny od svých 

odběratelů k 1. 2. 2018. Vzhledem k tomu, že ceny za svoz separovaných odpadů jsou pro město Turnov 

kalkulovány s výkupními cenami vyseparovaných odpadů dle minulého roku, je nutná úprava jednotkových cen 

s platností od 1. 2. 2018.  

 

Změny výkupních cen: 

Plasty - do 31. 1. 2018 – 830,- Kč … od 1. 2. 2018 – 0,- Kč 

Papír - do 31. 1. 2018 – 1.500,- Kč … od 1. 2. 2018 – 800,- Kč 

 
 

usnesení RM č. 123/2018 

RM bere na vědomí  

informaci o změně výkupních cen separovaných odpadů. 
 

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

usnesení RM č. 124/2018 

RM schvaluje  

navýšení jednotkových cen za svoz separovaných odpadů z kontejnerů ve městě a současně doporučuje ZM schválit 

navýšení rozpočtu v položce org. 2300000234 o částku 552.000,- Kč. 
 

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

  

7. Výběr nejvhodnější nabídky – „Modernizace kotelny ZŠ Skálova, Skálova 600, 511 

01 Turnov“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Modernizace kotelny ZŠ Skálova, Skálova 600, 

511 01 Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 5. 3. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SVĚTLO TURNOV s.r.o. IČ: 25266144 za cenu Kč 1 211 243,- bez DPH a 

Kč 1 465 604,- s DPH.  Termín realizace 1. 7. 2018 do 20. 8. 2018. Rozpočtovaná částka Kč 3 150 000,- s DPH. 
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usnesení RM č. 125/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele SVĚTLO TURNOV s.r.o., IČ: 25266144 

na realizaci zakázky " Modernizace kotelny ZŠ Skálova, Skálova 600, 511 01 Turnov“ za cenu za cenu 1 211 243 

Kč bez DPH, tedy cenu 1 465 604 vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

8. Výběr nejvhodnější nabídky – „Opravy místních komunikací v Turnově“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Opravy místních komunikací“, který provedla 

hodnotící komise dne 5. 3. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem COLAS CZ a.s., IČ:26177005 za cenu Kč 875 340,- bez DPH a Kč 1 059 161,- s DPH. Termín 

realizace 4. 6. 2018 do 22. 6. 2018. Rozpočtovaná částka Kč 970 000,- s DPH 

 

Jedná se o opravy asfaltových povrchů na komunikacích a Bukovina Na Hranici, Myšina a chodníků sídliště 

Výšinka Diamantová ulice, nájezd na most ČD přes Jizeru u Technických služeb Turnov.  

 

 
 

usnesení RM č. 126/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele COLAS CZ, a.s. IČ:26177005 na realizaci 

zakázky“ Opravy místních komunikací v Turnově“ za cenu 875 340Kč bez DPH, tedy 1 059 161Kč vč. DPH a 

zároveň schvaluje zavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

9. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zpracování projektové dokumentace – Domov se 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – Domov se 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ který provedla hodnotící komise dne 28. 2. 2018, se 

schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností 

ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o. IČ:24286923 za cenu Kč 988 000- bez DPH a Kč 1 195 480,- s DPH. Termín 

realizace 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Maierová nahlásila střet zájmů a zdržuje se hlasování. 
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usnesení RM č. 127/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele ŘEZANINA & BARTOŇ s.r.o. IČ: 

24286923 na realizaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace – Domov se zvláštním režimem u Domova 

důchodců Pohoda Turnov“ za cenu 988 000Kč bez DPH, tedy 1 195 480 s DPH a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

10. Výběr nejvhodnější nabídky – „Gymnázium - oprava čelní fasády“ 
 

Rozprava: 
      Bod byl stažen z jednání. Nutno vyřešit mechanismus kofinancování akce ze strany Gymnázia Turnov. 

 

11. Výběr nejvhodnější nabídky – „Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti 

u obchodní a hotelové školy“ 
 

Rozprava: 
      Bod byl stažen z jednání. 

