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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 12. jednání rady města Turnov 

ze dne 28. 6. 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. Kritéria hodnocení jednatele TST, s. r. o. na rok 2018 - 

doplnění 

Mgr. Jana Svobodová 13:00 – 13:20 

2. Přijetí daru od AC Turnov, z. s. - participativní rozpočet 2018 Mgr. Petra Houšková       

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko – realizace záměru, dotace 

z IROP 

Mgr. Petra Houšková 13:20 – 14:40 

4. Záměr vybudování obratiště pro vozy Technických služeb 

Turnov v ulici Konělupy 

Ludmila Těhníková       

5. Rozšíření nájmu movitého majetku a pozemku pro Městskou 

sportovní Turnov s.r.o. 

       

6. Prodej pozemku parc.č. 2777/2 a pronájem pozemků parc.č. 

2781/4 a 2777/1 v k. ú. Turnov 

       

7. Pronájem pozemků na Malém Rohozci        

8. Výpůjčka části pozemku p. č. 259, k. ú. Turnov        

9. Předzahrádka na nám. Českého ráje u vinotéky        

10. Dohoda o stavební úpravě bytu č. 6/1 NP v čp. 2047, ul. 

Žižkova, Turnov 

       

11. Výběrové řízení – "Výměna svítidel veřejného osvětlení podél 

průtahu“ 

       

12. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zpracování projektové 

dokumentace – chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina 

podél silnice I/35“ 

Ing. Tomáš Hocke       

13. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zpracování studie a projektové 

dokumentace – chodník od zámku Hrubý Rohozec ke 

kruhovému objezdu Vesecko“ 
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14. Výběr nejvhodnější nabídky – „Rekonstrukce městského parku 

za letním kinem – II. etapa“ 

       

15. Výběr nejvhodnější nabídky – „Stavební úpravy plochy na 

autobusovém nádraží Na Lukách Turnov“ 

       

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právu provést stavbu "Turnov, 5. května, 

plynovodní přípojka k čp. 56, xxxxxxx" 

Ludmila Těhníková       

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu "Turnov 

Nám. Českého ráje, přívodní kabel elektrické energie, 

Restaurace Korunní princ" 

       

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu " Turnov, 28. 

října, plynovodní přípojky k čp. 1390 a čp. 1872, SZŠ a Domov 

mládeže" 

       

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právu provést stavbu "Vodovodní přípojka pro 

Plynovou kotelnu Přepeřská p. č.1986/85.k. ú. Turnov" 

       

20. Smlouva o zřízení věcného břemene "STL plynovodní přípojka 

pro čp. 2285, Karla Drbohlava, Turnov-Hruštice, 

xxxxxxxxxxxx" 

       

21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Výměna oken v BD 

Bezručova č. p. 1054 a 1055, Turnov“ 

       

22. Bytová zóna Hruštice, etapa VII., smlouva o podmínkách 

napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, GasNet,s.r.o. 

       

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

23. Výsledek VŘ na dodávku páteřního switche pro č. p. 466 Ing. Jan Zárybnický 14:20 – 14:40 

24. Výsledek VŘ na dodávku softwaru pro MS SQL server   

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

25. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací - ZŠ 28. 

října 18, Turnov 

Mgr. Martina Marková 14:40 – 15:00 

26. 

 

27. 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov - navýšení limitu a 

úprava sledovaného ukazatele 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. – výběrové řízení na pozici 

jednatele Městské sportovní Turnov, s.r.o. – doplnění 

programu 

 

       

 

1. Kritéria hodnocení jednatele TST, s. r. o. na rok 2018 - doplnění 
 

Rozprava: 
      Dovoluji si Vám opakovaně předložit ke schválení Kritéria pro hodnocení Technických služeb Turnov, s. r. o. 

na rok 2018.  
 

usnesení RM č. 436/2018 

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

ruší usnesení RM č. 276/2018. 
 

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

usnesení RM č. 437/2018 

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

schvaluje kritéria hodnocení jednatele Libora Preislera společnosti Technické služby Turnov s.r.o. za rok 2018 dle 

upraveného předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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2. Přijetí daru od AC Turnov, z. s. - participativní rozpočet 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám k přijetí dar AC Turnov, z. s. ve výši 30.000,- Kč, který spolek deklaroval jako spoluúčast při 

předložení svého projektu pro hlasování v participativním rozpočtu pro rok 2018. Projekt „Venkovní posilovna – 

workoutové hřiště na atletickém stadionu v Turnově“ se umístil na druhém místě v hlasování. 

