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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 ze 7. jednání rady města Turnov 

ze dne 4. 4. 2018 

 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

PhDr. Hana Maierová 

PhDr. Hana Maierová           

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

POZVÁNKA  a  PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Výroční zpráva Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Mgr. Petra Houšková 8:00 – 10:00       

2. Výroční zpráva Technické služby Turnov s.r.o. Mgr. Jana Svobodová       

3. Výroční zpráva Turnovské odpadové služby s.r.o.        

4. Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka, 

případně Žluté ponorky 

Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru správy majetku 

5. Vyhlášení záměru prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-

Károvsko 

Ludmila Těhníková 10:00 – 11:30       

6. Odkup pozemků od soukromých vlastníků "Hruštice - 

Károvsko" 

Ing. Tomáš Hocke       

7. Výběr nejvhodnější nabídky – „Gymnázium - oprava čelní 

fasády“ 

Ludmila Těhníková       

8. Výpůjčka prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov        

9. Výběrové řízení – „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ 

Turnov, Žižkova č.p. 525“ 

       

10. Výběrové řízení „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ 

Turnov, Žižkova č.p. 518 a  č.p. 525“ 

       

11. Výběrové řízení - "Výměna sportovních povrchů na 

venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy v Turnově 

       

12. 

 

 

13. 

 

14. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu "Vodovodní přípojka k pozemku 

parc.č.1857/2, xxxxxxxxx" 

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo pro stavbu „Rekonstrukce 

č.p.466, Skálova ulice, Turnov“ 

Nádražní, II/610 - smlouva o dílo 

       

15. Smlouva o dílo - Projekt Přístavby turnovského divadla Ing. Tomáš Hocke       

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00 
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Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

16. Rozdělení dotací ze sportovního fondu Mgr. Martina Marková       12:00 – 13:50       

17. Rozdělení dotací na obnovu objektů v MPZ Turnov        

18. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 

aktivity 

       

19. Odstoupení člena kulturní komise Rady města Turnov        

20. Odvolání členů a jmenování člena Komise pro cestovní ruch 

a zahraniční vztahy Rady města Turnov 

       

21. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací   

22. Vyjmutí bytu v budově Základní školy 28. října 18, Turnov 

z bytového fondu 

       

23. Účelový dar - Mikroregion Český ráj        

Záležitosti odboru sociálních věcí 

24. Síť sociálních služeb regionu Turnovska 2018 - 2019 Mgr. Petra Houšková 13:50 – 14:10 

Ostatní 

25. Podpora zřízení stomatologické ordinace – JaMa Medical 

s.r.o. 

Ing. Tomáš Hocke 14:10 – 15:00    

26. Záštita starosty - XXVI.ročník "Tatra v Českém ráji" a Miss 

Liberecký kraj 2018 

       

27. Zápis z ročního hodnocení ředitelů PO Mgr. Petra Houšková       

28. 

29. 

Mediální zpravodajství z Turnova 

Změna člena konkurzní komise na Základní škole Turnov, 

Zborovská 519, příspěvková organizace 

Ing. Tomáš Hocke       

 

1. Výroční zpráva Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Pro Kulturní centrum Turnov byl rok 2017 samozřejmě také zcela unikátní, přestože v některých ohledech se 

nelišil od roku předešlého. Uspořádali jsme (sami nebo ve spolupráci s dalšími organizátory) téměř devět set 

kulturních akcí, a to při nasazení pouhých 15 stálých zaměstnanců a zhruba stovky externích spolupracovníků. Letní 

kino  patřilo k nejnavštěvovanějším z celé republiky, Básníci ticha opět potvrdili svou jedinečnou pozici na české 

alternativní hudební scéně, divadelní abonmá opět potěšilo svou kvalitní dramaturgií nejen řadu abonentů. Pro 

sezónu 2017/2018 jsme zavedli již čtvrtou samostatnou abonentní řadu, a to přenosy oper a baletů na plátno kina 

Sféra. Intenzivně se pracovalo také v oblasti plánování. Nejviditelnějším je v tuto chvíli zřejmě projekt dostavby 

Městského divadla, který v polovině loňského roku připadl Ing. arch. Josefu Pleskotovi a jeho AP Atelieru. 

Veřejnosti možná méně známý je ovšem ještě jeden velmi zajímavý projekt, jehož iniciátorem bylo KCT, totiž tzv. 

Turnovské dílo - myšlenka oživit léta chátrající obchodní pasáž pod radnicí a vybudovat v ní plnohodnotnou 

výtvarnou galerii spolu s obchody turnovských kamenářů a šperkařů. V neposlední řadě jsme v loňském roce 

iniciovali též debatu nad úpravami areálu letního kina, kde bychom chtěli originálním způsobem renovovat 

promítárnu a následně též plot letního kina. V organizaci samotných kulturních akcí, což je hlavní předmět činnosti 

KCT, byl rok 2017 jedinečný zejména ve dvou případech. Tím prvním byla realizace oblíbené letní akce Filmový 

víkend poprvé bez spolupráce s ČSFD.cz a pod novým manažerem kina. Druhým případem bylo uspořádání 

slavnostního vzpomínkového večera na turnovského rodáka prof. Jana Patočku, a to z důvodu kulatého výročí jeho 

narození i úmrtí. Kompletní rozbor hospodaření je součástí výroční zprávy.  

 

usnesení RM č. 180/2018 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje Výroční zprávu společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2017 
 

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

usnesení RM č. 181/2018 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 182/2018 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí Záznam z prověrky účetnictví společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2017. 
 

