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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 13. jednání rady města Turnov 

ze dne 11. 7. 2018 

 

 

  

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

Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Ing. Jaroslav Knížek            

Ing. Jaroslav Knížek 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Navýšení příplatku mimo základní kapitál Městské 

sportovní Turnov, s.r.o. 

Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 9:00 

2. Nový projekt rekonstrukce ZŠ Mašov - bod byl vzhledem 

k usnesení červnového ZM stažen z programu RM.  Budou 

pokračovat práce na naplňování usnesení ZM.  

Ing. Tomáš Hocke    

   

      

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Odkup části pozemku pod chodníkem parc. č. 2540/2 Ludmila Těhníková 9:00 – 10:00 

4. Záměr pronájmu pozemku p. č. 1427/1, k. ú. Turnov        

5. Pronájem části pozemku p. č. 702/3, k. ú. Daliměřice        

6. Podnájem místnosti č. 306 v čp. 1723 ul. Alešova        

7. Přijetí daru - pozemek parc. č. 841/3 k. ú. Daliměřice        

8. Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny čp. 81 Žižkova 

Turnov 

       

9. Dodatek nájemní smlouvy s firmou BusLine LK s.r.o.        

10. Dodatek č. 1 na akci: Výměna okenních výplní na objektu 

radnice č. p. 1 v Turnově 

       

11. Zastávka Malý Rohozec, smlouvy Liberecký kraj, smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouva o právu k 

provedení stavby 

       

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právu provést stavbu "Vodovodní přípojka, 

Opletalova k p. č. 859 na p. č. 1164“ 

       

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

13. Výběrové řízení " Dodávka a montáž nábytku do objektu 

Skálova 466“ 

Ing. Jan Zárybnický 10:00 – 10:15 

 



2             Zápis Rady Města Turnov dne 11. 7. 2018 
 

Záležitosti odboru životního prostředí 

14. Prezentace projektu „Výsadba izolační zeleně na pozemcích 

p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov“ 

Mgr. Jana Svobodová 10:15 – 10:45 

15. Zhodnocení pytlového sběru tříděných odpadů – červen 

2018 

       

Záležitosti odboru dopravního 

16. Nařízení města, kterým se stanovují maximální ceny 

jízdného městské hromadné dopravy ve městě Turnov 

Mgr. Jana Svobodová 11:00 – 11:15 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

17. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 Mgr. Martina Marková 11:15 – 12:00 

18. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací        

19. 

 

20 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov – nový ceník 

služeb a knihovní řád 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace – změna zápisu ve školském rejstříku 

       

21. Změna složení sportovní komise Rady města Turnov        

Ostatní 

22. 

 

23. 

Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. - odměna za 

neobsazené místo 

Projektová dokumentace Úpravy MŠ Zborovská pro další 

oddělení MŠ 

 

Mgr. Jana Svobodová 12:00 – 12:15 

 

1. Navýšení příplatku mimo základní kapitál Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám návrh na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní 

Turnov s.r.o. ve výši 2.000.000 Kč. Uvedená částka je zahrnuta v rozpočtu na rok 2018 v kapitole odboru správy 

majetku na řádku č. 511 Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál MST s.r.o. (obnova hřišť, budov). S novou 

právní úpravou obchodních korporací (zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění 

pozdějších předpisů) postačí k poskytnutí dobrovolného příplatku souhlas jednatele společnosti. Finanční prostředky 

budou dle odsouhlasených usnesení a schváleného rozpočtu na rok 2018 použity na financování, viz usnesení č. 

116/2018 dne RM 7. 3. 2018. 
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usnesení RM č. 471/2018 

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

schvaluje se souhlasem jednatele příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov 

s.r.o. ve výši 2.000.000 Kč. 
 

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

  

2. Nový projekt rekonstrukce ZŠ Mašov 
 

Rozprava: 
      Bod byl vzhledem k usnesení červnového ZM stažen z programu RM.  Budou pokračovat práce na naplňování 

usnesení ZM.       