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů. 
 

usnesení RM č. 438/2018 

RM schvaluje  

přijetí daru AC Turnov, z. s. ve výši 30.000,- Kč jako spoluúčast projektu participativního rozpočtu 2018 - venkovní 

posilovna – workoutové hřiště na atletickém stadionu v Turnově. RM zároveň pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem darovací smlouvy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

 

3. Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko – realizace záměru, dotace z IROP 
 

Rozprava: 
      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.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

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     

 

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 
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usnesení RM č. 439/2018 

RM schvaluje  

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

organizace v předpokládaných nákladech 13,8 mil Kč a doporučuje ZM schválit zařazení stavby " Denního 

stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko" do rozpočtu roku 2019 ve výši 13,8 mil. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 440/2018 

RM doporučuje  

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

regionálního operačního programu. 
 

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

usnesení RM č. 441/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit 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“. 
 

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

 

4. Záměr vybudování obratiště pro vozy Technických služeb Turnov v ulici Konělupy 
 

Rozprava: 
      Předkládáme radě města záměr vybudování obratiště pro vozidla Technických služeb pro lepší obslužnost ulice 

Konělupy (pravá strana náhonu). V současnosti je obslužnost ulice Konělupy velmi složitá. Ulice je velmi úzká a 

prakticky se tam nikde nedá otočit ani osobním vozem. Vozidla osobní i vozy technických služeb se v současné době 

otáčí na soukromých pozemcích a situace je neúnosná. Pro řešení tohoto stavu bylo jednáno (již v září roku 2017) s 

paní xxxxxxxxx, majitelkou pozemku p.č. 585/1 v k.ú. Turnov (jediný vhodný pozemek k realizaci stavby) o jeho 

odkupu nebo dlouhodobém pronájmu. Majitelka s prodejem nesouhlasila, ale s dlouhodobým pronájmem ano. Studie 

je zpracována podle parametrů menších vozidel Technických služeb. Kalkulace nákladů je vypočtena na 622.606,- 

Kč bez DPH, tj. 753.355,- Kč s DPH. Peníze na to v rozpočtu pro rok 2018 nejsou a je tedy nutno, v případě že bude 

tento záměr schválen, počítat s těmito náklady v rozpočtu na rok 2019. Pokud  pronajímatelka vypoví nájemní 

smlouvu dříve než po uplynutí doby 15-ti let, bude povinna uhradit adekvátní část nákladů vynaložených na 

vybudování obratiště 

 

usnesení RM č. 442/2018 

RM schvaluje  

záměr vybudování obratiště na části pozemku parc.č. 585/1 k.ú. Turnov, v ul. Konělupy a uzavření nájemní smlouvy 

s paní xxxxxxxxxx, na tuto část pozemku, za cenu 1000,- Kč/rok. 
 

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

 

5. Rozšíření nájmu movitého majetku a pozemku pro Městskou sportovní Turnov 

s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má s Městskou sportovní Turnov s.r.o. uzavřenou smlouvu o nájmu nebytových prostor a 

pozemků - atletický stadion vč. všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, el. osvětlení, 

vodovodní a kanalizační přípojka, vodovodní šachta, zavlažování) na pozemcích p.č. 601/4, 601/5, 600/1 a dále 

838/2, 842/1, 842/2, 843/21 (tenisový kurt) za cenu 115.400,- Kč/rok + DPH (tj. 7,30 Kč/m2/rok, po inflaci 2,5% od 

07/2018 = 7,48 Kč). 
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Město Turnov získalo kupní smlouvou do vlastnictví od Tělovýchovné jednoty Turnov, z.s., pozemek p.č. 601/12 o 

výměře 278 m2, k.ú. Turnov a stavbu tribuny vč. zařízení a zastřešení, která je součástí tohoto pozemku. OSM 

navrhuje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků - atletického stadionu vč. všech 

součástí a příslušenství, kterým se rozšíří pronájem o pozemek p.č. 601/12, k.ú. Turnov vč. tribuny za stejnou cenu 

7,48 Kč/m2/rok, tj. 2.080,- Kč/rok + DPH. 

 

usnesení RM č. 443/2018 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 s Městskou sportovní Turnov s.r.o. na pronájem pozemku p.č. 601/12 o výměře 278 m2, k.ú. Turnov vč. 

tribuny za cenu 7,48 Kč/m2/rok. 
 

