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Přílohy:  

PR1_JZ pohled na budovu 

PR2_Pudorys 1.NP 

PR3_Pudorys 2.NP 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

 

Projednáno v: komisi pro rozvoj města 13. 9. 2017 

komisi pro výchovu a vzdělávání 13. 9. 2017 

komisi sociální a bytová 26. 9. 2017 

radě města 4.10.2017 

radě města 28.6.2018 

zastupitelstvu města 19.10.2017 

      

 

 

Vztah k rozpočtu města: v roce 2019 - 13,8 mil Kč resp. 1,4 mil Kč při kofinancování v případě získání 

dotace z IROP 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 

usnesení RM č. 560/2016 ze dne 5.10.2016 

RM schvaluje 

na základě zjištěných potřeb na území Turnovska sociální službu Denní stacionář §46 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách s tím, že sociální službu zajistí se stávajícími kapacitami Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko, Turnov, příspěvková organizace. 

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

 

usnesení RM č. 561/2016 

RM souhlasí 

se zahrnutím uvedené sociální služby do projektu Integrovaného regionálního operačního programu na 

vybudování zázemí v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov. 

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

 

usnesení ZM č. 382/2016 ze 20.10. 2016 

ZM schvaluje 

rozvojový dokument v sociální oblasti - Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/3] 

 

usnesení RM č. 715/2016 ze dne 7.12.2016 

RM bere na vědomí 



informace o průběhu řešení záměru na vybudování zázemí pro sociální službu při Mateřské a základní škole 

Sluníčko, příspěvková organizace. 

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

 

usnesení ZM č. 421/2016 ze dne 15.12.2016 

ZM bere na vědomí 

informace o průběhu řešení záměru na vybudování zázemí pro sociální službu při Mateřské a základní škole 

Sluníčko, příspěvková organizace. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 

 

usnesení ZM č. 14/2017 ze dne 26.1.2017 

ZM souhlasí 

s postupnými kroky a harmonogramem naplňování záměru Občanské vybavenosti na Turnově 2 dle 

předloženého materiálu a pověřuje starostu realizací postupných kroků a podáním průběžné zprávy o naplňování 

v polovině roku 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

usnesení ZM č. 258/2017 ze dne 29.6.2017 

ZM schvaluje 

zřízení a registraci nové sociální služby Denní stacionář v organizaci Mateřská a základní škola Sluníčko 

Turnov, příspěvkové organizace s termínem 1. 9. 2017 a podání žádosti o zařazení této sociální služby do 

Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na r. 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

usnesení RM č. 583/2017 ze dne 4.10.2017 

RM projednala 

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

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

projektové dokumentace. 

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

 

usnesení ZM č. 334/2017 ze dne 19.10.2017 

ZM projednalo 

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

příspěvková organizace a schvaluje variantu nástavby pro další stupeň zpracování projektové dokumentace. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 

 

 

 

Vážení zastupitelé,  

 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 29. 6. 2017 usnesením č. 258/2017 schválilo zřízení a registraci nové 

sociální služby Denní stacionář v organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace, s termínem 1. 9. 2017. Zároveň ZM schválilo podání žádosti o zařazení této sociální služby do 

Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2018. Krajský úřad Libereckého kraje k 1. 9. 2017 

registroval sociální službu Denní stacionář, tím bude umožněno vzdělávaným dětem a žákům zůstávat ve školní 

budově i po ukončení výuky. V říjnu 2017 zastupitelstvo projednalo studii na vybudování zázemí pro denní 

stacionář a odsouhlasilo zpracování projektové dokumentace v podobě nástavby.  

 

Projektová dokumentace je vyhotovena a nyní předkládáme návrh na realizaci záměru vybudování zázemí 

Denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko.  

 

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

od jara 2016. Registrovaná sociální služba je určena pro osoby ve věku 2 – 26 let s těžkým kombinovaným 

postižením a poruchou autistického spektra. Současné prostory školy pro poskytování sociální služby jsou velmi 

omezené. Nástavbou vznikne plnohodnotné zázemí pro kvalitní zajištěné sociální služby, s kapacitou 10 osob. V 

rámci projektu je rovněž řešena bezbariérovost celého objektu, která v tuto chvíli není zajištěna v celé budově. 

Speciální škola je vybavena pouze schodišťovou plošinou, která je na pokraji své živostnosti. Tato plošina 

zajišťuje kompletní celodenní přesun dětí do patra do prostor základní školy, zpět do přízemí do dětského centra, 

kde jsou dětem poskytovány nezbytné rehabilitační a zdravotnické úkony (základní škola speciální kapacita 18 



dětí, mateřská škola speciální kapacita 20 dětí). Plošina významně omezuje pohyb po schodišti a rozhodně není 

optimálním řešením bezbariérovosti v běžném provozu školy. 