 

12. Výběrové řízení – „Údržba zeleně v Turnově“ 
 

Rozprava: 
      Dne 15. 12. 2017 byla vypsána nadlimitní veřejná zakázka na služby „Údržba zeleně v Turnově“. Termín 

podání nabídek byl stanoven do 12. 2. 2018 do 10,00 hod. Ve stanoveném termínu byly podány dvě nabídky jedna v 

listinné podobě a druhá v elektronické podobě. Při veřejném otvírání obálek byla otevřena nabídka pouze v listinné 

podobě. V důsledku administrativního pochybení byla elektronická nabídka zpřístupněna a otevřena později ve 

13,45 hod.  

 

Na radě města 20. 2. 2018 Vám byla předložena informace o průběhu zadávacího řízení a návrh na vyloučení 

jednoho účastníka a následně zrušení zadávacího řízení. Při jednání nebylo schválené žádné usnesení. A odboru 

správy majetku byl zadán úkol prověřit po právní stránce průběh zadávacího řízení s tím, zda je možné provést 

nápravná opatření, aby mohlo zadávací řízení pokračovat. 

 

Byl osloven Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., který má zkušenost s praxí ÚHOS a několik let v této instituci 

pracoval. Odbor správy majetku od něj obdržel vyjádření, které bylo projednáno na jednání hodnotící komise 5. 3. 

2018, a závěrem jednání bylo doporučení výběrové řízení zrušit dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ č. 134/2016 Sb. z 

důvodu administrativního pochybení při otevírání obálek s nabídkami. Zadávací řízení bude, po uplynutí lhůty pro 

podání námitek na zrušení výběrového řízení v délce 15 kalendářních dnů, znovu vypsáno a termín pro odevzdání 

nabídek se předpokládá na začátku května 2018. Délka lhůty pro podání nabídek je u tohoto nadlimitního otevřeného 

řízení minimálně 30 kalendářních dnů.  
 

 

usnesení RM č. 128/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 

„Údržba zeleně v Turnově“ podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění. 
 

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

usnesení RM č. 129/2018 

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: Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Michal Loukota, ing. 

Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská, ing. Eva Krsková, Ing. Miloslava Šípošová 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 13. Prodej pozemku p.č. 595/2 v k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 
      Předkládáme k projednání žádost doručenou na odbor správy majetku dne 21.2.2018 o prodej pozemku p. č. 

595/2 v k. ú. Malý Rohozec. Žadatel xxxxxxx je vlastníkem sousedních pozemků a požadovaný pozemek má 

pronajatý od roku 2010 a podmínky smlouvy plní. Jako kupní cenu navrhuje 20,- Kč/m2. Pozemek p.č. 595/2 v k.ú. 

Malý Rohozec je dle územního plánu zařazen do plochy Z - orná půda, trvalý travní porost -  nezastavitelné území 

(nelze postavit ani chatku). Hodnota tohoto pozemku je dle tabulky orientačních cen pozemků dle jejich funkčního 

využití dle územního plánu 30,- Kč/m2 (pozemky přístupné). V minulosti se uvažovalo o směnách pozemků v této 

lokalitě pro ucelení pozemků ve vlastnictví města. Tento a sousední pozemek (p.č. 595/2 a 595/1) jsou prakticky 

jedinými pozemky vhodnými k případné realizaci takové směny pozemků. Výhodou vlastnictví těchto pozemků je i 

skutečnost, že nejsou zatíženy kauzou Walderode. OSM z výše uvedených důvodů nedoporučuje prodej pozemku p. 

č. 595/2, orná půda o výměře 940m2, v k. ú. Malý Rohozec. 

 

usnesení RM č. 130/2018 

RM neschvaluje  

prodej pozemku p. č. 595/2, orná půda o výměře 940m2, v k. ú Malý Rohozec z vlastnictví Města Turnova do 

vlastnictví soukromé osoby. 
 

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

14. Prodej části pozemku p.č. 863/8 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      K projednání radě města předkládáme žádost společnosti Kreysa - byty, s.r.o., kterou žádá o prodej částí 

pozemku p.č. 863/8 v k.ú. Turnov o výměře cca 71m2, za účelem vybudování krytého parkoviště mimo jiné i na 

těchto částech pozemku. Dle předložené žádosti hodlá společnost Kreysa - byty, s.r.o. na pozemku 863/5 a části 

pozemku 863/8, u bytových domů v Terronské ulici, vybudovat dvoupodlažní parkoviště sloužící právě těmto 

domům. K realizaci je třeba od Města Turnova odkoupit části pozemku 863/8 a to jak na část stavby, tak i pro vjezd. 