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

6. Prodej pozemku parc.č. 2777/2 a pronájem pozemků parc.č. 2781/4 a 2777/1 v 

k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Předkládáme radě města ke schválení společně prodej a pronájem pozemků na Lukách (pozemky a objekty 

bývalého Chatonu). I přesto, že se jedná o jiné žadatele provozovna budoucího Měšťanského pivovaru, je spojuje, 

proto je dobré řešit společně. Spojení mezi jednotlivými žadateli je takové, že vlastníkem objektů je společnost 

PERISINALE a.s. (žádá o odprodej pozemku zastavěného budovou v jejich vlastnictví), která tyto objekty pronajímá 

společnosti Měšťanský pivovar Turnov a.s. (žadatel o pronájem městských pozemků sousedících s pozemky spol. 

PERISINALE a.s.). 

 

Žádost o prodej pozemku parc. č. 2777/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29m2, v k. ú. Turnov  podala 

spol. PERISINALE a.s., která vlastní objekt stojící na tomto pozemku. Společnost chce tímto odkupem urovnat 

majetkoprávní vztahy s městem Turnov. Hodnota tohoto pozemku je dle tabulky orientačních cen stanovených dle 

jejich funkčního využití dle územního plánu - Plochy silniční dopravy (DS) - ve výši 100,- Kč/m2. Celková kupní 

cena stanovená tímto způsobem byla ve výši 2.900,- Kč. 

 

Žádost o odkup nebo dlouhodobý pronájem částí pozemků parc. č. 2781/4, trvalý travní porost, o výměře 

36468m2 a 2777/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1574m2, v k. ú. Turnov podala společnost 

Měšťanský pivovar Turnov a.s., které má zájem využívat tyto pozemky pro případné pořádání sportovních a 

společenských akcí a spojení se sousedními pozemky parc. č. 2781/7 a 2776/1 ve vlastnictví partnerských 

společností. Prodej těchto požadovaných částí pozemků není možný a to především z důvodu znemožnění přístupu 

na další navazující pozemky, dále také z důvodu územním plánem vymezené plochy pro případnou odlehčovací 

komunikaci. 

 

usnesení RM č. 444/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej pozemku parc. č. 2777/2, o výměře 29m2, v k. ú. Turnov do vlastnictví společnosti 

PERISINALE a.s., IČ 29022304 za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 2.900,- Kč, která je v daném místě a čase 

obvyklou. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

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

usnesení RM č. 445/2018 

RM schvaluje  

záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2781/4 a parc. č.  2777/1 v k. ú. Turnov pro společnost Měšťanský pivovar 

Turnov a.s., IČ 24294381 a ukládá OSM podat výpověď ze zemědělského pachtu stávajícímu pachtýři. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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7. Pronájem pozemků na Malém Rohozci 
 

Rozprava: 
      Na jednání rady města dne 6.6.2018 jsme předkládali žádost paní xxxxxxxxxx o odkup pozemků p.č. 144/6, 

89/1, 92/1 a 439/1 v k. ú. Malý Rohozec. Tyto pozemky sousedí s pozemky ve vlastnictví žadatelky. Rada města 

prodej neschválila a doporučila pronájem. Odbor správy majetku s paní xxxxxxx situaci telefonicky projednal a paní 

xxxxxxxx souhlasí s pronájem pouze pozemků p.č. 144/6 o výměře 748 m2 a  p.p.č. 89/1 o výměře 490 m2, vše k.ú. 

Malý Rohozec, které udržuje sekáním a sklizní trávy. Žádá o uzavření pachtovní smlouvy na dobu 10 let za cenu 

0,15 Kč/m2/rok, tj. při celkové výměře 1238 m2 částka 186,- Kč/rok. 
 

 

 

usnesení RM č. 446/2018 

RM schvaluje  

pachtovní smlouvu  o pronájmu pozemků p. č. 144/6 o výměře 748 m2 a  p.p.č. 89/1 o výměře 490 m2, vše k.ú. 

Malý Rohozec s pí. xxxxxxxxxxxxxxx, Malý Rohozec za cenu 0,15 Kč/m2/rok, tj. při celkové výměře 1238 m2 

částka 186,- Kč/rok  na dobu 10 let. 
 