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

usnesení RM č. 183/2018 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 3 718 493,93 Kč). 
 

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

usnesení RM č. 184/2018 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017. 
 

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

usnesení RM č. 185/2018 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

bere na vědomí plán na zefektivnění fungování gastroprovozu za účelem dosažení lepšího hospodářského výsledku 

střediska. 
 

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

2. Výroční zpráva Technické služby Turnov s.r.o. 
 

Rozprava: 
      V roce 2017 bylo naším největším odběratelem prací a služeb Město Turnov. Práce realizované v základní 

smlouvě byly ve výši Kč 12.320.000,- a ve smlouvě na odpady ve výši Kč 12.098.000,-. Celkový objem prací pro 

Město Turnov v obou uvedených smlouvách činil Kč 24.418.000,-. Ostatní příjmy ve výši Kč 18.520.000,- byly 

naplňovány na základě samostatných smluv nebo objednávek od jednotlivých odborů Městského úřadu Turnov, 

případně od ostatních subjektů ve městě a jeho okolí. Další mimořádný příjem společnosti byl ve výši Kč 11.837 

000,- z prodeje části závodů společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. Příjmy tedy celkem za rok 2017 byly ve 

výši Kč 54.775.000,-. 
 

usnesení RM č. 186/2018 

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

schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2017. 
 

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

usnesení RM č. 187/2018 

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

schvaluje rozdělení zisku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2017 dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 188/2018 

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

bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 189/2018 

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

bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2017. 
 

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

usnesení RM č. 190/2018 

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

jmenuje komisi pro hodnocení veřejné zakázky 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) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 191/2018 

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

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup elektromateriálu na údržbu veřejného 

osvětlení. 
 

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

  

3. Výroční zpráva Turnovské odpadové služby s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Rok 2017 byl prvním rokem činnosti společnosti, která byla založena 17. 11. 2016, ale svoji činnost zahájila až 

od 1. 1. 2017. Společnost zajišťuje svoz a likvidaci komunálních a separovaných odpadů, provoz sběrného dvora v 

prostoru průmyslové zóny na Vesecku, provoz kompostárny na Malém Rohozci, svoz bioodpadu a přepravu odpadů 

velkoobjemovými kontejnery. Celkový obrat činil Kč 29.063.000,-. Nejvýznamnější příjmy ve výši Kč 27.444.000,- 

byly za svoz a likvidaci odpadů. Ostatní příjmy ve výši Kč 1.619 000,- byly naplňovány dle dalších drobných 

činností společnosti. 
 

usnesení RM č. 192/2018 

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

schvaluje účetní závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Turnovské odpadové služby Turnov, s.r.o. za 

rok 2017. 
 

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

usnesení RM č. 193/2018 

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

schvaluje rozdělení zisku společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. dle návrhu. 
 

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

usnesení RM č. 194/2018 

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

bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2017. 
 

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

usnesení RM č. 195/2018 

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

bere na vědomí audit společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. za rok 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 4. Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka, případně Žluté ponorky 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám materiál popisující další navrhovaný postup v rámci Záměru na nové umístění Knihovny 

Antonína Marka. Výsledkem jednání RM by mělo být doporučení pro ZM. V první fázi vyhodnocení případného 

spolupůsobení Žluté ponorky, následně návrh vypracování dvou architektonických studií na umístění nové knihovny 

v ul. Skálova (jedna pouze ve verzi knihovna, druhá ve verzi knihovna a Žlutá ponorka) a jednu studii na konverzi 

stávajícího objektu bývalého kina v ul. Trávnice včetně navrhovaného stavebního programu. 

 

Po mnoha jednáních je třeba říci, že myšlenkový náhled na vnímání funkce této instituce se posouvá od půjčovny 

knih k prostoru společenského setkávání, vzdělávání, vícegeneračnímu setkávání, místu spojenou s kulturou 

čtenářství. Objekt, který bude mít dostatek ploch pro vystavení celého knihovního fondu, bude v centru města, na 

přirozené křižovatce cest, s možností parkování a MHD.  

 

V případě, že by se stavěl nový objekt ve Skálově ulici, se v rámci diskuze k myšlence nové knihovny přihlásila 

Žlutá ponorka. V případě rekonstrukce objektu starého kina nechtějí na objektu participovat, především z důvodu 

chybějící zahrady. Je třeba říci, že objekt Žluté ponorky prošel několika menšími rekonstrukcemi a běží tam doby 

udržitelnosti. Vzhledem k navrhovanému harmonogramu stavby knihovny by se snad mohly termíny udržitelnosti a 

případné nové budovy překrýt. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

usnesení RM č. 196/2018 

RM projednala  

materiál Nový objekt knihovny Antonína Marka a doporučuje ZM schválení tohoto záměru, tedy zpracování dvou 

architektonických studií na umístění nové budovy knihovny v ul. Skálova (jedna pouze ve verzi knihovna, druhá ve 

verzi knihovna a Žlutá ponorka) včetně navrhovaného stavebního programu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  

5. Vyhlášení záměru prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení na realizaci stavby 

"Inženýrské sítě a komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, etapa IV, část "A". V rámci této stavby 

dojde k zasíťování 4 pozemků ve vlastnictví Města Turnova a 2 soukromých. Na realizaci stavby inženýrských sítí a 

komunikací přispějí 2 vlastníci pozemků. Zbývající 4 pozemky, které budou realizací stavby inženýrských sítí a 

komunikací zpřístupněny jsou ve vlastnictví Města Turnova a jsou připraveny k vyhlášení nabídky prodeje pro 

zástavbu rodinnými domy. Nabízené pozemky jsou v souladu s platným územním plánem geometricky zaměřeny, 

GP č. 4332-4/2018, na pozemkové p. č.  1007/72 celková výměře 835m2, 1007/73 o výměře 839m2, 1007/74 o 

výměře 687m2 a 1007/75 o celkové výměře 850m2. 