Pozemek je zařazen je dle tabulky orientačních cen pozemků dle jejich funkčního využití dle územního plánu do 

bydlení smíšené, hodnota těchto pozemků je stanovena na 1500,- Kč/m2. OSM doporučuje prodej částí pozemku p.č. 

863/8 o celkové výměře cca 71m2 za kupní cenu 1500,- Kč/m2, tj. celkem cca 106.500,- Kč. Kupující uhradí 

náklady spojené s oddělením požadovaných pozemků a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

usnesení RM č. 131/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej částí pozemku p.č. 863/8 o celkové výměře cca 71m2 za kupní cenu 1500,- Kč/m2, tj. celkem 

cca 106.500,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s oddělením požadovaných pozemků a správní poplatek za vklad 

do katastru nemovitostí. 
 

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

15. Prodej pozemků 265/2 a 265/3 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Bod byl po diskuzi stažen a po projednání podnětů z diskuze s Komerční bankou, a.s. a panem xxxxxxxx bude 

OSM předložen k dalšímu projednání. 

 

16. Prodej části pozemku p.č. 698/3 v k.ú. Turnov - ČEPS 
 

Rozprava: 
      Radě města předkládáme zvažovaný prodej části pozemku p.č. 698/3 v k.ú. Turnov o výměře cca 32m2. Tento 

pozemek ve vlastnictví města Turnova v současné době slouží jako přístup a část parkoviště společnosti ČEPS, a.s. 

Ta o odkoupení pozemku p.č. 698/3 v k.ú. Turnov projevila zájem. U pozemku bylo provedeno kontrolní vytyčení 

hranic, abychom zjistili, zda tento pozemek nezasahuje do chodníku u přilehlé komunikace, z něho vyplývá, že je 

pozemek až za chodníkem a nedochází tedy k žádnému střetu. Hodnota pozemků stanovena tabulkou orientačních 

cen dle funkčního využití stanoveného územním plánem - bydlení smíšené je 1500,- Kč /m2. Přesná výměra 

prodávaného pozemku bude stanovena geometrickým plánem, který bude vypracován na náklady spol. ČEPS, a.s. 
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OSM v rámci narovnání majetkoprávních vztahů doporučuje RM doporučit ZM schválit prodej části pozemku p.č. 

698/3 v k.ú. Turnov o výměře cca 32m2 za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m2, tj. celkem cca 48.000,- Kč, do 

vlastnictví společnosti ČEPS,a.s., IČ 25702556. Kupující uhradí náklady spojené s odměřením prodávané části 

pozemku a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 

usnesení RM č. 132/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej části pozemku p.č. 698/3 v k.ú. Turnov o výměře cca 32m2 za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m2 

do vlastnictví společnosti ČEPS, a.s., IČ 25702556. Kupující uhradí náklady spojené s odměřením prodávané části 

pozemku a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

17. Žádost o prodej pozemků 1203/1, 1222 a 1204/1 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Na odbor správy majetku byla doručena žádost pana xxxxx, ve které žádá o prodej pozemků p.č. 1203/1,  p.č. 

1204/1 a části pozemku p.č. 1222 v k.ú. Turnov (Hruštice). Tyto pozemky má pan xxxx v současné době v 

pronájmu. Z hlediska přístupu a manipulačního prostoru okolo hřbitovní zdi však není prodej vhodný, OSM tedy 

nedoporučuje radě města prodej schválit. 
 

 

usnesení RM č. 133/2018 

RM neschvaluje  

prodej pozemků p. č. 1203/1, p. č. 1204/1 a části pozemku p. č. 1222 v k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/2] 
  

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

provést stavbu "SM-Turnov, Koškova p.č.3694/7, xxxxxxxx -kNN" 
 

Rozprava: 
      Společnost KOLLERT ELEKTRO s.r.o. je zplnomocněným zástupcem ČEZ Distribuce, a.s. jako investor 

uvedené stavby „SM, Turnov, Koškova p.č. 3694/7, xxxxxxx -kNN“. V rámci stavby bude vybudována nová 

přípojka elektro v Nudvojovicích na pozemku parc.č.3694/7 k. ú. Turnov.  Projektovaná stavba se nachází v dolní 

části Nudvojovic a navazuje na ul. Koškova a řeší umístění podzemního kabelového vedení NN a pilíře s 

přípojkovou skříní.  
 