 
3. Odkup části pozemku pod chodníkem parc.č. 2540/2 
 

Rozprava: 
      Na základě jednání pana starosty s paní xxxxxxxxxx, resp. jejím bratrem panem xxxxxxxx, který ji zastupuje 

předkládáme radě města k projednání odkup části pozemku parc. č. 2540/2 v k. ú. Turnov, která je zastavěna 

chodníkem ve vlastnictví města Turnova. Z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů doporučujeme odkup části 

pozemku parc. č. 2540/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 29m2, za cenu obvyklou ve výši 100,- Kč/m2, tj. 

celkem cca 2.900,- Kč. Správní poplatek i náklady spojené s odměřením pozemku uradí město Turnov. 

 

usnesení RM č. 472/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit odkup části pozemku parc. č. 2540/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 29m2, za cenu 

obvyklou ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem cca 2.900,- Kč od paní xxxxxxxxxx. Správní poplatek i náklady spojené s 

odměřením pozemku uradí město Turnov. 
 

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

  

4. Záměr pronájmu pozemku p.č. 1427/1, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Spolek Za zdravou Dívčajdu požádal město o pronájem pozemku p. č. 1427/1, k. ú. Turnov. Spolek chce ve 

spolupráci se základní školou pozemek využívat pro odpolední družinu a učení se o přírodě v přírodě. Tento 

pozemek město vykoupilo na vybudování parkoviště. Nyní se připravuje projekt na vybudování parkoviště a 

realizace je předpokládaná v druhé polovině roku 2019.  

 

usnesení RM č. 473/2018 

RM neschvaluje  

záměr pronájmu pozemku p. č. 1427/1, k. ú. Turnov pro spolek Za zdravou Dívčajdu s ohledem na nové zvětšení 

školní zahrady na pozemku p. č. 1453, 1454, 1455/1, 1456, v k. ú, Turnov od 1. 9. 2018. 
 

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

  

5. Pronájem části pozemku p.č. 702/3, k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Společnost ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Turnov má s městem uzavřenou smlouvu o 

pronájmu pozemku na část pozemku p. č. 702/3, k. ú. Daliměřice o výměře 400 m2 za cenu 20,- Kč/m2/rok pro 

potřeby zařízení staveniště firmy. Nyní společnost žádá o rozšíření stávajícího pronájmu o výměru cca 3000 m2 za 

účelem mezideponie vytěžené zeminy a deponie zásypových materiálu pro stavbu "Turnov - Vesecko, Ohrazenice, 

řešení zásobování pitnou vodou". Dle tabulky orientačních cen je sazba pro pozemky k podnikání se špatným 

přístupem 20,- Kč/m2/rok.  
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usnesení RM č. 474/2018 

RM schvaluje  

dodatek smlouvy o pronájmu pozemku s firmou ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Turnov za část 

pozemku p. č. 702/3, k. ú. Daliměřice o výměře 3400 m2 za cenu 20,- Kč/m2/rok na dobu určitou do 04/2020. 
 

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

  
6. Podnájem místnosti č. 306 v čp. 1723 ul. Alešova 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má od Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace pronajaté prostory (II. patro) v objektu čp. 1723, ul. Alešova, Turnov. Tyto místnosti dále 

podnajímá městským organizacím - ZŠ Skálova, Středisku volného času a ZUŠ. Dvě místnosti - č. 306 a 307 zůstaly 

zatím neobsazeny. Nyní o místnost č. 306 požádal Šachový klub Zikuda Turnov, z. s. 

Žádáme radu město o schválení podnájemní smlouvy se Šachovým klubem Zikuda Turnov, z. s. na místnost č. 306 v 

čp. 1723, ul. Alešova, Turnov za nájemné ve výši 1.134,- Kč/měsíc  a předpokládané zálohy na služby ve výši 

2.651,- Kč/měsíc. 
 

 

 

usnesení RM č. 475/2018 

RM schvaluje  

smlouvu o podnájmu s ŠK Zikuda Turnov, z. s. na nebytové prostory v čp 1713, ul. Alešova, Turnov (místnost č. 

306) za cenu 1.134,- Kč/měsíc na dobu určitou do 31. 12. 2028. 
 

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

  
7. Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Na základě podané nabídky předkládáme radě města k projednání přijetí daru pozemkové parcely č. 841/3 v k. 

ú. Daliměřice. Pozemek se nachází pod chodníkem ve vlastnictví města Turnova a částí komunikace ve vlastnictví 

Ředitelství silnic a dálnic ČR v ulici Bezručova, Turnov. OSM v rámci narovnání majetkových vztahů doporučuje 

přijetí daru - pozemek parc. č. 841/3 v k. ú. Daliměřice od paní xxxxxxxx. Město Turnov uhradí správní poplatek za 

vklad do katastru nemovitostí. 