 

Předpokládaný příjem z prodeje celkem min. 4.199.850,- Kč : 

Pozemek p.č. 1007/72, orná půda, výměra 835m2 x 1350,-, tj. 1.127.250,- Kč 

Pozemek p.č. 1007/73, orná půda, výměra 839m2 x 1350,-, tj. 1.132.650,- Kč 

Pozemek p.č. 1007/74, orná půda, výměra 678m2 x 1350,-, tj. 927.450,- Kč 

Pozemek p.č. 1007/75, trvalý travní porost, výměra 850m2, se dle územního plánu skládá jak ze stavební plochy tak 

plochy zeleně pro výpočet ceny bylo použito následující - stavební plocha cca 742m2 x 1350,- Kč/m2 a zeleň cca 

108m2 x 100,- Kč/m2, tj. celkem 1.012.500,- Kč. 

 
 

usnesení RM č. 197/2018 

RM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje čtyř pozemků parcelní čísla 1007/72 o výměře 835m2, p.č. 1007/73 o výměře 839m2, p.č. 

1007/74 o výměře 687m2 a p.č. 1007/75 o výměře 850m2 vše v k.ú. Turnov v bytové zóně Hruštice-Károvsko dle 

předloženého návrhu s minimální kupní cenou 1350,- Kč/m2 včetně DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
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6. Odkup pozemků od soukromých vlastníků "Hruštice - Károvsko" 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku v návaznosti na zpřístupňování bytové zóny Hruštice-Károvsko předkládá ke schválení 

radě města odkupy dalších pozemků pro vybudování inženýrských sítí, komunikací, zeleně a scelení stavebních 

parcel od soukromých vlastníků. Přesné výměry budou stanoveny geometrickým plánem zadaným na náklady Města 

Turnova. Úhrada kupní ceny bude každému prodávajícímu vyplacena dle výše jeho spoluvlastnického podílu.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

usnesení RM č. 198/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit odkup parcely č. 990/1 v celku cca 436m2 od spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxx, částí pozemku p. č. 995 v 

celku cca 425m2 od paní xxxxxxxxxx a to za ceny obvyklé ve výši 100,- Kč/m2 za plochy určené územním plánem 

pro komunikace a zeleň (celek cca 456m2) a ve výši 506,- Kč za plochy zařazené územním plánem jako stavební 

nezasíťované (celek cca 410m2). 
 

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

usnesení RM č. 199/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit odkup pozemků ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx části p.č. 991/1 cca 4m2, částí p.č. 992/1 v 

celku 284m2, části p.č. 1004/1 cca 36m2, pozemku p.č. 991/11 výměra 107m2, p.č. 991/12 výměry 2m2, 1004/20 

výměra 28m2 a to za ceny obvyklé ve výši 100,- Kč/m2 za plochy určené územním plánem pro komunikace a zeleň 

(celek cca 440m2) a ve výši 506,- Kč za plochy zařazené územním plánem jako stavební nezasíťované (celek cca 

30m2). 
 

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

7. Výběr nejvhodnější nabídky - Gymnázium - oprava čelní fasády 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 31/2018) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na 

zhotovitele akce. Byly podány celkem dvě nabídky. Nejnižší nabídku podala firma WRAGET SB s.r.o., avšak 

nedoložila v referencích dvě obdobné realizace nad 1 mil Kč bez DPH za poslední tři roky. Tyto reference 

nedoložila ani na výzvu v daném termínu. Proto komise tuto firmu vyloučila pro nesplnění kvalifikačních 

požadavků. Komise doporučuje jako nejvhodnější nabídku zbylého účastníka firmu V a N CL s.r.o. za nabídkovou 

cenu 3 868 976,- Kč vč. DPH. Dvě požadované reference obdobného charakteru byly touto firmou doloženy. 

Rozpočet dle projektové dokumentace je 3 729 tis. Kč vč. DPH. V rozpočtu města je na tuto akci schválená částka 

3 950 tis. Kč. Zároveň byla podána žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na částku 700 

tis. Kč. Tuto žádost Rada Libereckého kraje 3. 4. 2018 schválila. 

 

usnesení RM č. 200/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy V a N CL s.r.o., IČ 25427385 na realizaci 

stavby „Gymnázium – oprava čelní fasády“ za cenu 3 868 976,- Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

8. Výpůjčka prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov 
 

Rozprava: 
      Občanská poradna Déčko má uzavřenou smlouvu o výpůjčce prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov. Jedná se o 

nebytové prostory v přízemí objektu: kancelář - 17,9 m2; předsíň - 3,0 m2 a příslušenství - 5,7 m2. Celková plocha 

prostor je tedy 26,6 m2. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018. Nyní 

nás poradna žádá o prodloužení smlouvy o výpůjčce o další rok za stejných podmínek. Zároveň žádají o povolení 

podnájmu výše uvedených prostor pro organizace ADVIATA, z. ú, která s nimi sdílela kancelář i doposud. 
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usnesení RM č. 201/2018 

RM schvaluje  

výpůjčku nebytových prostor (kancelář - 17,9 m2, předsíň - 3 m2, příslušenství - 5,7 m2) v čp. 2031, ul. Žižkova, 

Turnov s Občanskou poradnou Déčko Liberec, z. s. na dobu určitou - od 1. 5. 2018 do 30. 4 .2019. 
 