 

usnesení RM č. 134/2018 

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.3703 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 18 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, 

Koškova p. č. 3694/7, xxxxxxx -kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 7.200,- Kč 

+ DPH (400,-Kč/bm) 
 

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

19. Smlouva o dílo projektová dokumentace divadlo 
 

Rozprava: 
      RM po diskuzi stahuje bod z programu a přesouvá projednávání na další RM, po projednání smlouvy s panem 

architektem a přijetí rozpočtové změny (navýšení řádku projekty o 1,5mil.Kč). 
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20. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá radě města k projednání smlouvu o právu provést stavbu, o kterou nás požádal 

pan xxxxxxxxxxxx. Záměrem pana xxxxxxx je výstavba nového rodinného domu na pozemku parc. č. 433, k. ú. 

Bukovina u Turnova, který je v jeho vlastnictví. Vzhledem k tomu, že je pozemek značně svažitý, rád by pan 

xxxxxxx vybudoval na hranici pozemku na své náklady opěrnou gabionovou zeď výšky cca 1,5m a délky cca 22bm, 

která by mu zajistila alespoň částečnou rovinu pozemku.  Nová opěrná zeď by byla vybudována v místě původní 

pískovcové opěrné zídky, která je již ve špatném stavu. S pozemkem pana xxxxxxx sousedí pozemek Města Turnov 

parc. č. 810, k. ú. Bukovina u Turnova, ostatní komunikace. Pan xxxxxxx by rád využil k výstavbě nové opěrné zdi 

"zelenou" část pozemku ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 810, k. ú. Bukovina u Turnova, na které není 

vybudována komunikace (silnice z Dolánek směrem na Bartošovu pec). Výstavbou nové opěrné zdi nedojde k 

zásahu nebo zúžení komunikace na pozemku parc. č. 810, k.ú. Bukovina u Turnova. 

Návrh bude projednán s panem xxxxxxxx a následně předložen do ZM. 
 

 

usnesení RM č. 135/2018 

RM doporučuje  

ZM prodej části pozemku parc.č. 810, k.ú. Bukovina u Turnova pod plánovanou gabionovou zdí do vlastnictví pana 

xxxxxxxxxxx za cenu v čase a místě obvyklou. 
 

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

21. Smlouva o dílo Přemyslova ulice Turnov 
 

Rozprava: 
      Smlouva se uzavírá na základě veřejného poptávkového řízení na kompletní stavbu „Turnov – oprava vodovodu 

a kanalizace v ulici Přemyslova“ realizovaného Vodohospodářským sdružením Turnov. Toto řízení je zveřejněno na 

profilu zadavatele VHS Turnov. Poptávkové řízení zahrnovalo i dešťovou kanalizaci DN 200 v délce 66,5m a objekt 

komunikace podél hřbitovní zdi až ke vjezdu ke kolumbáriu s přemístěním pískovcové sochy u tohoto vjezdu. 

Položky realizované dle předložené smlouvy jsou specifikované v části rozpočtu stavby. Kompletní stavbu bude 

realizovat fi 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou, se kterou na část stavby 

realizovanou pro Město Turnov je zpracován tento návrh Smlouvy o dílo. 

 

usnesení RM č. 136/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova“ s firmou 1. 

jizerskohorská stavební společnost s. r. o. Hodkovice nad Mohelkou na část realizovanou pro Město Turnov a 

specifikovanou položkami z rozpočtu stavby „Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova“ ve výši 

1.073 075,00 Kč vč. DPH. 
 