 

usnesení RM č. 476/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice, který je pod chodníkem ve vlastnictví města 

Turnova a částí komunikace ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, od paní xxxxxxxxxx. Města Turnov uhradí 

správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

  
8. Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny čp. 81 Žižkova Turnov 
 

Rozprava: 
      Městu Turnov byla dne 29. 6. 2018 doručeno Vytknutí vad nemovité věci a Uplatnění nároku na slevu z kupní 

ceny za prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Žižkova Turnov. (viz příloha). V rámci tohoto dokumentu vlastníci 

bytových jednotek uplatňují nárok na slevu z kupní ceny podle § 2107 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z 

důvodu zjištění skryté vady na společných částech budovy - na střešním plášti a požadují slevu z kupní ceny ve výši 

920 952,-Kč, která odpovídá předpokládaným nákladům na rekonstrukci střešního pláště. Zároveň požadují, aby tato 

sleva byla vyplacena do 30 dnů od obdržení výzvy. Vzhledem k tomu, že 6 z 8 kupujících bytů byli stávající 

nájemníci, kteří stav domu podrobně znali již z důvodu dlouhodobého bydlení v domě, považujeme jejich požadavek 

za neoprávněný. Vše je předáno právnímu zástupci města. 
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usnesení RM č. 477/2018 

RM nesouhlasí  

s požadavkem Společenství vlastníků Žižkova 81, Turnov na slevu z kupní ceny z vadného plnění při prodeji 

bytových jednotek v čp. 81 Žižkova Turnov. 
 

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

  
9. Dodatek nájemní smlouvy s firmou BusLine LK s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má s firmou ČSAD Semily, nyní BusLine LK s.r.o. již od roku 2006 uzavřenou smlouvu o 

pronájmu pozemků p. č. 2758/23, 2758/72, 2758/74, 2758/76, 2758/79 a části pozemků p. č. 2758/77, 2758/24, 

2758/73, vše k. ú. Turnov o celkové výměře 7450 m2 za účelem užívání jako autobusové nádraží. Z důvodu uzavření 

části parkovací plochy vedle autobusového nádraží požádalo město společnost BusLine LK s.r.o. o spolupráci na 

snížení výměry nájmu. 

Po projednání v radě města došlo k dalšímu jednání s BusLine LK s.r.o. ohledně možnosti ponechání čerpací stanice 

na tomto místě. Její přemístění je v okolí povodňového pásma velmi složité. Proto společnost žádá o ponechání na 

stávající místě a navrhuje nám:  

- zakrytí čerpací nádrže Bencalor zástěnou z tahokovu nebo jiného nehořlavého materiálu 

- možnost předávání záznamů z kamer na ploše AN, které snímají i plochu budoucího parkoviště, Městské Policii 

Turnov  

- možnost úklidu plochy AN a to i části vyňaté z nájmu a přestavěné na městské parkoviště samosběrem  

- zvýšení nájmu za 186.000,- na 200.000,- Kč/rok při současném snížení pronajímané plochy  

 
 

usnesení RM č. 478/2018 

RM ruší  

usnesení č. 304/2018. 
 

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

usnesení RM č. 479/2018 

RM schvaluje  

dodatek nájemní smlouvy s firmou BusLine LK, s.r.o., Semily o pronájmu pozemků p. č. 2758/73, 2758/76, 2758/79 

a části pozemků p. č. 2758/23, 2758/72, 2758/74, 2758/77, 2758/24, vše k. ú. Turnov o celkové výměře 4550  m2 za 

účelem užívání jako autobusové nádraží za těchto podmínek:  

- zakrytí čerpací nádrže Bencalor zástěnou z tahokovu  

- zajištění předávání záznamů z kamer BusLine LK, s.r.o. na ploše autobusového nádraží, které snímají i plochu 

budoucího parkoviště Městské Policii Turnov  

- úklid plochy autobusového nádraží a případně i části vyňaté z nájmu a přestavěné na městské parkoviště 

samosběrem  

- zvýšení nájmu za 186.000,- na 200.000,- Kč/rok při současném snížení pronajímané plochy. 
 