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

usnesení RM č. 202/2018 

RM schvaluje  

podnájem nebytových prostor (kancelář - 17,9 m2, předsíň - 3 m2, příslušenství - 5,7 m2) v čp. 2031, ul. Žižkova, 

Turnov pro organizaci ADVAITA, z. ú. po dobu trvání výpůjčky pro Občanskou poradnu Déčko Liberec, z. s., tj. od 

1. 5. 2018 do 30. 4. 2019. 
 

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

9. Výběrové řízení – „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 525“ 
 

Rozprava: 
      Zadavatel v zadávacím řízení „ Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525“ neobdržel do 

konce lhůty pro podání nabídek 20.3.2018 do 13:00 hodin žádnou nabídku. Komise doporučuje zadavateli zadávací 

řízení zrušit podle § 127 odst. 1 – protože v zadávacím řízení není žádný účastník. Bylo osloveno 13 firem, z toho se 

5 omluvilo, že nepodají nabídku z kapacitních důvodů. Zadávací řízení vypíšeme znovu po schválení ZM dne 26. 4. 

2018, a to s termínem realizace v roce 2019. Je nutné částku Kč 7 000 000,-, která je na tuto akci vyčleněna 

v rozpočtu na rok 2018, přesunout do rozpočtu na rok 2019. 

Materiál bude projednáván v ZM.  
 

usnesení RM č. 203/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 525“ a schvaluje 

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Loukota Michal, Ing. Miroslav 

Šmiraus, Ing. Ladislav Osička, Ludmila Těhníková, Ing. Eva Krsková, Marcela Pilská. Výběrové řízení bude 

vypsáno po schválení finančního závazku zastupitelstvem města. 
 

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

10. Výběrové řízení „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 518 a  

č.p. 525“ 
 

Rozprava: 

      Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy (výtah pro imobilní, WC pro imobilní v 1.NP, vnitřní rampa, 

vnější rampa a vstup, WC pro imobilní ve 3.NP) spočívající v bezbariérovém užívaní stavby v areálu základní školy 

ZŠ Žižkova, Turnov, č. p. 518 a č. p. 525. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací k 2.7.2018, termín 

dokončení stavební části k 27. 8. 2018 a termín dokončení včetně dodávky a montáže technologie výtahu k 15. 11. 

2018.  
 

usnesení RM č. 204/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 518 a  č.p. 525“ a 

schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek  ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Ivo Filip, Ludmila 

Těhníková, Ing. Ladislav Osička, Ing. Eva Krsková, Ing. Petr Soudský, Ing. Miroslav Šmiraus 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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11. Výběrové řízení - "Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní 

a hotelové školy“ 
 

Rozprava: 

      Na tuto akci bylo vypsáno již jedno výběrové řízení. Rada města však na svém zasedání dne 22. 3. 2018 zrušila 

výběrové řízení. Odbor správy majetku proto připravil podklady pro nové výběrové řízení, kde ve výzvě zpřesňuje 

požadavky na zhotovitele (minimální počet 6 stálých zaměstnanců, pokládka povrchů vlastními zaměstnanci) a 

upravují se hodnotící kritéria (60% cena a 40% osvědčení účastníka – referenční listy). Navržené řešení výměny 

povrchů zpracovala firma BENIKSPORT s. r. o z  Prahy (Ing. arch. Jan Drdácký). Oba povrchy budou odstraněny, 

bude provedena likvidace podrostlých kořenů okolních stromů, bude provedeno vyrovnání povrchu podkladů a 

budou položeny nové povrchy. Na prvním hřišti je navržena jednobarevná polyuretanová plocha EPDM 11 mm 

(jako u ZŠ Žižkova). Na druhém hřišti je navržen umělý trávník tl. 20 mm (jako u gymnázia). Lajnování bude 

provedeno ve stávajícím rozsahu. Dále bude provedeno vyčištění odvodňovacích žlabů. Rozpočet na výměnu 

povrchů je 1,4 mil. Kč včetně DPH. Termín realizace byl po dohodě obou škol stanoven na 1. 6. – 15. 8. 2018. 
 
 

usnesení RM č. 205/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u 

obchodní a hotelové školy a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Ing. 

Ladislav Osička, Ing. Miloslav Chrumko, Mgr. Michal Loukota. 
 

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

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 

"Vodovodní přípojka k pozemku parc.č.1857/2, xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebník paní xxxxxx pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové vodovodní přípojky pro novostavbu 

RD na svém pozemku p. č. 1857/2 k. ú. Turnov v Koškově ul. Stavebník zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena 

parcela č. 1841 k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví města Turnov v celkové délce přípojky cca 4 bm. Věcné 

břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodárenského zařízení včetně jeho příslušenství.  
 