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

22. Rekonstrukce objektu Skálova čp. 466 Turnov 
 

Rozprava: 
      V uzavřené Smlouvě o dílo na stavbu " Rekonstrukce objektu č. p. 466, Skálova, Turnov"  ze dne 19.7.2017 

v bodě 2.4 Lhůta pro dokončení  je uvedeno: zakázka bude ukončena do 30.10.2018 Dodavatel firma Termil, s. r. o. 

v novém harmonogramu stavby žádá o prodloužení termínu předání o jeden měsíc  tj. do  30.11.2018. Důvodem jsou 

vícepráce  na statickém zajištění stavby tj. realizací položek nad rámec výkazu výměr: 

a) Jedná se především o statické zajištění západního štítu ocel.  táhly 

b) Zajištění schodišťového prostoru – odbouráním nestabilní části zdi  v celé výšce budovy, podchycení krovu 

v této části s montáží ocel. překladu. Následně nová vyzdívka této zdi. 

Časová ztráta z těchto prací posunula betonáž hlavního schodiště do zimního období a byl přepracován 

harmonogram stavby na konečný termín dokončení 30. 11. 2018. Nový harmonogram byl projednán na KD č. 27/ 

23.2.2018/ , včetně posunutí uzlových bodů.  
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usnesení RM č. 137/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo pro stavbu „Rekonstrukce objektu č. p. 466, Skálova ulice, Turnov“ se 

společností Termil s.r.o. na prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 11. 2018. 
 

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

23. Ulice Boženy Němcové, Komenského ulice, projektová příprava, aktuální stav 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku informuje radu města o stavu zpracování projektových dokumentací ulic Boženy 

Němcové a Komenského. 

 

1/ Ulice Boženy Němcové - projektovou dokumentaci na základě výběrového řízení zpracovává firma APC silnice, 

s.r.o., Brno. Ulice je nově navržena v tomto složení (směr nahoru): chodník š.1,6m, 2x jízdní pruh š. 2,75m, 

parkovací záliv š. 1,8m, zelený pás. Toto navržené řešení bylo odsouhlaseno v komisi dopravní a pro rozvoj a správu 

majetku. Předpokládaný termín realizace rekonstrukce ulice Boženy Němcové je v letech 2020-2021, po skončené 

rekonstrukci Nádražní ulice. 

 

2/ Ulice Komenského - projektovou dokumentaci na základě výběrového řízení zpracovává firma Profes projekt, s. r. 

o., Turnov. Vzhledem k tomu, že se jedná o ulici, která je extrémně zatížena parkováním automobilů, zpracovala 

projekční firma dle požadavku zadavatele dvě varianty možného prostorového uspořádání. Tyto varianty byly 

projednány s odborem dopravy MÚ Turnov a dopravním inspektorátem Semily, panem xxxxx. Na základě tohoto 

jednání vzešla varianta nového uspořádání ulice takto: chodník š. 1,5m, parkovací záliv š.  1,8m, 2x jízdní pruh š. 

2,5m, parkovací záliv š. 1,8m a chodník š. 1,5m. Současně s tím byly odsouhlaseny "vysazené plochy" v 

křižovatkách, aby zaparkovaná auta nestála až do křižovatky a nezhoršovala rozhledové poměry. V této výsledné 

variantě je zohledněno maximální možné využití parkovacích pruhů po obou stranách komunikace. Pro lepší 

vizuální dojem z celé ulice zde bylo navrženo umístění stromů v zelených ostrůvcích, stejně jako v jiných ulicích v 

centru města, např. v ulici 28. října. Toto řešení bylo předloženo na jednání dopravní komise. Někteří členové 

vznesli námitku, že by zde stromy být neměly, protože zabírají parkovací místa. Nyní je na rozhodnutí rady města, 

ke které variantě řešení se přikloní - zda stromy ano, či ne. Odbor správy majetku by se přiklonil k variantě se 

stromy, protože celkový dojem z nové ulice bude zajisté příznivější. Předpokládaný termín realizace rekonstrukce 

Komenského ulice je v roce 2019-2020, z důvodu havarijního stavu kanalizace. 

 
 

usnesení RM č. 138/2018 

RM schvaluje  

navržené nové prostorové řešení ulice Boženy Němcové v členění chodník š.1,6m, 2x jízdní pruh š. 2,75m , 

parkovací záliv š. 1,8m, zelený pás. 
 