Dalším přínosem projektu je rozšíření prostor v celém komplexu školy pro zajištění vzdělávání dětí v mateřské 

škole (4 třídy), speciální MŠ a ZŠ a navýšení počtu toalet na potřebnou kapacitu.  

 

Projekt zahrnuje: 

 

Nástavbu stávajícího objektu občanské vybavenosti – mateřské školy v ulici Kosmonautů č.p. 1640 v Turnově, 

na pozemku parc. č. 2600/108. Stavebními úpravami bude provedena jednopodlažní nástavba stávajícího 

centrálního pavilonu areálu budov ZŚ a MŠ speciální v Turnově.  

 

Nástavba bude zahrnovat: 

- velkou učebnu,  

- samostatnou společenskou místnost, 

- jídelnu propojenou s kuchyňským koutem – linkou s napojením na prodloužený jídelní výtah z 1. NP a 

sklad.  

- šatny dětí a dospělých pro denní stacionář 

- dvě místnosti pro individuální terapii jsou pak přístupné z centrální chodby 

- odpočinkovou místnost ( Snoezelen) 

- dvě WC pro imobilní a WC pro zaměstnance 

 

Přístup do nástavby bude zajištěn novou přístavbou schodiště, v jehož zrcadle bude výtah, který umožní 

bezbariérový přístup do nástavby, ale díky nástavbě spojovacích krčků i do obou navazujících pavilonů ZŠ a 

MŠ. V širším propojovacím krčku budou zřízena: 

-  umývárna a WC pro děti ve věku 2 – 6 let se sprchou 

- a z propojovací chodby ještě přístupné samostatné WC personálu.  

- pod novým schodištěm vzniknou v 1. NP skladové prostory. MŠ a ZŠ Sluníčko.  

 

Náklady na realizaci projektu: 

 

Činnost Kč vč. DPH 

Denní stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko - nástavba         13 158 358,00     

Projektová dokumentace               438 000,00     

Technický dozor investora                80 000,00     

Autorský dozor                 40 000,00     

Studie proveditelnosti pro žádost                59 290,00     

 Celkové způsobilé náklady         13 775 648,00     

 

 

Naším záměrem je realizace projektu v roce 2019, zahájení stavebních prací na jaře a využití prázdnin 

pro hlavní stavební činnost. V tuto chvíli víme o možnosti podání žádosti o dotaci na tento projekt a tuto 

možnost chceme využít. Náš projekt odpovídá požadavkům výzvy, naše připravenost je na vysokém 

stupni a žádost jsme schopni ihned podat.  Pokud by žádost o dotaci nebyla úspěšná, pak bude projekt 

hrazen z rozpočtu města v plné výši. Pokud zastupitelstvo dnes odsouhlasí realizaci tohoto projektu v roce 

2019, budeme moci zahájit včas výběrové řízení na zhotovitele stavby již na podzim letošního roku, což 

nám zajistí lepší soutěžní podmínky.  Tento investiční záměr chceme realizovat, dotace by neměla být 

nezbytnou podmínkou realizace, ale příležitostí pro financování.  

 

Výsledek žádosti o dotaci budeme vědět až na jaře 2019, tedy v době, kdy by již měla být zahájena realizace.  

 

Možnost dotace na tento investiční záměr: 

Integrovaný regionální operační program (IROP), 81. výzva Rozvoj sociálních služeb II ( specifický cíl 2.1. 

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - na rozvoj sociálních služeb) 

 

Termín příjmu žádostí : 28.6. – 29.11.2018 (kolová) 

Žadatel o dotaci: Město Turnov 

 



Při přípravě žádosti bude využita spolupráce s extérní firmou na zpracování studie proveditelnosti a Cost Benefit 

Analýzy.  

 

Odhad financování projektu (zaokrouhleno): 

 

Evropská unie  85% 11 730 000,00 Kč 

Státní rozpočet 5%      690 000,00 Kč 

Vlastní zdroje 10%   1 380 000,00 Kč  

Celkové náklady  13 800 000,00 Kč 

 

Stav příprav: 

- Projektová dokumentace na nástavbu a rozpočet jsou dokončené 

- Podání žádosti o stavební povolení - do 27.6.2018 

- Zahájeno zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti 

 

Harmonogram projektu: 

 

 6-7/2018 – příprava a podání žádosti o dotaci 

 11-12//2018 – realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav 

 12/2018-4/2019 – vyhodnocení žádostí o dotaci 

 4-8/2019 – realizace stavebních úprav 

 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

vybudování nástavby pro denní stacionář v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace v předpokládaných nákladech 13,8 mil Kč a schvaluje zařazení stavby " Denního stacionáře v MŠ a 

ZŠ Sluníčko" do rozpočtu roku 2019 ve výši 13,8 mil. Kč. 

 

ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko“ do Integrovaného regionálního 

operačního programu. 

 

ZM schvaluje 

v případě přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 10% z celkových 

nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko“. 

 