 

usnesení RM č. 206/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v 

souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a 

podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel.č.1841, k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnova v celkové délce cca 4 bm dotčených stavbou vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 1857/2 k. ú 

Turnov, Koškova ul. Stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 1.600,- Kč + DPH (400x 4bm + 

DPH) 
 

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

13. Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo pro stavbu „Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, 

Turnov“ 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám průběžnou zprávu a stavbě Nové radnice v objektu čp. 466, Skálova ulice v Turnově a 

zároveň výčet víceprací a méně prací od listopadu 2017 do března 2018, který zahrnuje návrh dodatku č. 3. V této 

chvíli jsou provedeny všechny demoliční práce na hlavním objektu. Z 90% jsou provedeny sanační práce na 

suterénu. Je vybetonováno hlavní schodiště a výtahová šachta z 1. podzemního podlaží do podkroví. V celém 

objektu probíhají montáže vnitřních rozvodů. Do 14 dnů bude zahájena montáž oken, zateplovacího systému, budou 

zahájeny práce na vnitřních omítkách, úpravy krovu a střešní konstrukce.  
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V exteriéru začne stavba přístřešku a garáží pro služební automobily. Stavba pokračuje dle harmonogramu, bez 

ohledu na přijatý dodatek č. 2 se snažíme udržet tempo prací. 

 

Vícepráce a méně práce: 

Zde je třeba hned v úvodu říci, že některé více a méně práce souvisejí s historií projektu – stavíme podle projektu z 

roku 2010 a některé jsou ve spojení s tím, že se jedná o historický objekt, který prošel mnohými rekonstrukcemi a v 

rámci stavebních prací je nutné se vypořádat s aktuální nálezovou situací na stavbě. Ze zkušeností obecných dosahují 

vícepráce na obdobných rekonstruovaných stavbách výše 7%. Zhotovitel stavby fi Termil s..r.o. předložil 

zpracovaný cenový dodatek formou položkového rozpočtu na méněpráce a vícepráce, které vznikly postupně v 

období listopad 2017 – březen 2018. U víceprací se jedná o položky s jiným technickým řešením v současném 

standardu nad rámec výkazu výměr a chybějící položky rozpočtu. Podstatné položky víceprací vyplývají ze špatného 

stavebně technického stavu budovy a nutnosti statického zajištění budovy/pol. 1),2),3)/ Postup prací a z toho 

vyplývající méněpráce a vícepráce jsou konzultované na kontrolních dnech a zapsané ve stavebním deníku. Ceny 

vycházejí z jednotkových cen ukotvených v nabídce, v případě, že je nutné počítat s novou nabídkovou cenou, jsou 

tyto ceny snižovány o 10% v souladu se smlouvou o dílo. 

 

Přehled schválených dodatků: 

- 30. listopadu 2017 jsme schválili dodatek č. 1 zahrnující více a méně práce a navýšili cenu stavby o 777 153Kč vč. 

DPH 

- 7. března 2018 jsme schválili dodatek č. 2, který posunuje dokončení díla o jeden měsíc 

Připomínám, že stavbu realizuje firma Termil, s.r.o. z Jablonce nad Nisou a zvítězila ve výběrovém řízení s cenou 

58.560 264,- Kč s DPH. 
 

usnesení RM č. 207/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku  č. 3 ve výši 2.162 440,-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) – [5/0/2] 
  

14. Nádražní, II/610 - smlouva o provedení stavby 
 

Rozprava: 
      Na jednání rady města 22. 3. 2018 byla schválena smlouva o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci 

při realizaci stavební akce "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)", jejíž součástí 

je i rekonstrukce Nádražní ulice. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti všech zúčastněných subjektů 

související s postupy v rámci zadávacích řízení a následné realizace stavební akce, včetně technického dozoru a 

koordinátora bezpečnosti práce a stanovuje způsob jednání vůči třetím osobám.  

 

Nyní předkládá odbor správy majetku radě města ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele 

stavby a smlouvu o provedení stavby na výše uvedenou stavbu. Rada Libereckého kraje schvaluje podmínky 

zadávacího řízení na svém jednání 3. 4. 2018. Přiložená smlouva o provedení stavby bude jednou z příloh 

výběrového řízení na dodavatele stavby. Jedná se o klasickou "smlouvu o dílo", která řeší předmět díla, termíny, 

práva a povinnosti smluvních stran, financování, záruky, atd. Smlouva bude uzavřena s vybraným zhotovitelem po 

ukončení výběrového řízení (předpoklad léto 2018). 
 

usnesení RM č. 208/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby a smlouvu o provedení stavby na akci "Silnice II/610 

Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)", jejíž součástí je rekonstrukce Nádražní ulice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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15. Smlouva o dílo - Projekt Přístavby turnovského divadla 
 

Rozprava: 
      Na jednání ZM dne 20. 2. 2018 bylo schváleno pokračování v projektové přípravě pro přístavbu turnovského 

divadla. Pro zajištění tohoto úkolu předkládáme RM ke schválení výjimky ze směrnice č. 49.16 Zásady a postupy k 

zadávání veřejných zakázek Městem Turnov. Smlouva bude uzavřena se zpracovatelem studie AP Atelier - Ing. 

arch. Josefem Pleskotem na dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele. 

Součástí dokumentací není inženýrská činnost pro vydání příslušných povolení a ani průzkumy nezbytné pro 

vypracování dokumentací. 
 

usnesení RM č. 209/2018 

RM schvaluje  

na základě usnesení ZM č. 19/2018 ze dne 20. 2. 2018 výjimku ze směrnice č. 49.16 Zásady a postupy k zadávání 

veřejných zakázek Městem Turnov a uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektových dokumentací na 

Přístavbu turnovského divadla s AP Atelierem - Ing. arch. Josefem Pleskotem za cenu 1 900 000,- Kč bez DPH. 
 