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

 

8. Výpůjčka části pozemku p.č. 259, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Na jednání rady města dne 16.5.2018 jsme předkládali žádost manželů Janečkových o odkup pozemku p.č. 259 

v k. ú. Turnov o výměře cca 40 m2. Manželé xxxxxxxx vlastní většinu sousedních pozemků, a jak uvádí ve své 

žádosti, stále udržují a uklízí vznikající nepořádek i v této části pozemku, která je ve vlastnictví města. Rádi by ji 

odkoupili a oplotili. Rada města prodej neschválila a doporučila pronájem (výpůjčku). Při osobní návštěvě pana 

xxxxxxx u pana starosty bylo domluveno, že uzavřeme smlouvu o výpůjčce na dobu 4 roky s tím, že p. xxxxxx 

zajistí na vlastní náklady oplocení této části pozemku. 

 

usnesení RM č. 447/2018 

RM schvaluje  

smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 259 o výměře 40 m2, k. ú. Turnov s p. xxxxxxxxxxx, Turnov na dobu 4 

roky. 
 

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

 

9. Předzahrádka na nám. Českého ráje u vinotéky 
 

Rozprava: 
      Pan Peter Udič, jednatel společnosti Bartex CZ s.r.o., která provozuje vinotéku na náměstí Českého ráje v 

Turnově, požádal o zřízení venkovní předzahrádky. Rád by využil část chodníku max. 10 m2 (podél objektu čp. 135) 

na pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov k umístění 4 stolků po dvou židlích pro hosty vinotéky. Podél objektu čp. 135 

je pro umístění předzahrádky na chodníku dostatečný prostor i při zachování průchodu 2 m. Dle tabulky orientačních 

cen schválené radou města dne 30. 11. 2017 jsou předzahrádky v k. ú. Turnov do výměry 20 m2 zdarma formou 

výpůjčky. 
 

usnesení RM č. 448/2018 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p. č.  477/1, k. ú. Turnov o výměře max. 10 m2 pro Bartex CZ s.r.o., IČO: 06332048 za 

účelem zřízení letní předzahrádky na dobu určitou 1 rok od 1. 7. 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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10. Dohoda o stavební úpravě bytu č. 6/1 NP v čp. 2047, ul. Žižkova, Turnov 
 

Rozprava: 
      Sociální a bytová komise dne 23. 04. 2018, usnesením č. 19/2018 přidělila byt č. 6/1NP v čp. 2047, Žižkova 

ul., Turnov byt zvláštního určení paní xxxxxxxxxxxxx v rámci nabídky náhradního bydlení. Nájemce má uzavřenu 

nájemní smlouvu do 31. 05. 2020. Nájemní smlouva č. 43/2018/ZSST byla uzavřena dne 02. 05. 2018. Nájemník 

bytu č. 6/1NP, čp. 2047 Žižkova ulice, Turnov, podal dne 31. 05. 2018 žádost o souhlas vlastníka objektu se stavební 

úpravou koupelny bytu zvláštního určení. Vzhledem k věku žádá nájemce o povolení stavebních úprav dožilé 

koupelny bytu. Veškeré náklady se stavebními úpravou si bude zajišťovat a hradit nájemce sám a v plné výši bez 

finančních nároků vůči pronajímateli. 

 

usnesení RM č. 449/2018 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o stavebních úpravách bytu č. 6/1NP v čp. 2047, Žižkova ulice, Turnov s nájemcem paní 

xxxxxxxxxx. 
 

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

 

11. Výběrové řízení – "Výměna svítidel veřejného osvětlení podél průtahu“ 
 

Rozprava: 
      Na jednání rady města dne 30. 11. 2017 usnesení RM č. 717/2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci u 

Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. V 

projektu bylo navrženo k výměně 99 ks svítidel v trase podél komunikace I/35 od Kamence po Nádražní ulici. 7. 6. 

2018 bylo městu doručeno oznámení, že žádost byla doporučena k financování částkou 807 742,-Kč. Předpokládané 

náklady projektu jsou ve výši 1 657 483,-Kč vč. DPH. 

 

usnesení RM č. 450/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na "Výměnu svítidel veřejného osvětlení v Turnově " a schvaluje hodnotící komisi ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Marcela Pilská, Ing. Eva Krsková, Ludmila Těhníková, Dagmar 

Brabcová. To vše po schválení projektu v zastupitelstvu města. 
 

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

 

12. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zpracování projektové dokumentace – chodník z 

Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výsledku výběrového řízení na „Zpracování projektové dokumentace – chodník z Kamence 

k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35“ se RM shodla na zrušení vypsaného VŘ a vyhlášení nového VŘ 

s posunutou dobou realizace.  