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

usnesení RM č. 139/2018 

RM schvaluje  

navržené nové prostorové řešení ulice Komenského v členění chodník š.1,50m, parkovací záliv š. 1,8m, 2x jízdní 

pruh š. 2,5m, parkovací záliv š. 1,8m, chodník š. 1,5m ve variantě "bez stromů". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/3] 
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24. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018. 

 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 1.930 tis. Kč, v této částce je zejména: 

navýšení v nedaňových příjmech o 872 tis. Kč,  

navýšení v kapitálových příjmech o 367 tis. Kč,  

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 691 tis. Kč, 

 

Celkové výdaje se navyšují o 1.930 tis. Kč, z toho běžné výdaje se snižuji o 320 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 2.250 tis. Kč.  

Rezerva na rok 2019 ve výši 19 mil. Kč na ř. 313 – pro stavby VHS a rekonstrukce ZŠ Mašov 

Rezerva na řešení krizových situací na ř. 314 dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, je pro rok 2018 ve výši 2.200 tis. Kč 

Nespecifikovaná rezerva po RO č. 2 zůstává ve výši 2,5 mil. Kč, viz ř. 315. 

Financování zůstává na částce ve výši 87.452 tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky dlouhodobých úvěrů -13.789 tis. 

Kč, +45.805 zapojení zůstatku na účtech minulého roku, + zapojení přijatého dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve 

výši 55.436 tis. Kč na rekonstrukci nového úřadu čp. 466 ve Skálově ul. 

Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 

 

Materiál bude projednáván ve finančním výboru a v ZM. 
 
 

usnesení RM č. 140/2018 

RM doporučuje  

schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 dle návrhu/ s úpravami dle diskuze. 
 

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

25. Mzdové limity městského úřadu a městské policie a limit na občerstvení a dary v 

roce 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám návrh na limity na rok 2018. Mzdové limity vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2018. 

Rada města schvaluje každoročně limity počtu zaměstnanců a mzdové limity.  

 

Městský úřad Turnov 

Mzdový limit pro rok 2018 je stanoven ve výši  40443 tis. Kč.  

Tato částka zahrnuje mzdový limit: 

Městský úřad         34786 tis. Kč 

Městský úřad radary           2201 tis. Kč 

Městský úřad SPOD           2784 tis. Kč 

Městský úřad agenda soc. práce                             672 tis. Kč 

Tyto mzdy jsou vždy za prosinec předcházejícího roku a leden až listopad běžného roku, jelikož Město Turnov 

účtuje až na základě vyplacených mezd. 

 

Limit na občerstvení na rok 2018 je navržen ve výši 140 tis. Kč a je rozdělen takto: 

25 tis. Kč - starosta Ing. Tomáš Hocke 

17,5 tis. Kč - místostarostka I. Mgr. Petra Houšková 

17,5 tis. Kč - místostarostka II. Mgr. Jana Svobodová 

10 tis. Kč - tajemník Ing. Šmiraus Miroslav 

70 tis. Kč - rada města, zastupitelstvo města a sekretariát 

 

Limit na dary na rok 2018 je navržen ve výši 50 tis. Kč. 

 

Městská policie Turnov 

Limit zaměstnanců na rok 2018 ve výši 18 (schválen usnesením RM č. 392/2015 ze dne 12. 8. 2015 = psovod). 

Mzdový limit pro rok 2018 je stanoven ve výši 6600 tis. Kč. Tyto mzdy jsou vždy za prosinec předcházejícího roku 

a leden až listopad běžného roku, jelikož Město Turnov účtuje až na základě vyplacených mezd. 
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usnesení RM č. 141/2018 

RM schvaluje  

mzdové limity pro rok 2018 městského úřadu a městské policie takto: 

Městský úřad ve výši 40443 tis. Kč a 

Městská policie ve výši 6600 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 142/2018 

RM schvaluje  

pro město Turnov na rok 2018 limit na občerstvení ve výši 140 tis. Kč a dary ve výši 50 tis. Kč. 
 

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

 

26. Inventarizace 2017 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám Inventarizační zprávu za rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí 

vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice o inventarizaci 

majetku a závazků města Turnova, z řádně provedené inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2017. 

Okamžik zahájení inventur byl k 01. 01. 2018 a okamžik ukončení inventur k 31. 01. 2018. 

