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Zápis ze 17. jednání rady města Turnov 

ze dne 12. 9. 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. Schválení ceny tepelné energie za období 9/2017 - 8/2018 Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 8:45 

2. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Smlouva o výkonu funkce 

jednatele 

       

3. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Výběrové řízení na 

malotraktor 

       

4. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Změna sídla společnosti        

5. Geopark Český ráj, o.p.s. - Změna sídla společnosti        

Záležitosti odboru finančního 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018 Ing. Tomáš Hocke 8:45 – 9:30 

7. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele J. M. městem Turnov 

jako vypravitelem pohřbu 

Mgr. Petra Houšková  

8. Odpis pohledávek Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru životního prostředí 

9. Prezentace rozpracovaných projektů na výsadbu zeleně v 

lokalitách: parkoviště Havlíčkovo náměstí (za Vesnou), 

hřbitov Pelešany, ulice Pekařova 

Mgr. Jana Svobodová 9:30 – 10:15 

10. Prezentace rozpracovaných projektů na výsadbu zeleně v 

lokalitách: parkoviště Havlíčkovo náměstí (za Vesnou), 

hřbitov Pelešany, ulice Pekařova, ulice Skálova 

       

11. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Péče o závěsné 

nádoby s letničkami v letech 2019 -2021“ a schválení 

hodnotící komise 

       

Záležitosti odboru správy majetku 

12. Výsledek výběrového řízení " Venkovní posilovna pro 

veřejnost - workout na atletickém stadionu v Turnově" 

Ing. Tomáš Hocke 10:15 – 12:00 

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 
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13. Výsledek výběrového řízení " Bytová zóna Benátky, 

inženýrské sítě a komunikace - zpracování projektové 

dokumentace „ 

       

14. Výsledek výběrového řízení " Zpracování projektové 

dokumentace - novostavba domu s pečovatelskou službou v 

ulici 5. května v Turnově" 

       

15. Výsledek výběrového řízení " Zpracování projektové 

dokumentace - prodloužení ulice Luční" 

       

16. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov        

17. Žádost o dotaci (IROP) - MŠ Zborovská - oddělení pro děti 

mladší tří let 

Mgr. Petra Houšková       

18. Potvrzení kupní ceny pozemek parc. č. 3888/134 k. ú. 

Turnov - České dráhy 

Ludmila Těhníková       

19. Majetkové vypořádání pozemků Pod Stránkou, Turnov        

20. Odkup pozemků na Daliměřicích pro bud. komunikaci        

21. Odkoupení pozemku 318/91 k. ú. Turnov - komunikace 

Durychov 

       

 

22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání 

obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - odběratele 

       

23. Dodatek č. 1 na akci Vybudování učebny pro mineralogii a 

keramiku v SVČ Žlutá ponorka, Turnov 

       

24. Dodatek č. 3 na akci Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, 

Žižkova č. p. 525 

       

25. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právo provést stavbu "SM Turnov, Markova-přeložka kVN, 

kNN" 

       

26. Bod byl stažen z jednání        

27. Bod byl stažen z jednání        

28. 

 

  

29. 

Úprava jednotkových cen sazebníku Technických služeb 

s.r.o. a dodatek ke Smlouvě o zabezpečení prací a služeb ze 

dne 1. 1. 1997 

Pozemky bývalého zahradnictví na Daliměřicích 

  

Přestávka                12:00 – 12:30 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

30. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Mgr. Petra Houšková 12:30 – 13:15 

31. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - vyřazení 

majetku 

  

32. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

vyřazení majetku 

  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

33. Žádosti o dotace IROP_CLLD na modernizaci základních 

škol 

Mgr. Petra Houšková 13:15 – 14:00 

34. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. Mgr. Martina Marková       

35. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací        

36. Změny rozpočtu příspěvkových organizací        

37. Zvýšení kapacit Základní školy Turnov, Skálova 600, 

příspěvková organizace 

       

Ostatní Ing. Tomáš Hocke 14:00 – 14:45 

   38. Medaile starosty 

   39. Výběrové řízeni – „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov,  

Žižkova č. p. 518 a č. p. 525“ 

   40. Bytová zóna Hruštice, dodatek č. 1 

   41. Smlouva o právu provést stavbu, ŘSD, BUS zastávka Lidl 

   42.       Dotace ze Sportovního fondu města Turnova 
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1. Schválení ceny tepelné energie za období 9/2017 - 8/2018 
 

Rozprava: 
      Jednatel společnosti Městská teplárenská Turnov, s.r.o., IČ: 25259661, se sídlem Turnov, Kosmonautů 1559 

svolává v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními valnou hromadu. Na programu jednání je schválení ceny 

tepelné energie za období 9/2017 - 8/2018 a schválení předběžně kalkulované ceny (zálohové) na období 9/2018 - 

8/2019. 