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

  

10. Dodatek č. 1 na akci: Výměna okenních výplní na objektu radnice č.p. 1 v 

Turnově 
 

Rozprava: 
      Na základě rozhodnutí RM č. 97/2018 byla uzavřena smlouva s vítěznou firmou výběrového řízení SAVA spol. 

s r.o., Semily na výměnu oken v historické části radnice č. p. 1. Cena je 806 970,- Kč včetně DPH, termín dokončení 

je 13. 8. 2018. Dne 29. 6. 2018 firma SAVA Semily podala žádost o prodloužení termínu dokončení o 7 dnů (do 31. 

8. 2018). Jako důvod uvádí vznik požáru na pracovišti a s tím spojené komplikace a zdržení výroby. Vznik požáru 

dokládá protokolem o předání místa zásahu Hasičského záchranného sboru Semily. 
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usnesení RM č. 480/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SAVA spol. s r.o., Semily na posunutí termínu dokončení akce 

„Výměna okenních výplní objektu radnice č. p. 1 v Turnově“ do 31. 8. 2018 a zároveň pověřuje starostu podpisem 

tohoto dodatku. Důvodem je požár provozovny, který byl doložen protokolem HZS Libereckého kraje. 
 

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

  
11. Zastávka Malý Rohozec, smlouvy Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti a smlouva o právu k provedení stavby 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení dvě smlouvy uzavírané s Libereckým krajem v rámci 

zpracovávání projektové dokumentace stavby "Zastávka Malý Rohozec". Jedná se o autobusovou zastávku naproti 

pivovaru Malý Rohozec směrem na Jenišovice.  Stavba je připravována z důvodu velkého pohybu osob v této 

lokalitě, kde dochází vážným dopravním nehodám. V rámci této stavby by mělo dojít k výstavbě nové nástupní 

hrany pro cestující, nového přístřešku, zpevnění krajnice u přilehlé místní komunikace a výstavbě veřejného 

osvětlení. S Libereckým krajem, jako vlastníkem silnice III/28719 do jehož pozemku parc. č. 442, k. ú. Malý 

Rohozec námi připravovaná stavba částečně zasáhne, je třeba uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby a dále 

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Výše úhrady za věcné břemeno je vypočítána ve výši 10.865,-Kč. 

Úhrada za věcné břemeno bude provedena až před zahájením stavby. 

 

usnesení RM č. 481/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým krajem na stavbu "Zastávka u pivovaru 

Malý Rohozec" na pozemku parc. č. 442, k. ú. Malý Rohozec. 
 

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

usnesení RM č. 482/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Libereckým krajem na stavbu "Zastávka u pivovaru Malý Rohozec" 

na pozemku parc. č. 442, k. ú. Malý Rohozec. 
 

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

  

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

provést stavbu "Vodovodní přípojka, Opletalova k č. p. 859 na p. č. 1164" 
 

Rozprava: 
      Stavebníci paní xxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova žádají o souhlas s nutnou rekonstrukcí vodovodní 

přípojky pro RD na svém pozemku parcel. č. 1164 k. ú Turnov, v Opletalově ulici. Stavebníci zajišťují na své 

náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto 

stavbou bude dotčena parcela č. 1161, k. ú. Turnov, která je ve vlastnictví města Turnov v celkové délce přípojky 

cca 4 bm. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodovodního zařízení včetně jeho příslušenství.                                      
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usnesení RM č. 483/2018 

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 a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský 

zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 1161 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 4 

bm dotčených stavbou vodárenského zařízení k RD, parcel. č. 1161 k. ú. Turnov, stavebníci xxxxxxxxxxxxx za 

jednorázovou úhradu 1.600,- Kč + DPH (400,- x 4bm + DPH). 
 

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

  

13. Výběrové řízení " Dodávka a montáž nábytku do objektu Skálova 466“ 
 

Rozprava: 

      Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do budovy nově zrekonstuovaného Městského úřadu 

ve Skálově ulici č. p. 466 dle specifikace v příloze č. 2 zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota zakázky Kč 

800 000,- s DPH. Předpoklad plnění zakázky: od 15. 8. 2018 do 15. 11. 2018. 

 

usnesení RM č. 484/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt " Dodávka a montáž nábytku do objektu Skálova č. p. 466" a schvaluje komisi 

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

Miroslav Šmiraus, Bc. Martin Kořínek, Marcela Pilská. 
 