 

Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví města, byla 

provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, bylo ověřeno, že zjištěný stav skutečně odpovídá stavu 

v účetnictví, včetně správného ocenění. Stav majetku byl zjišťován fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě 

kombinací obou metod v závislosti na druhu a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy porovnat s účetním 

stavem. 

 

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U 

inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku 

a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. 

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k 31. 12. 2017. 

Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené na konci rozvahového dne a nebyly k nim prováděny 

rozdílové inventury.  
 

usnesení RM č. 143/2018 

RM schvaluje  

Inventarizační zprávu za rok 2017 o výsledcích inventarizace majetku k 31. 12. 2017, včetně veškerých návrhů na 

opatření ke zjištěným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2017, jak je popsáno v Inventarizační 

zprávě za rok 2017 a bere na vědomí srovnávací tabulku účetní evidence a inventurních soupisů. 
 

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

 

27. Schvalování účetních závěrek, vypořádání hospodářských výsledků 

příspěvkových organizací 2017, čerpání rezervních fondů 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnovem a 

žádosti ředitelů o převod hospodářského výsledku do fondu organizace. 

RM žádá OŠKS o zprávu dle proběhlé diskuze a její předložení na příští jednání RM. 
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usnesení RM č. 144/2018 

RM schvaluje  

účetní závěrku za rok 2017 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 

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) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 145/2018 

RM schvaluje  

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov takto: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 131.585,54 Kč. 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 510.384,77 Kč a 

převod do fondu odměn ve výši 60.000 Kč. 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 84.166,18 Kč a 

převod do fondu odměn ve výši 30.000 Kč. 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 148.142 Kč. 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 168.854,50 a 

převod do fondu odměn ve výši 43.000 Kč. 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 46.169,86 Kč. 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 27.560 Kč. 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 53.858,93 Kč. 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 94.038,45 Kč. 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 53.731,54 Kč. 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 56.757,29 

Kč. 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 118.215,84 Kč. 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 

93.210,65 Kč. 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 91.131,86 Kč a 

převod do fondu odměn ve výši 30.000 Kč. 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 

44.149,15 Kč a převod do fondu odměn ve výši 45.000 Kč. 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 42.529,96 

Kč. 
 

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

 

 



15             Zápis Rady Města Turnova dne 7. 3. 2018 
 

usnesení RM č. 146/2018 

RM bere na vědomí  

rozbory hospodaření příspěvkových organizací s provozním příspěvkem v roce 2017. 
 

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

usnesení RM č. 147/2018 

RM schvaluje  

plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnovem pro rok 2018 

takto: 

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) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 148/2018 

RM schvaluje  

odpisové plány na rok 2018 těmto organizacím: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve výši 975 tis. Kč 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace ve výši 1.443 tis. Kč 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve výši 2.010 tis. Kč 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 22 tis. Kč 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 17 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace ve výši 114 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace ve výši 30 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace ve výši 4 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 35 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace ve výši 243 tis. Kč 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace ve výši 335 tis. Kč 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 297 tis. Kč 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve výši 362 tis. Kč 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 217 tis. Kč 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve výši 105 tis. Kč 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace ve výši 55 tis. Kč 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace ve výši 48 tis. Kč 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace ve výši 101 tis. Kč  

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace ve výši 2.311 tis. Kč 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 149/2018 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 25.000 Kč 

na dovybavení třídy nábytkem dětí pro menší děti, a to na základě doporučení České školní inspekce. 
 

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

28. Rozdělení dotací z kulturního fondu 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2018 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 660.000 Kč, přebytek z minulého období je 50.243 Kč. 

Celkem je tedy pro rok 2018 v kulturním fondu 710.243 Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno 37 žádostí o 

dotaci. Všechny žádosti byly doručeny řádně v termínu stanoveném ve vyhlášení programu k předkládání žádostí. 

Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 22. 2. 2018 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit 35 

žádostí, z toho 2 žádosti navrhla podpořit pouze v případě doplnění informací od žadatele a uvedení do formálního a 

obsahového souladu s Dotačním statutem a příslušnými pravidly (Turnovské divadelní studio). Dále navrhla správní 

rada zcela vyloučit z této výzvy 2 žádosti pro předchozí dotační nekázeň žadatele, z toho 1 svým předmětem ani 

nespadá do programu na podporu kultury (Spolek rodáků a přátel Turnova o. s.). 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 

 

usnesení RM č. 150/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z kulturního fondu dle předloženého návrhu s úpravou v řádku 

č. 21 v návrhu na rozdělení dotací, a to v souladu s usnesením Kulturní komise Rady města Turnov. 
 