 

usnesení RM č. 451/2018 

RM ruší  

výběrové řízení na realizaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace – chodník z Kamence k čerpací stanici 

Benzina podél silnice I/35“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 452/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na „Zpracování projektové dokumentace – chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina 

podél silnice I/35“ s posunutím termínů realizace. 
 

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

 

13. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zpracování studie a projektové dokumentace – 

chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – chodník od 

zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko“ který provedla hodnotící komise dne 21. 6. 2018, se 

schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem  Profes projekt, spol. s r.o. 

IČ: 46506942 za cenu Kč 316 000,- bez DPH /Kč 382 360,- s DPH. Doručena byla 1 nabídka.  

 

usnesení RM č. 453/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Profes projekt, spol. s r.o., IČ: 46506942  

na realizaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace – chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému 

objezdu Vesecko“  za cenu Kč 316 000,- bez DPH / Kč 382 360,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o 

dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

14. Výběr nejvhodnější nabídky – „Rekonstrukce městského parku za letním kinem – 

II. etapa“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Rekonstrukce městského parku za letním kinem – 

II. etapa“ který provedla hodnotící komise dne 21. 6. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem TERMIL s.r.o., IČ: 25490885 za cenu Kč 3 170 759,- bez DPH /Kč 

3 836 618,- s DPH.  Termín realizace od 1. 9. 2018 do 31. 9. 2018. Rozpočtovaná cena Kč 3 630 000,-. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

a s DPH 

1. TERMIL s.r.o. 25490885 3 170 759,- /3 836 618,- 

2. MIZERA – STAVBY a.s. 28762070 3 673 179,-/ 4 444 547,- 

3. S a M silnice a mosty a.s. 25018094 4 939 808,-/ 5 977 168,- 

 
 

usnesení RM č. 454/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele TERMIL s.r.o. IČ: 25490885 na realizaci 

zakázky „Rekonstrukce městského parku za letním kinem – II. etapa“ za cenu Kč 3 170 759,- bez DPH/ Kč 3 836 

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

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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15. Výběr nejvhodnější nabídky – "Stavební úpravy plochy na autobusovém nádraží 

Na Lukách Turnov“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Stavební úpravy plochy na autobusovém nádraží 

Na Lukách Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 21. 6. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a 

podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem EUROVIA CS, a.s. IČ: 45274924 za cenu Kč 1 218 800,- bez DPH 

/Kč 1 474 748,- s DPH. Termín realizace: do 30 dnů od předání staveniště, maximálně do 31. 10. 2018. 

Rozpočtovaná cena 2 178 000,-. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

a s DPH 

1. EUROVIA CS, a.s. 45274924 1 218 800,- / 1 474 748,- 

2. STRABAG a.s. 60838744 1 577 100,-/ 1 908 291,- 

 

 

usnesení RM č. 455/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele EUROVIA CS, a.s. IČ: 45274924 na 

realizaci zakázky „Rekonstrukce městského parku za letním kinem – II. etapa“ za cenu Kč 1 218 800,-  bez DPH/ Kč 

1 474 748,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu "Turnov, 5. května, plynovodní přípojka k čp.56, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Rodina xxxxxxxx žádá město Turnov o vyjádření ke stavbě a následně zpracování smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu „STL plynovodní přípojka pro čp. 56, p. č. 631/2 k. ú. Turnov, 

5.května, Turnov“. Jedná se o připojení rodinného domu čp. 56 k plynovodnímu řadu, přípojka povede chodníkem a 

bude ukončena HUP v nice objektu čp. 464 v ul.5.května a povede dále po pozemcích investora k čp.56 dle 

přiložené situace.  Stavba plynovodní přípojky povede přes pozemek ve vlastnictví města parcel.č. 3877/2 k. ú. 

Turnov v celkové délce 5bm. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení 

včetně jeho příslušenství. Přesný rozsah věcného břemene bude zaměřen geodetickým plánem po skončení prací. 

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena na částku 3.250,- Kč + DPH.(5bm x 650,-Kč+DPH). 