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

  

16. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2018 byla vyčleněna ve sportovním fondu kulturním fondu částka 150.000 Kč, zůstatek z minulého 

období je 8.500 Kč. Celkem je tedy pro rok 2018 ve sportovním fondu 158.500 Kč. V rámci vypsané výzvy bylo 

doručeno celkem 17 žádostí o dotaci. Všechny žádosti byly doručeny řádně v termínu stanoveném ve vyhlášení 

programu k předkládání žádostí. Správní rada sportovního fondu na svém jednání dne 12. 3. 2018 posoudila došlé 

žádosti a navrhla podpořit 16 žádostí, jeden projekt se rozhodla správní rada nepodpořit. Materiál bude projednáván 

na ZM. 

Z diskuze: návrh jednoho kola, sběr žádostí do konce března – bude prověřeno 
 

 

 

usnesení RM č. 210/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací ze sportovního fondu dle předloženého návrhu. 
 

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

 

17. Rozdělení dotací na obnovu objektů v MPZ Turnov 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2018 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny Turnov částka 300.000 Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 12 žádostí. Komise pro 

MPZ Turnov (městskou památkovou zónu) na svém jednání dne 21. 3. 2018 posoudila žádosti o poskytnutí dotace a 

navrhla rozdělení celkové alokované částky. Materiál bude projednáván na ZM. 

 

usnesení RM č. 211/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov z rozpočtu města pro rok 2018 dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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18. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2018 byla vyčleněna na podporu organizací a subjektů, které se zabývají volnočasovými aktivitami pro 

děti a mládež a mimoškolní aktivity z rozpočtu města částka 120.000 Kč. V rámci vypsané výzvy pro podávání 

žádostí o dotaci bylo v řádném termínu přijato celkem 7 žádostí. Komise ve složení určeném dle Pravidel pro 

poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity na svém jednání dne 27. 3. 2018 

posoudila všechny došlé žádosti a navrhla všem žadatelům dle předloženého přehledu došlých žádostí – návrh na 

rozdělení dotací. Materiál bude projednáván na ZM. 
 

usnesení RM č. 212/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity z rozpočtu 

města pro rok 2018 dle předloženého návrhu. 
 

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

19. Odstoupení člena kulturní komise Rady města Turnov 
 

Rozprava: 
      Pan PhDr. Mgr. René Brož oznámil dne 6. 3. 2018 své odstoupení z kulturní komise. Z tohoto důvodu 

předkládáme Radě města Turnov žádost o přijetí rezignace PhDr. Mgr. Reného Brože z kulturní komise Rady města 

Turnov. 
 

usnesení RM č. 213/2018 

RM bere na vědomí  

rezignaci PhDr. Mgr. Reného Brože z kulturní komise Rady města Turnov. 
 

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

20. Odvolání členů a jmenování člena Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy 

Rady města Turnov 
 

Rozprava: 
      navrhuji odvolat členy komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady města Turnov – Janu 

Nalezencovou, DiS., Danielu Lakatošovou, PhDr. Vladimíru Jakouběovou a Ing. Tomáše Špinku, z důvodu 

dlouhodobé neúčasti na jednáních této komise. Zároveň navrhuji jmenovat Mgr. Janu Svobodovou členem 

komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady města Turnov. 
 

usnesení RM č. 214/2018 

RM jmenuje  

Mgr. Janu Svobodovou členem komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady města Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 215/2018 

RM odvolává  

členy Janu Nalezencovou, DiS., Danielu Lakatošovou, PhDr. Vladimíru Jakouběovou a Ing. Tomáše Špinku z 

komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady města Turnov z důvodu dlouhodobé neúčasti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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21. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám tyto dvě žádosti: 

1. Žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o povolení čerpání 

rezervního fondu organizace do výše 96.000 Kč na financování renovace školní kuchyňky. Dvě cenové 

nabídky jsou součástí přílohy. Rezervní fond je k 31. 3. 2018 po odpočtu povinné rezervy na energie ve 

výši 480 tis. Kč. 

 

2. Žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o povolení čerpání 

rezervního fondu organizace do výše 200.000 Kč na nákup konvektomatu. Žádost byla předložena 

ředitelem organizace na jednání Rady města již dne 14. 12. 2017.  

Ředitel organizace vyhlásil výběrové řízení na nákup nového konvektomatu, podařilo se mu snížit 

pořizovací cenu (ceny se pohybovaly před koncem roku dle poptávkového řízení od 295 tis. Kč do 462 tis. 

Kč, nyní ve výběrovém řízení je vysoutěžena dodávka konvektomatu za 205.700 Kč). Financování navrhuje 

p. ředitel částkou 200 tis. Kč z rezervního fondu organizace a částkou 5.700 Kč z provozního rozpočtu 

školy.  Částečně je nutné v případě vyhovění žádosti použít povinnou rezervu na energie, nicméně dle 

žádosti pana ředitele díky hospodářské činnosti školy (mimořádně škola nad rámec nasmlouvala obědy pro 

krajské závody hasičů a krajský sokolský slet) bude RF v roce 2019 doplněn a nehrozí tak žádné 

mimořádné dofinancování ze strany zřizovatele na energie, i tak v RF zůstane dostatečná rezerva. Rezervní 

fond je po vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 331.624,43 Kč, z toho povinná rezerva 

na energie ve výši 15% činí 297.000 Kč. K čerpání tedy zbývá 34.624,43 Kč. V diskusi RM poukázala na 

nízký hospodářský výsledek organizace za rok 2017 a žádá k němu vysvětlení.   

 
 

usnesení RM č. 216/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace převod částky do výše 96.000 Kč z 

rezervního fondu do fondu investic. 
 