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

29. Změna složení komise Rady města pro městskou památkovou zónu 
 

Rozprava: 
      Z důvodu úmrtí člena komise pro městskou památkovou zónu, akademického malíře Václava Žatečky, žádáme 

Radu města o zrušení jeho členství v této komisi. 
 

usnesení RM č. 151/2018 

RM bere na vědomí  

zánik mandátu pana akademického malíře Václava Žatečky v komisi RM pro městskou památkovou zónu. 
 

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

30. Konkurzy na školách, školském zařízení - odvolání ředitele, jmenování členů 

konkurzní komise 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení RM č. 56/2018 ze dne 7. 2. 2018, bylo rozhodnuto o vyhlášení konkurzů na funkci 

ředitele/ředitelky vybraných škol a školského zařízení a zároveň usnesením RM č. 57/2018 bylo odboru školství, 

kultury a sportu uloženo realizovat v souladu s platnou legislativou kroky související s vyhlášením konkurzů. 

Konkurzy se týkají těchto škol, školského zařízení: 

 Základní škola Turnov, 28. října 18, 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 
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 Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

 
 

usnesení RM č. 152/2018 

RM odvolává  

dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky k 31. 7. 

2018: 

Mgr. Jaromíra Friče, ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října, příspěvková organizace 

Mgr. Jaroslavu Štoudkovou, ředitelku organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mgr. Renatu Šulcovou, ředitelku organizace Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mgr. Bohuslava Lédla, ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Zdeňku Svobodovou, ředitelku organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mgr. Janu Dontovou, ředitelku organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Naděždu Dovolilovou, ředitelku organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Janu Brožovou, ředitelku organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Hanu Lamačovou, ředitelku organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mgr. Ing. Tomáše Zakouřila, ředitele organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková 

organizace 
 

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

usnesení RM č. 153/2018 

RM bere na vědomí  

oznámení Mgr. Zdeňky Čihákové, ředitelky organizace Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace o 

ukončení výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelky školy k 31. 7. 2018. 
 

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

usnesení RM č. 154/2018 

RM jmenuje  

konkurzní komisi pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace: 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed. konkurzní komise 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

JUDr. Helena Vašková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

Mgr. Lenka Florianová, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 

Eva Kordová, členka školské rady 

 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed. konkurzní komise 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

JUDr. Helena Vašková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

Mgr. Jana Vildová, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 

Miroslav Sedlák, člen školské rady 
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Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed. konkurzní komise 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

JUDr. Helena Vašková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

Mgr. Jiřina Kohoutová, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 

Blanka Pluchová, členka školské rady 

 

 Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed. konkurzní komise 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

Mgr. Eva Martinková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

Miroslava Hlubučková, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 

 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed. konkurzní komise 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

Mgr. Eva Martinková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

Bc. Štěpánka Horáčková, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 

 

 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed. konkurzní komise 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

Mgr. Eva Martinková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

Vaníčková Pavlína, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 

 

 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed. konkurzní komise 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

Mgr. Eva Martinková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

Bohuslava Zajícová, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 

 

 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed. konkurzní komise 

 Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

Mgr. Eva Martinková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

Bc. Vlasta Potěšilová, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 

 

 

Waldorfská mateřská školy Turnov, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed.konkurzní komise 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

Mgr. Eva Martinková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

Bc. Petra Šorfová, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 
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Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed.konkurzní komise 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

Mgr. Eva Martinková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

 Ladislava Grundová, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 

 

 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve složení: 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsed.konkurzní komise 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 

Mgr. Eva Martinková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 

Mgr. Karel Bárta, odborník v oblasti státní správy  

Bc. Lada Capoušková, pedagogická pracovnice školy 

Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 
 

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

 

 

V Turnově dne 15. března 2018 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………  ……………………………………… 

              Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

       starosta          místostarostka 