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

  

14. Prezentace projektu „Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v 

k. ú. Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Na základě požadavku pana starosty zadal odbor životního prostředí zpracování projektu „Výsadba izolační 

zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov“, a to z důvodu odclonění obytné zástavby na sídlišti 

Přepeřská od navržené trasy plánované komunikace I/35.  Cílem projektu je vytvořit v dostatečném předstihu tzv. 

„zelený filtr“, který oddělí obytné plochy od plánované komunikace S5 a zmírní její negativní vlivy (hlučnost, 

prašnost) na obyvatele sídliště. I kdyby se plánovaná komunikace I/35 v budoucnu nerealizovala, výsadba zeleně na 

předmětných pozemcích zvýší kvalitu života obyvatel sídliště, poněvadž ochrání obytnou zónu před negativními 

vlivy vznikajícími při běžném obhospodařování zemědělské půdy a zároveň bude sloužit jako biotop pro živočichy.  

Celkové výdaje na projekt jsou dle oceněného výkazu výměr 260 tis. Kč včetně DPH. Byl zjišťovány možnosti 

získání dotace na výsadbu izolační zeleně, ale dle informace ze Státního fondu životního prostředí (ze dne 25. 6. 

2018) v současné době v rámci Národního programu Životní prostředí není vyhlášení výzvy na výsadbu izolační 

zeleně plánováno.  
 

usnesení RM č. 485/2018 

RM schvaluje  

projektovou dokumentaci „Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov“ a doporučuje 

ZM zahrnout finanční prostředky na realizaci projektu do rozpočtové změny č. 4  rozpočtu města 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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15. Zhodnocení pytlového sběru tříděných odpadů – červen 2018 
 

Rozprava: 
      Z čísel, která máme k dispozici od roku 2014, vyplývá, že množství odevzdaných pytlů se pohybuje na téměř 

podobné úrovni od zavedení motivace ve formě slevy z poplatku. Množství odpadu vybraného formou pytlového 

sběru v posledních dvou letech klesl o 7 tun (mezi lety 2015 a 2016) a o 8 tun (mezi lety 2016 a 2017). Od ledna 

2016 byl zastaven svoz od domů, který byl mezi občany dost oblíben. Po zrušení svozu od domů a navýšení úlevy 

někteří přestali sbírat do pytlů – většinou starší občané, kteří nemají auto). Současně se někteří občané nově 

registrovali – důvodem bylo navýšení motivační slevy na trojnásobek. 

 

usnesení RM č. 486/2018 

RM bere na vědomí  

informaci o pytlovém sběru separovaných odpadů a pověřuje odbor životního prostředí zpracování analýzy 

separovaného odpadu dle připomínek komise pro životního prostředí. 
 

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

  
16. Nařízení města, kterým se stanovují maximální ceny jízdného městské hromadné 

dopravy ve městě Turnov 
 

Rozprava: 
      Dne 11. 5. 2018 vyšel cenový věstník Ministerstva financí, který upravuje slevy ve veřejné dopravě tak, jak je 

dříve schválila vláda. V této souvislosti se Liberecký kraj rozhodl aktualizovat ceník dopravy v Libereckém kraji, 

aby tyto slevy maximálně korespondovaly s cenovým výměrem Ministerstva financí. Zásadní změnou mimo státem 

zavedené slevy je zdražení základního jízdného z 10 Kč na 12 Kč. S kartou Opuscard jde však o zlevnění na 8 Kč. 

Ostatní časové jízdné je nově vždy levnější. Tarif je obecně nastaven tak, aby byl vždy výhodnější při použití karty 

Opuscard. Nařízení města obsahuje tzv. maximální ceny, tedy ceny plného jízdného bez použití karty Opuscard. 

S ohledem na vysoutěženou cenu MHD pro objednatele město Turnov, nedopadne toto schvalované nařízení nijak 

negativně do rozpočtu města min. do roku 2021.  