 

usnesení RM č. 537/2018 

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

schvaluje cenu tepelné energie za období 9/2017 – 8/2018 ve výši 489,- Kč/GJ (bez DPH), vč. DPH 562,35,- Kč/GJ. 
 

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

usnesení RM č. 538/2018 

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

schvaluje plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie na období 9/2018 – 8/2019 ve výši 489,- Kč/GJ (bez DPH), vč. 

DPH 562,35,- Kč/GJ. 
 

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

 

2. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Smlouva o výkonu funkce jednatele 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám požadavky nového jednatele MST Ing. Vladimíra Křapky k projednání.  

 

usnesení RM č. 539/2018 

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

schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o výkonu funkce jednatele dle předloženého návrhu a proběhlé diskuze. 
 

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

3. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Výběrové řízení na malotraktor 
 

Rozprava: 
      Bod byl přesunut na další jednání RM. 

 

4. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Změna sídla společnosti 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám žádost o schválení změny sídla městské obchodní společnosti Městské sportovní Turnov, s. r. 

o. na adrese Maškovy zahrady. Stávající sídlo je na adrese Jana Palacha 804, 511 01 Turnov, což je plavecký bazén. 

Ovšem pro plynulejší a efektivnější provoz společnosti je výhodnější adresa Maškovy zahrady, proto žádám o 

schválení změny sídla na adresu Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov. Zápis do obchodního rejstříku by byl 

proveden při jednom se zápisem nového jednatele. 

 

usnesení RM č. 540/2018 

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

schvaluje změnu sídla společnosti na novou adresu: Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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5. Geopark Český ráj, o.p.s. - Změna sídla společnosti 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám žádost o schválení sídla obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj na adrese radnice tj. 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov. Žádám Vás jménem Geoparku Český ráj jako předsedkyně správní rady. 

Sídlo na adrese radnice má i zapsaný spolek Sdružení Český ráj, z. s., který využívá podatelnu úřadu pro posílání 

běžné korespondence spolku. Vzhledem k tomu, že se obě organizace provozně sloučily pod vedením ředitelky Ing. 

Blanky Nedvědické, bylo by toto sloučení sídel obou organizací také příhodné.  V současné době je sídlo organizace 

na adrese Muzea Českého ráje ve Skálově ulici, což je provozně komplikované. 

 

usnesení RM č. 541/2018 

RM schvaluje  

umístění sídla obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj, o. p. s. na adrese Antonína Dvořáka 335, 511 01 

Turnov. 
 

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

6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 4.650 tis. Kč, v této částce je zejména: 

navýšení v daňových příjmech o 3.345 tis. Kč, navýšení v nedaňových příjmech o 207 tis. Kč, snížení v kapitálových 

příjmech o 928 tis. Kč, navýšení v transferech – získané dotace ve výši 2.026 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 4.650 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 6.272 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

snižují o 1.622 tis. Kč.  

Rezerva na rok 2019 ve výši 18,85 mil. Kč na ř. 398 – pro stavby VH, rekonstrukce ZŠ Mašov a fasáda gymnázium. 

Rezerva na řešení krizových situací na ř. 399 dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších 

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

Nespecifikovaná rezerva po RO č. 4 zůstává ve výši 1,1 mil. Kč, viz ř. 400 –  

Financování zůstává na částce ve výši 87.552 tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky dlouhodobých úvěrů -13.789 tis. 

Kč, +45.905 zapojení zůstatku na účtech minulého roku včetně zůstatku ve výši 100 tis. Kč na účtu Synagoga, + 

zapojení přijatého dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve výši 55.436 tis. Kč na rekonstrukci nového úřadu čp. 466 ve 

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

financování. 