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

usnesení RM č. 217/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 96.000 Kč na 

financování renovace školní kuchyňky. 
 

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

usnesení RM č. 218/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace převod částky do výše 200.000 Kč z 

rezervního fondu do fondu investic. Výjimečně schvaluje snížení rezervního fondu pod hranici rezervy na energie z 

důvodu havarijního stavu konvektomatu. 
 

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

 

usnesení RM č. 219/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 200.000 Kč 

na nákup konvektomatu do školní jídelny. 
 

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



13             Zápis Rady Města Turnova dne 4. 4. 2018 
 

usnesení RM č. 220/2018 

RM pověřuje  

OŠKS a FO mimořádnou kontrolou hospodaření příspěvkové organizace s důrazem na výsledek hospodaření 

organizace za rok 2017, úsporou příspěvku na energie a kontrolou sledovaných ukazatelů s termínem do 19. 4. 2018. 
 

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

22. Vyjmutí bytu v budově Základní školy 28. října 18, Turnov z bytového fondu 
 

Rozprava: 
      Ředitel organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace předložil dne 15. 3. 2018 žádost 

o schválení přestavby bytu školníka na oddělení školní družiny. Přestavba by měla být realizována po dohodě 

s odborem správy majetku v období letních prázdnin 2018 a financována bude z vlastních zdrojů školy. Celkové 

náklady na přestavbu by se měly pohybovat zhruba ve výši 230 - 300 tis. Kč a budou pokryty z větší části z rozpočtu 

školy z účtu 511 (opravy), pokud by to bylo nutné, škola by žádala Radu města o možnost čerpání rezervního fondu. 

Byt byl pronajímán dlouhodobě panu xxxxxxxx (školník a vyučující zájmových kroužků). Nájemce bytu podal 

výpověď z užívání bytu ke dni 31. 5. 2018, poté bude byt uvolněn. Nájemné v tomto bytě činí v současné době 5.031 

Kč měsíčně, započitatelná plocha pro stanovení nájemného je 71,88 m2. 
 

usnesení RM č. 221/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti na stavební úřad o rekolaudaci bytového prostoru na nebytový prostor v budově Základní školy 28. 

října 18, Turnov. 
 

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

23. Účelový dar - Mikroregion Český ráj 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost poskytnutí účelového daru svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění provozu 

cyklobusů v Českém ráji (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem tohoto projektu, 

do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj.  Mikroregion Český ráj tento projekt koordinuje a 

ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci BusLine, a.s., Dopravním podnikem Kněžmost, s. r. o. a 

Krajskými úřady Libereckého a Královehradeckého kraje organizuje letní turistické autobusové linky v Českém ráji. 

Požadovaná výše účelového daru od města Turnov je 42.000 Kč. Město Turnov v posledních letech pravidelně 

financuje ze svého rozpočtu tento projekt, vždy částkou 40.000 Kč ročně.  
 

 

 

usnesení RM č. 222/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku na provoz cyklobusů v Českém ráji a zahrnout toto navýšení do 

rozpočtové změny č. 3 pro rok 2018 a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí účelového 

daru ve výši 42 000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na zajištění provozu turistických autobusových 

linek v Českém ráji v roce 2018. 
 

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

24. Síť sociálních služeb regionu Turnovska 2018 - 2019 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám tímto k projednání síť sociálních služeb Turnovska na r. 2018 a plán sítě sociálních služeb na 

rok 2019. Zároveň je třeba určit nepříznivé sociální situace, které nejsou řešeny sociálními službami a jeví se jako 

potřebné. Krajský úřad Libereckého kraje tvoří v souladu se zákonem o sociálních službách Akční plán na rok 2019 

ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje, aktualizuje Základní síť sociálních služeb pro 

rok 2018 – 2020 a žádá obce III. stupně o součinnost a zaslání podkladů ke zpracování těchto strategických 

dokumentů kraje.  
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usnesení RM č. 223/2018 

RM schvaluje  

Síť sociálních služeb Turnovska na rok 2018, Plán sítě sociálních služeb Turnovska na rok 2019, nepříznivé sociální 

situace a potřeby rozšíření kapacit sociálních služeb dle předloženého materiálu. 
 

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

25. Podpora zřízení stomatologické ordinace - JaMa Medical s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Předkládám žádost pana doktora Jana Macka: 

rád bych Vás požádal jako pana starostu města Turnova o pomoc při výběrovém řízení se zdravotními pojišťovnami, 

které nás čeká v polovině dubna tohoto roku. Přihlásím se do výběrového řízení na Krajském úřadě v Liberci na 

odboru zdravotnictví. Podnikatelským záměrem mé firmy JaMa Medical s.r.o. je otevření a provozování zubní 

ordinace (v ulici Antonína Dvořáka 686 Turnov) a umožnění našim občanům ošetření chrupu standartní péče (dva 

zubní lékaři, instrumentářka a hygienistka) v režimu sazebníků zdravotních pojišťoven. Pokud budete ve stejném 

názoru, že je to potřeba, rád bych měl od radnice Vámi podepsaný podporující dopis pro uzavření smluv se všemi 

zdravotními pojišťovnami. 

 

V Turnově postupně konči svoji činnost jedna generace stomatologů a je nutné ji postupně nahradit generací novou. 

Sympatický je závazek režimu úhrad dle sazebníku zdravotních pojišťoven a rovněž ošetření dospělých i dětských 

pacientů. 
 

usnesení RM č. 224/2018 

RM vítá 

záměr otevření a provozování nové zubní ordinace v ulici Antonína Dvořáka 686, Turnov.  