 

usnesení RM č. 456/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem 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. 3877/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnova dotčených stavbou „STL plynovodní přípojka, 5. května 56, Turnov“ ve prospěch rodiny 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 3.250,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě a právu provést stavbu "Turnov Nám. Českého Ráje, přívodní kabel elektrické 

energie, Restaurace Korunní princ" 
 

Rozprava: 
      Společnost MT Catering, s.r.o. je provozovatelem Hotelu a restaurace Korunní princ Turnov. Na základě 

uzavřené nájemní smlouvy má tato společnost v prostoru náměstí Českého ráje umístěnou venkovní zahrádku 

s markýzovým zakrytím. Firma žádá město o povolení umístění přívodního kabelu elektrické energie k této 

zahrádce. Elektrické vedení bude umístěno v chráničce a povede od objektu Korunní princ od výtahové šachty 

k restaurační zahrádce v pravém dolním rohu pod povrchem dlážděné komunikace (viz situační plánek). Touto 

stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 477/1 a 476/1 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 

17 bm. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický plán. Pro tento případ se jedná o 

uhrazení jednorázového poplatku za umístění kabelového vedení v částce 11.050,- Kč + DPH (17 bm x 650,- Kč za 

každý započatý běžný metr + DPH). 

 

usnesení RM č. 457/2018 

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.477/1 a 476/1 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 17 bm dotčeného stavbou 

„Korunní princ-umístění přívodního kabelu elektrické energie“ ve prospěch MT Catering, s. r. o, Praha 10 za 

jednorázovou úhradu v částce 11.050,- Kč + DPH (650,-Kč/bm) . 
 

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

 

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě a právu provést stavbu " Turnov, 28. října, plynovodní přípojky k čp.1390 a 

čp.1872, SZŠ a Domov mládeže" 
 

Rozprava: 
      Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace žádá na základě změny zdroje vytápění objektu školy a 

domova mládeže město Turnov o vyjádření ke stavbě a následné zpracování smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene-služebnosti na stavbu „2 STL plynovodní přípojky pro objekty čp 1390 a čp. 1872 v ul. 28.října, 

Turnov“. Jedná se o připojení SZŠ a Domova mládeže k plynovodnímu řadu, přípojky povedou komunikací a 

chodníkem k objektu SZŠ p. č. 3878/1 k. ú. Turnov a u objektu DM přípojka protne cestu k DM p. č. 1336/35 cca 3 

bm, dle přiložené situace. Oba výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví města Turnov a celková délka věcného 

břemene bude cca 8bm. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení včetně jeho 

příslušenství. Přesný rozsah věcného břemene bude zaměřen geodetickým plánem po skončení prací. Hodnota 

věcného břemene pro tento případ je stanovena na částku 3.200,- Kč + DPH.(8bm x 400,-Kč+DPH). 

 

usnesení RM č. 458/2018 

RM schvaluje  

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně 

smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem 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. 3878/1 a 1336/35 k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnova dotčených stavbou „STL plynovodní přípojky, 28. října 1390, Turnov“ ve prospěch SZŠ Turnov za 

jednorázovou úhradu 3.200,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu "Vodovodní přípojka pro Plynovou kotelnu Přepeřská 

p.č.1986/85.k.ú.Turnov" 
 

Rozprava: 
      Městská teplárenská Turnov žádá o vyjádření ke stavbě a následné zpracování smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu „Plynovodní přípojky pro objekt Plynové kotelny p.č.1986/85 k. ú. 

Turnov“ v Přepeřské ulici. Jedná se o vybudování nové plynovodní přípojky vedené přes parčík k objektu plynové 

kotelny v celkové délce cca 25 bm přes pozemek p. č. 1986/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov. Věcné 

břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. Přesný rozsah 

věcného břemene bude zaměřen geodetickým plánem po skončení prací. Hodnota věcného břemene pro tento případ 

je stanovena na částku 10.000,- Kč + DPH.(25bm x 400,-Kč+DPH). 

 

usnesení RM č. 459/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o 

zřízení věcného břemene v souladu se zákonem 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. 1986/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčených stavbou 

„ Plynovodní přípojky k plynové kotelně, Přepeřská ul., Turnov“ ve prospěch Městské teplárenské, Turnov za 

jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH. 
 

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

 

20. Smlouva o zřízení věcného břemene "STL plynovodní přípojka pro čp.2285, Karla 

Drbohlava, Turnov-Hruštice, xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      GasNet, s.r.o. předkládá ke zpracování smlouvu na VB na stavbu „STL plynovodní přípojka pro čp. 2285, p. č. 