Materiál bude projednáván na zářijovém ZM. 

 

usnesení RM č. 542/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 s úpravami dle diskuze. 
 

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

 

7. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxx městem Turnov jako 

vypravitelem pohřbu 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám ke neschválení přijetí majetku nepatrné hodnoty v pozůstalostním řízení spis. zn. čj. 25 D 

5/2018, Nd 10/2018. Město Turnov na základě § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů zajistilo pohřbení paní xxxxx na území města Turnov.  
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usnesení RM č. 543/2018 

RM neschvaluje  

nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

zemřelé dne 10. 12. 2017, městem Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele. 
 

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

8. Odpis pohledávek 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám materiál týkající se pohledávek Města Turnova. „POHLEDÁVKY NAVRŽENÉ K VZDÁNÍ 

SE PRÁVA A PROMINUTÍ POHLEDÁVKY". Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

má zastupitelstvo vyhrazeno v § 85 rozhodovat o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20000,-Kč, tj. 

rada města rozhoduje o pohledávkách do 20000 Kč.“  

 

usnesení RM č. 544/2018 

RM schvaluje  

vzdání se práva a prominutí pohledávek v celkové výši 6.267 Kč z titulu dlužného nájemného pozemku a 

pachtovného z důvodu jejich nevymahatelnosti. 
 

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

usnesení RM č. 545/2018 

RM schvaluje  

vzdání se práva a prominutí pohledávek v celkové výši 39.902,28 Kč z titulu dlužného nájemného včetně 

příslušenství z důvodu jejich nevymahatelnosti. 
 

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

9. Prezentace rozpracovaných projektů na výsadbu zeleně v lokalitách: parkoviště 

Havlíčkovo náměstí (za Vesnou), hřbitov Pelešany, ulice Pekařova 
 

Rozprava: 

      Na základě výše uvedeného usnesení Rady města č. 86/218 ze dne 7. 2. 2018 předkládá odbor životního 

prostředí Radě města rozpracované projekty zeleně ke schválení.  

Jedná se následující projekty zeleně: 

 Parkoviště Havlíčkovo náměstí (za Vesnou)  

 Hřbitov Pelešany 

 Ulice Pekařova, u garáží 

 
 

usnesení RM č. 546/2018 

RM schvaluje  

předložené rozpracované projekty na výsadu zeleně v lokalitách: parkoviště Havlíčkovo náměstí (za Vesnou), 

hřbitov Pelešany (mimo lip ve volném prostoru hřbitova), ulice Pekařova, ulice Skálova a souhlasí s jejich 

dopracováním. 
 

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

usnesení RM č. 547/2018 

RM bere na vědomí  

informaci o revitalizaci zeleně na Kamenci a souhlasí s navrženým postupným zmlazováním keřů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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10. Prezentace rozpracovaných projektů na výsadbu zeleně v lokalitách: parkoviště 

Havlíčkovo náměstí (za Vesnou), hřbitov Pelešany, ulice Pekařova, ulice Skálova 
 

Rozprava: 
      Duplicitní bod viz bod č.9. 
 

 

11. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Péče o závěsné nádoby s letničkami v 

letech 2019 -2021“ a schválení hodnotící komise 
 

Rozprava: 

      Odbor životního prostředí zajišťuje každoročně péči o závěsné nádoby s letničkami. Péče zahrnuje instalaci 

závěsných nádob převážně na sloupy veřejného osvětlení, jejich osázení letničkami, péči během vegetace 

(pravidelná zálivka, hnojení a ošetření proti chorobám a škůdcům), likvidaci letniček, demontáž nádob po sezóně a 

jejich uskladnění přes zimu. 
 

usnesení RM č. 548/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci „Péče o závěsné nádoby s letničkami v letech 2019 -2021“ a 

schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Miloslava Šípošová, Ing. 

Hana Malá, Ing. Eva Krsková, Marcela Pilská. 
 