 

Současné maximální ceny a v závorce jsou ceny původní. 

druh jízdného 

základní 18+ 

(dříve 15+) 

ZTP 

ZTP/P 

cestující 

 6 – 18 let 

 

Žák, 

student 

18-26 let  

osoba 65+ 

jednotlivé 12 (10) 0 3 3 3 

sedmidenní 72 (72) 0 18 18 18 

třicetidenní 240 (270) 0 60 60 60 

devadesátidenní 600 (729) 0 150 150 150 

366denní  2000 0 500 500 500 

 
 

usnesení RM č. 487/2018 

RM schvaluje  

Nařízení města, kterým se stanovují maximální ceny jízdného městské hromadné dopravy ve městě Turnov v rámci 

integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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17. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 
 

Rozprava: 

      Na březnovém jednání byly schvalovány účetní závěrky příspěvkových organizací (dále PO) za rok 2017, 

vypořádání hospodářského výsledku PO za rok 2017 a byly vzaty na vědomí rozbory hospodaření PO s provozním 

příspěvkem za rok 2017. Rada města si v návaznosti na nižší než běžný hospodářský výsledek u některých PO a 

další nejasnosti vyžádala doplnění v březnu předkládaného materiálu – zejména o informace k hospodářským 

výsledkům za minulá období a k doplňkové činnosti. Dále během hodnocení ředitelů PO bylo požadováno 

zpracování informace o cenách obědů – školním stravování a návazném prodeji obědů. 
 

 

 

usnesení RM č. 488/2018 

RM bere na vědomí  

doplňující informace k rozborům hospodaření za rok 2017. 
 

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

  
18. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitelky Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace, ve které je 

požadováno uvolnění částky 20.000 Kč z rezervního fondu na doplatek plynu. Důvodem čerpání z rezervního fondu 

je skutečnost, že dodavatel určil nižší zálohy na plyn, skutečná spotřeba však byla vyšší. S žádostí souvisí i změna 

sledovaného ukazatele účtu 502 – spotřeba energie o 20.000 Kč na celkových 105.000 Kč. 

Dále předkládáme žádost ředitele Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, ve které je 

požadováno uvolnění částky 30.000 Kč z rezervního fondu na nákup kolotoče na dětské hřiště školy. Důvodem 

čerpání z rezervního fondu je skutečnost, že jednotlivé herní prvky jsou již vlivem povětrnostních vlivů a velkou 

vytížeností značně opotřebené – viz žádost ředitele základní školy. 

 

usnesení RM č. 489/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace, čerpání z rezervního fondu do výše 20.000 Kč 

na doplatek plynu. 
 

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

usnesení RM č. 490/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace, navýšení sledovaného ukazatele účtu 502 – 

spotřeba energie o 20.000 Kč na celkových 105.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 491/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, čerpání z rezervního fondu do výše 30.000 

Kč na nákup kolotoče na dětské hřiště školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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19. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – nový ceník služeb a knihovní řád 
 

Rozprava: 
      Žádáme Vás tímto o schválení nového knihovního řádu, který je upraven dle současných právních předpisů a 

odpovídá novým skutečnostem. Knihovní řád Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, 

ze dne 1. 4. 2016 musí být z několika drobných důvodů pozměněn. Od září 2018 pobočka v Turnově II bude sídlit na 

nové adrese; to bylo změněno v bodu 3 článku I Základní ustanovení. Poněvadž vstoupil v platnost zákon o ochraně 

osobních údajů, byl přepracován bod 1 v článku III A. Ochrana osobních údajů. Navíc byla přiložena příloha č. 2 

Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele knihovny. Dále došlo k drobné úpravě v příloze č. 1 Ceník 

služeb, do nějž byla přidána možnost tisknout barevně a v rámci posílení výchovy ke čtenářství v souvislosti s 

projektem S knížkou do života – Bookstart je navrhováno, aby děti předškolního věku, tj. do 6 let, měly registraci v 

knihovně zdarma.  

 

usnesení RM č. 492/2018 

RM schvaluje  

Knihovní řád Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace s účinností od 11. července 2018. 
 

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

  

20. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - změna zápisu ve 

školském rejstříku 
 

Rozprava: 

      Ve věci změny zápisu ve školském rejstříku Vám předkládáme žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 

600, příspěvková organizace o změnu adresy školní družiny. Z důvodu prostornějšího využití, byly pro potřeby 

školní družiny upraveny prostory v objektu Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov na 

adrese Alešova 1723 (doposud byl provoz družiny na adrese Alešova 1059). Na této adrese bude škola využívat od 

1. 9. 2018 část 2. patra budovy. Prostory odloučeného pracoviště školní družiny splňují veškeré požadavky pro 

využití školní družinou. Své souhlasné stanovisko vyjádřila zároveň Krajská hygienická stanice Libereckého kraje a 

další pověřené organizace. 