3934/8 k. ú. Turnov ul. Karla Drbohlava na Hruštici“. Jedná se o připojení rodinného domu k plynovodnímu řadu, 

stavba byla již realizována. Pro výše uvedenou stavbu GasNet, s.r.o. žádá Město Turnov o uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města parcel. č. 2934/1 k. ú. Turnov. Věcné 

břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství. Přesný rozsah 

věcného břemene je zaměřen geodetickým plánem č. 4336-29/2018 ze dne 8. 2. 2018. Hodnota věcného břemene 

pro tento případ je stanovena na částku 1.600,- Kč + DPH.(4bm x 400,-Kč+DPH). 

 

usnesení RM č. 460/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o 

zřízení věcného břemene v souladu se zákonem 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. 2934/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčených stavbou 

„STL plynovodní přípojka, Karla Drbohlava Turnov“ ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 1.600,- Kč 

+ DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Výměna oken v BD Bezručova č.p. 1054 a 

1055, Turnov“ 
 

Rozprava: 
      V uzavřené „Smlouvě o dílo“ ze dne 21. 5. 2018 v bodě 3.3 Lhůta pro dokončení je uvedeno: zakázka bude 

ukončena do 30. 6. 2018. Dodavatel fi LG Dinex, s.r.o. žádá o prodloužení termínu ukončení zakázky o jeden měsíc 

tj. do  31. 7. 2018. Důvodem prodloužení termínu je změna dodavatele. Vybraný dodavatel MSV Liberec s.r.o. 

stavby „Výměna oken Bezručova ulice 1054 a 1055, Turnov „ odstoupil od návrhu smlouvy a zakázku neprovádí. 

Tato firma zaslala dopis o organizační změně. Proto byl vybrán druhý v pořadí z výběrového řízení firma LG Dinex 

s.r.o. jako další zhotovitel stavby. Tím došlo ke zdržení v průběhu uzavření smlouvy. Delší termín realizace odráží i 

někdy velmi ztížený přístup v těchto sociálních bytech do bytů a k jednotlivým oknům. Přístup některých nájemců 

k výměně není vstřícný. 

 

usnesení RM č. 461/2018 

RM schvaluje  

uzavření termínového dodatku ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu „Výměna oken Bezručova ulice 1054 a 1055, 

Turnov“ k termínovému dokončení stavby do 31. 7. 2018. 
 

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

  

22. Bytová zóna Hruštice, etapa VII., smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a 

součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, 

GasNet,s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Odbor správy předkládá Radě města smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní na další etapu zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných 

domů v bytové zóně Hruštice - Károvsko. Jedná se o zasíťování pozemků, které navazují na pozemky, které byly 

zasíťovány v letech 2016-2018. Smlouva je uzavírána jako podklad pro projektovou přípravu v dané lokalitě.  V 

lokalitě bude zasíťováno celkem 17 pozemků (4 pozemky města a 13 soukromých pozemků, na ty bude vybírán 

příspěvek na zasíťování pozemků ve výši 300 tis. Kč/1 pozemek. Dle současných platných pravidel společnosti 

GasNet. s.r.o., dochází pouze k nájmu plynárenského zařízení, nikoliv k odkupu, jak tomu bylo do konce roku 2017. 

Město Turnov zůstane majitelem plynárenského zařízení a společnost Gasnet, s.r.o. bude hradit dle přepokládaného 

odběru plynu v lokalitě částku 10.618,-Kč/rok. Vlastní nájemní smlouva bude uzavřena po dokončení výstavby 

plynárenského zařízení. 

 

usnesení RM č. 462/2018 

RM schvaluje  

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

smlouvě budoucí nájemní na výstavbu plynárenského zařízení v bytové zóně Hruštice - Károvsko, etapa VII se 

společností Gasnet, s.r.o., Ústí nad Labem. 
 

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

  

23. Výsledek VŘ na dodávku páteřního switche pro č.p. 466 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení na dodávku páteřního switche pro č. p. 466,  který 

provedla hodnotící komise dne 25. 6. 2018 se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem  Pamico Czech, s.r.o. za cenu 883 619,-Kč vč DPH.  

 

Nabídky uchazečů byly otevřeny a seřazeny podle jediného hodnotícího kritéria – dle celkové ceny vč. DPH: 

pořadí uchazeč celková cena 

1. Pamico Czech, s. r. o. 883.619,- 

2. AutoCont CZ, a. s. 1.109.910,- 
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usnesení RM č. 463/2018 

RM schvaluje  

jako vítěze výběrového řízení na dodávku páteřního switche pro č. p. 466 firmu Pamico Czech, s.r.o. za nabídkovou 

cenu 883 619,- Kč vč. DPH a zároveň  schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

24. Výsledek VŘ na dodávku softwaru pro MS SQL server 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení na dodávku softwaru pro MS SQL server, který 

provedla hodnotící komise dne 25.6.2018 se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem  Software One Czech republic, s.r.o. za nabídkovou cenu 670 152,22 Kč vč. DPH. 