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

12. Výsledek výběrového řízení " Venkovní posilovna pro veřejnost - workout na 

atletickém stadionu v Turnově" 
 

Rozprava: 
      Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

a s DPH 

1. Enuma Elis s.r.o. 01688260       84 900,- / 102 729,- 

2. COLMEX s.r.o. 29037221        85 107,- / 102 980,-  

3. FLORA SERVIS s.r.o. 28341627        85 500,- / 103 455,- 

 

Po zhodnocení vizualizací a jednotlivých prvků se přikláníme k výběru návrhu firmy Flora servis, s. r. o. Celková 

sestava jednotlivých prvků vytváří koncept s největším využitím a možnostmi variability pro cvičence. Rozdíl 

v cenových nabídkách je minimální, proto prosíme RM o udělení výjimky ve prospěch dodavatele Flora servis, s. r. 

o. Cenový rozdíl mezi nabídkou účastníka s nejnižší nabídkovou cenou a nabídkovou cenou účastníka Flora servis 

s.r.o. je 726 Kč. Po konzultaci s výše uvedenými dodavatelskými firmami vybrala Městské sportovní jednoduché 

podloží (kůra, štěpka), které je schopna připravit v rámci svých kapacit dle odhadu do maximální výše nákladů 20 

tis. Kč. Prosíme ještě tedy o uvolnění částky 20.000,- Kč na přípravu podloží pro cvičební sestavu, kterou je ještě 

v rámci participativního rozpočtu možné čerpat. 

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 
 

usnesení RM č. 549/2018 

RM uděluje  

výjimku ze směrnice na zadávání veřejných zakázek Města Turnova na akci „Venkovní posilovna pro veřejnost – 

workout na atletickém stadionu v Turnově“ a schvaluje dodavatele firmu Flora servis, s. r. o., IČ: 28341627 za 85 

500,- Kč bez DPH, tj. 103 455,- Kč s DPH a uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. Firma byla doporučena 

spolupodílníkem na realizaci akce AC Turnov, z. s. z důvodu největšího využití a možnostmi variability cvičební 

sestavy pro cvičence. Cenový rozdíl mezi nabídkou účastníka s nejnižší nabídkovou cenou a nabídkovou cenou 

účastníka Flora servis s.r.o. je Kč 726,-. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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usnesení RM č. 550/2018 

RM schvaluje  

uvolnění částky 20.000,- Kč v rámci finančních prostředků participativního rozpočtu na přípravu podloží pro 

cvičební sestavu, kterou provede Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

13. Výsledek výběrového řízení " Bytová zóna Benátky, inženýrské sítě a komunikace 

- zpracování projektové dokumentace 
 

Rozprava: 
      Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč/ cena vč. DPH v Kč 

 

Profes projekt s.r.o. 46506942 645 000,- /  780 450,- 

CR Projekt s.r.o. 27086135  939 800,-/ 1 137 158,- 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ 

KANCELÁŘ s.r.o. 
27466868 1 159 000,-/ 1 402 390,- 

APC SILNICE s.r.o. 60705981 1 415 000,-/ 1 712 150,- 

 
 

usnesení RM č. 551/2018 

RM schvaluje  

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

realizaci zakázky „Bytová zóna Benátky, inženýrské sítě a komunikace – zpracování projektové dokumentace“ za 

cenu 645 000 Kč bez DPH/  780 450 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

14. Výsledek výběrového řízení " Zpracování projektové dokumentace - novostavba 

domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května v Turnově" 
 

Rozprava: 
      Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč/ cena vč. DPH v Kč 

 

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. 24286923 1 080 000,-/ 1 306 800,- 

Projektový ateliér DAVID s.r.o. 27277577 1 666 000,-/ 2 015 860,- 

Digitronic CZ, s.r.o. 48168017 1 945 000,-/ 2 353 450,- 

 

p. Maierová nahlásila možný střet zájmů 

 

usnesení RM č. 552/2018 

RM schvaluje  

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

24286923 na realizaci zakázky „Novostavba domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května v Turnově“ za cenu Kč 

1 080 000,- bez DPH/ Kč 1 306 800,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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15. Výsledek výběrového řízení " Zpracování projektové dokumentace - prodloužení 

ulice Luční" 
 

Rozprava: 
      Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč/ cena vč. DPH v Kč 

 

Profes projekt s.r.o. 46506942  245 000,-/ 296 450,- 

CR Projekt s.r.o. 27086135  515 300,-/ 623 513,- 

APC SILNICE s.r.o. 60705981  530 500,-/ 641 905,- 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ 

KANCELÁŘ s.r.o. 
27466868   861 000,-/1 041 810,- 

 
 

usnesení RM č. 553/2018 

RM schvaluje  

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

realizaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace – prodloužení ulice Luční“ za cenu 245 000 Kč bez DPH/  

296 450 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

16. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov) ve výši 290 000 Kč, která má být určena na realizaci části investiční akce s názvem Turnov – opravy VH 

sítí v ul. Palackého dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 9/2017 zpracované společností Valbek, spol. s r.o. 