Považujeme za potřebné podpořit společnost JaMa Medical s.r.o. ve výběrovém řízení se zdravotními pojišťovnami 

vyhlášeném Krajským úřadem v Liberci – odborem zdravotnictví. 

Pro obyvatele města Turnova a spádových oblastí je nezbytné zajistit dostupnou stomatologickou péči v režimu 

úhrad dle sazebníku zdravotních pojišťoven. Nová zubní ordinace je moderně vybavena k ošetření dospělých i 

dětských pacientů. 
 

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

26. Záštita starosty - XXVI.ročník "Tatra v Českém ráji" a Miss Liberecký kraj 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám 2 žádosti o poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2018 - Záštity starosty nad 

kulturními akcemi mimo dotační program na tyto akce dle žádostí: 

 

- 1) žádost (příloha 1) od společnosti P.J.Art Production s.r.o. - jednatel Pavel Jakubec jakožto pořadatel soutěže 

Miss Liberecký kraj 2018 požádal město Turnov o podporu a sounáležitost s celokrajským projektem Miss 

Liberecký kraj 2018, finanční podpora by byla využita na propagaci našeho města. Soutěž Miss Liberecký kraj 2018 

je určena pro dívky z celého Libereckého kraje. Předchozí tři ročníky 2012, 2014 a 2016 byly úspěšné a veřejností i 

obchodními partnery hodnoceny velmi kladně. Pan xxxxx žádá o podporu ve výši 20.000 Kč - z rozpočtu města 

bude poskytnut finanční dar ve výši 5.000 Kč,  

 

 

- 2) žádost (příloha 2) od spolku TATRA VETERAN CAR CLUB SEMILY v AČR - předseda Petr Štěpán požádal 

město Turnov o záštitu nad XXVI. ročníkem soutěže automobilů a motocyklů veteránů "Tatra v Českém ráji", 

finanční podpora by byla využita na propagaci a zajištění historického motocyklu p. Žďárského. Akce bude 

pořádána dne 16. června 2018. V letošním roce zde umístí průjezdní kontrolu, při které si bude moci veřejnost 

prohlédnout projíždějící historická vozidla a také se seznámit s historií firmy Josefa Žďárského, který v letech 1904-

1926 v Turnově a později ve Svijanech vyráběl jízdní kola a motocykly vlastní konstrukce. Pan xxxxxx žádá o 

podporu ve výši 8.000 Kč - z rozpočtu města bude poskytnut finanční dar ve výši 8.000 Kč. 
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usnesení RM č. 225/2018 

RM schvaluje  

v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro P. J. Art Production s. r. o., Liberec - Liberec 

XVI, Osiková 161, PSČ 46015, IČ 27334473, ve výši 5.000 Kč na zajištění podpory soutěže "Miss Liberecký kraj 

2018". Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím 

podpisem. 
 

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

usnesení RM č. 226/2018 

RM schvaluje  

v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro TATRA VETERAN CAR CLUB SEMILY v 

AČR, Lomnice nad Popelkou, Okružní 1209, PSČ 51251, IČ 62014731, ve výši 8.000 Kč na zajištění podpory 

soutěže "Tatra v Českém ráji". Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

27. Zápis z ročního hodnocení ředitelů PO 
 

Rozprava: 
      Bod byl odložen na další jednání rady města. 

 

28. Mediální zpravodajství z Turnova 
 

Rozprava: 
      Předkládám nabídku pana xxxxxx na zpracování rychlého týdenního obrazového zpravodajství z města cílené na 

mobilní aplikace, web a FB. Musím říci, že obdobné zpravodajství dlouhodobě ze strany města postrádám. 

 

Nabízí základní obrazové zpracování vycházející z možnosti záznamu kvalitním mobilním telefonem a následné 

úpravy ve střihacím programu. Periodicita jednou týdně, délka 5 min. Nová zvuková a obrazová znělka, vytvořené 

pro tento formát vysílání. Umístění na webové, FB a instagramové stránky města, webové stránky turnovsko.info a 

FB turnovsko.info. Návrh na vyzkoušení na 3 měsíce. 
 

 

usnesení RM č. 227/2018 

RM projednala  

aktuální situace v oblasti mediálního zpravodajství z Turnova. 
 

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

  

29. Změna člena konkurzní komise na Základní škole Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
      Rada města na svém jednání dne 7. 3. 2018, usnesením č. 154/2018 jmenovala členy konkurzní komise pro 

jednotlivé organizace, kterých se konkurzní řízení týká (celkem 11 příspěvkových organizací). Na Základní škole 

Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace proběhla personální změna, kdy Blanka Pluchová, která byla 

jmenovaná členkou konkurzní komise za školskou radu, se zároveň stala pedagogem této školy (asistent pedagoga). 

Z toho důvodu je nutné změnit složení konkurzní komise, kdy paní Blanka Pluchová bude odvolána a na místo ní 

nově navrhujeme jmenovat za školskou rady dané školy paní Evu Kordovou. 
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usnesení RM č. 228/2018 

RM odvolává  

z funkce člena konkurzní komise pro Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace paní Blanku 

Pluchovou a zároveň jmenuje členkou konkurzní komise za školskou radu paní Evu Kordovou. 
 

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

 

 

V Turnově dne 11. dubna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …..…………………………….  ………………………………… 

         Ing. Tomáš Hocke            Mgr. Petra Houšková 

                                          starosta     místostarostka 