 
Nabídky uchazečů byly otevřeny a seřazeny podle jediného hodnotícího kritéria – dle celkové ceny vč. DPH: 

pořadí uchazeč celková cena 

1. SoftwareONE Czech Republic, s. r. o.  670.152,22 

2. BRAIN computers, s. r. o.  680.358,80 

3. AutoCont CZ, a. s. 708.116,- 

 
 

usnesení RM č. 464/2018 

RM schvaluje  

jako vítěze výběrového řízení na dodávku softwaru pro MS SQL server firmu Software One Czech republic, s.r.o. za 

nabídkovou cenu 670 152,22,- Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

25. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací - ZŠ 28. října 18, Turnov 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o 

povolení čerpání rezervního fondu organizace do výše 100.000 Kč na financování vybudování oplocení pronajatého 

pozemku k ulici 5. května a na vybudování odstavné plochy na kontejnery s ozdobnou mříží. Předběžná kalkulace 

činí:  50 m plotu výšky 2 m (50 tis)+ vrata šířky 3,5 m (20 tis) + vybudování plochy se zámkovou dlažbou 3 m2 + 

ozdobný plot šířky 4m a výšky 1,5 m (cca 25 tis) + výsadba keřů kolem části plotu (5 tis). Rezervní fond organizace 

je k 31. 5. 2018 po odečtu povinné rezervy na energie ve výši 893,9 tis. Kč. 

 

usnesení RM č. 465/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 100.000 

Kč na financování vybudování oplocení pronajatého pozemku k ulici 5. května a na vybudování odstavné plochy na 

kontejnery s ozdobnou mříží. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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26. Městská knihovna Antonína Marka Turnov - navýšení limitu a úprava 

sledovaného ukazatele 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace. V 

souvislosti s vybudováním pobočky Turnov II, která svůj provoz zahájí v září 2018, žádáme o následující. 

 

- Navýšení limitu úvazků kmenových pracovníků o 0,5 úvazku, aby mohl být zajištěn provoz pobočky.  

- v souvislosti s navýšeným limitem úvazků pracovníků organizace bude třeba navýšit pro rok 2018 i 

provozní příspěvek. Díky navýšení o 0,5 úvazku budou zvýšeny mzdy v období od září do prosince 2018 o 

36 tis. Kč a zároveň budou nutné odvody ve výši 13 tis. Kč.  

- V návaznosti na výše uvedené bude třeba navýšit účet 672 - příspěvek na provoz organizace o 81 tis. Kč 

(navýšení úvazku: mzdy + odvody a odměna ředitele, tj. 36+13+32) na celkových 4.356 tis. Kč. Toto 

navýšení bude schvalováno Zastupitelstvem města v rámci rozpočtové změny. 

-  
 

usnesení RM č. 466/2018 

RM schvaluje  

pro organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace navýšení limitu pracovních 

úvazků o 0,5 v souvislosti s otevřením nové pobočky v Turnově II. Celkový limit pracovních úvazků bude od září 

2018 činit 11 úvazků, z toho 9 placených z provozního příspěvku. 
 

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

usnesení RM č. 467/2018 

RM schvaluje  

navýšení sledovaného ukazatele účtu 521 – náklady na platy organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, 

příspěvková organizace o 68 tis. Kč na celkových 2.578 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 468/2018 

RM schvaluje  

navýšení účtu 672 – příspěvek na provoz organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace o 81 tis. Kč na celkových 4.356 tis. Kč. 
 

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

 

27. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – výběrové řízení na pozici jednatele Městské 

sportovní Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Dne 27. 6. 2018 obdržel starosta města rezignaci Bc. Jindřicha Kořínka na funkci jednatele Městské sportovní 

Turnov, s.r.o. k 31. 8. 2018. 

 

usnesení RM č. 469/2018 

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

bere na vědomí rezignaci Bc. Jindřicha Kořínka na funkci jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. k 31. 8. 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 470/2018 

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

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici jednatele Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
 

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

 

 

 

V Turnově, dne 3. července 2018 

 

 

 

 

 

 

  ………………………………..  ……………………………….. 

         Mgr. Petra Houšková          Mgr. Jana Svobodová 

             místostarostka                                                 místostarostka 
  

 