VHS Turnov zajišťuje provozování, rozvoj a péči o vodohospodářský majetek a členské obce svazku pravidelně 

přispívají na investiční aktivity VHS Turnov realizované na území členské obce. Rozsah investiční akce je určen 

projektovou dokumentací, související výzvou veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele a zahrnuje kanalizační v 

celkové délce 101 m, kanalizační přípojky v počtu 13 ks, vodovodní řad v celkové délce 198 m, vodovodní přípojky 

v počtu 13 ks. V souvislosti s uvedenou investiční akcí vznikla při provádění stavby potřeba prodloužení kanalizační 

stoky v délce 42 m, aby mohlo dojít k napojení také domu č. p. 193 (projektová dokumentace toto prodloužení 

neobsahovala). Předmětem žádosti o dotaci je pouze finanční příspěvek na realizaci tohoto dodatečného prodloužení 

kanalizace, které bude s dodavatelem stavebních prací řešeno jako vícepráce při provádění díla. Cena díla je podle 

nabídky a smlouvy zhotovitele stanovena na 3 097 097,- Kč bez DPH. Cena víceprací na realizaci prodloužení 

kanalizace je stanovena na 350 000,79 Kč bez DPH. Majitel domu č. p. 193 se bude finančně podílet na výstavbě 

kanalizace a napojení částkou 250 000 Kč. Město Turnov poskytne ze svého rozpočtu 40 000 Kč na připojení 

dešťové kanalizace a VHS Turnov uhradí rozdíl mezi cenou prodloužení kanalizace a dotací města, tj. 60 000,79 Kč. 

Materiál bude projednáván na zářijovém ZM. 

 

usnesení RM č. 554/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 290 000 Kč pro svazek 

obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na výstavbu nového kanalizačního řadu a přípojky pro dům 

čp. 193 v Palackého ulici v Turnově v rámci realizace části investiční akce Turnov – opravy VH sítí v ul. Palackého. 

Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Rada města doporučuje Zastupitelstvu 

města Turnov schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a zároveň doporučuje Zastupitelstvu 

města Turnov schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Turnov na tuto individuální dotaci v rámci 

rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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17. Žádost o dotaci (IROP) - MŠ Zborovská - oddělení pro děti mladší tří let 
 

Rozprava: 
      Na základě novely školského zákona od roku 2020 měla obcím a městům vzniknout povinnost zajistit umístění 

dětí ve věku od 2 let v předškolních zařízeních. Město vytipovalo MŠ Zborovská Turnov, kde byly k dispozici 

prostory bytu, které jsou dostatečné a kde by takováto třída dětí mohla vzniknout. Na konci roku 2017 byla zadána 

studie, která řeší návrh tohoto oddělení a probíhala jednání k podobě třídy. Následně bylo na RM 11. 7. schváleno 

zpracování projektové dokumentace s tím, že bude letos na podzim podána žádost o dotaci.  Zájem rodičů o umístění 

dětí mladších tří let do mateřských škol je významný. Primárně máme zájem řešit situace, kdy dítěti chybí v 

momentě nástupu do mateřské školy několik měsíců k dosažení věku 3 let.  

Materiál bude projednáván na zářijovém ZM. 

 

usnesení RM č. 555/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „MŠ Zborovská, Turnov – vybudování oddělení pro děti mladší tří 

let“ do Integrovaného regionálního operačního programu. 
 

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

usnesení RM č. 556/2018 

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 „MŠ Zborovská, Turnov – vybudování oddělení pro děti 

mladší tří let“. 
 