 

usnesení RM č. 493/2018 

RM schvaluje  

s účinností od 1. 9. 2018 Základní škole Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, změnu adresy odloučeného 

pracoviště školní družiny – Alešova čp. 1723. 
 

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

  
21. Změna složení sportovní komise Rady města Turnov 
 

Rozprava: 
      Pan Ing. Pavel Svatoš oznámil své odstoupení ze sportovní komise Rady města Turnov na jejím jednání dne 4. 

6. 2018. Zároveň na tomto jednání přítomným členům představil pana Tomáše Mareše, který byl valnou hromadou 

spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. jmenován novým předsedou výboru spolku a navrhl, aby byl spolek 

Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. ve sportovní komisi zastoupen nově panem Tomášem Marešem.  
 

usnesení RM č. 494/2018 

RM bere na vědomí  

rezignaci Ing. Pavla Svatoše ze sportovní komise Rady města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 495/2018 

RM jmenuje  

Tomáše Mareše členem sportovní komise Rady města Turnov. 
 

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

  
22. Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. - odměna za neobsazené místo 
 

Rozprava: 

      RM odkládá projednání materiálu na další RM. 

 

23. Udělení výjimky na zpracování projektové dokumentace 
 

Rozprava: 
      Na konci roku 2017 byla zadána studie, která řeší návrh nového oddělení v MŠ Zborovská. Zpracovatelem této 

studie je Ing. Pavel Marek za cenu ve výši 56 000,-Kč vč. DPH.  

V květnu 2018 byla zveřejněna aktualizace výzev IROP na rok 2018, která obsahuje výzvu č. 87 Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání s podmínkou, že Evropská komise bude souhlasit s převedením prostředků do specifického 

cíle 2.4 – vzdělávání. V červnu 2018 proběhlo ověření na CRR a výzva bude skutečně vyhlášena.  

Město Turnov nemá v této chvíli primární potřebu otevírat MŠ dětem od 2 let věku a to především z důvodu pokrytí 

této služby ostatními subjekty v našem městě. Nicméně má zájem se této výzvy zúčastnit z těchto důvodů: 

- Stále se nám nedaří rozumně naplnit závazek zajištění školky pro 3 leté děti (letos jsme umístili tříleté 

s narozením v červenci a srpnu na výjimku, děti, které dosáhnou 3 let na podzim, mají šanci na umístění 

minimální).  

- Od roku 2020 se změnou financování regionálního školství nebude opodstatněné navyšovat počty dětí ve 

třídách výjimkou na 28 dětí, v zájmu dítěte i kvality výuky bude žádoucí plnit třídy do 24. Pak bude nutné 

vytvořit další třídy.  

- Dalším argumentem je i umístění MŠ uprostřed rozvojové bytové zóny s předpokládaným nárůstem počtu 

dětí. 

- Počet narozených dětí v Turnově neklesá. 

 

Jelikož příjem žádostí bude pouze během října 2018 je pro podání žádosti nutné ihned zahájit práce na projektové 

dokumentaci stavby. Navrhujeme proto radě města, aby byla schválena výjimka ze směrnice 49.16 „Zásady a 

postupy pro zadávání veřejných zakázek městem Turnov“ a projektová dokumentace byla zadána zpracovateli studie 

Ing. Pavlu Markovi za nabídkovou cenu ve výši 148 700,-Kč bez DPH což je 179 927,- vč. DPH, který zpracuje 

projektovou dokumentaci včetně podání žádosti o stavební povolení v požadovaných termínech. 

 

usnesení RM č. 496/2018 

RM schvaluje  

výjimku ze směrnice 49.16 „Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek městem Turnov“ na zadání 

projektové dokumentace „Rekonstrukce bytu v MŠ Zborovská na nové oddělení školky“ Ing. Pavlem Markem 

za cenu ve výši 148 700,-Kč bez DPH, což je 179 927,- vč. DPH z důvodu včasného vypracování projektové 

dokumentace, která je nezbytnou součástí pro podání žádosti o dotaci v říjnu 2018. 
 

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

 

V Turnově dne 16. července 2017 

 

 

 

 

 

  …………………………….  ………………………………. 

        Ing. Tormáš Hocke           Mgr. Petra Houšková 

               starosta                místostarostka 