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

18. Potvrzení kupní ceny pozemek parc.č. 3888/134 k.ú. Turnov - České dráhy 
 

Rozprava: 
      Na základě jednání s Českými drahami, a.s. (dále také jen ČD, a.s.), o možnosti odkupu některých pozemků v 

jejich vlastnictví u vlakového nádraží v Turnově, které probíhá již od února 2014 a po opětovné žádosti v červenci 

2018, předkládáme ke schválení kupní cenu za pozemek parc. č. 3888/134, ostatní plocha,  o výměře 1687m2, v k. ú. 

Turnov. 

Pozemek parc. č. 3888/134 je jedním z pozemků, o které projevilo Město Turnov v zájem. Je také pro zatím jediný, 

který je možno od Českých drah odkoupit. Celková kupní cena tohoto pozemku je ze strany ČD, a.s. stanovena ve 

výši 190.000,- Kč. Kupní cena je složena ze dvou položek: 170.000,- Kč je cena pozemku stanovené znaleckým 

posudkem a 20.000,- Kč jsou náklady spojené s prodejem pozemku (kolek, vyhotovení ZP, GP, režijní náklady). 

Kupní cena samotného pozemku stanovena Českými drahami, a.s. a jejich znaleckým posudkem odpovídá ceně 

100,80 Kč za m2, což je i cena obvyklá stanovená tabulkou orientačních cen dle jejich funkčního využití dle 

územního plánu Města Turnov. Po přepočtu včetně nákladů, tj. z celkové ceny pozemku je cena za m2 113,- Kč. 

 
 

usnesení RM č. 557/2018 

RM schvaluje  

kupní cenu a doporučuje ZM schválit odkup pozemku parc.č. 388/134 o výměře 1687m2, v k.ú. Turnov, ve výši 

190.000,- Kč, která je cenou v daném místě a čase obvyklou, od společnosti České dráhy, a.s. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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19. Majetkové vypořádání pozemků Pod Stránkou, Turnov 
 

Rozprava: 
      O možnosti spolupráce a rozšíření cesty Pod Stránkou již jednala rada města  dne 16. 5. 2018. Z důvodu 

nevýhodných podmínek pro město a následně i nezájmu ze strany TopDesign Stavby s.r.o. nebylo v tomto návrhu 

pokračováno. S vydáním pravomocného stavebního povolení a zahájením stavby přišla společnost TopDesign 

Stavby, s.r.o. s novým návrhem a žádostí o zajištění příjezdu ke stavbě bytového domu Na Házce. Původní 

předpoklad byl, že stavba bude zásobována ulicí Tázlerova. Tento předpoklad se ukázal jako nereálný, i přes 

umístění dopravního značení není průjezd větší technikou možný, řidiči značení nedodržují. Nyní společnost 

vyslovila souhlas s odprodejem pozemku p. č. 1756, k. ú. Turnov o výměře 70 m2 za cenu 100,- Kč/m2. Součástí 

návrhu je i provizorní překlenutí a zpevnění mostku přes Stebénku. Tuto úpravu má společnost povolenou od 

správce toku. Patky tohoto překlenutí zasahují do opěrných zdí toku. Dle tabulky orientačních cen pozemků je 

poplatek za pronájem pozemků pro zařízení staveniště stanoven ve výši 50,- Kč/m2/rok, minimální poplatek 1.000,- 

Kč. 

 

usnesení RM č. 558/2018 

RM schvaluje  

pronájem části pozemků p. č. 1725/1, 1725/2 a 1773/2, vše k. ú. Turnov o celkové výměře 20 m2 pro TopDesign 

Stavby, s.r.o., Sychrov na dobu určitou do 31. 7. 2019 za cenu 1.000,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 559/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit odkup pozemku p. č. 1753, k. ú. Turnov o výměře 70 m2 od společnosti TopDesign Stavby, s.r.o. do 

vlastnictví města Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 560/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Turnov - část pozemku p. č. 1754/4 ve vlastnictví manželů Jaroslava a Jany 

Janečkových za část pozemku p. č. 1752 ve vlastnictví města Turnov. Rozdíl v hodnotách směňovaného majetku 

bude doplacen zvýhodněnou stranou. 
 

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

20. Odkup pozemků na Daliměřicích pro bud. komunikaci 
 

Rozprava: 
      Na základě dohody s paní xxxxxxxx a manželi xxxxxxxxxxx, kteří jsou vlastníky pozemků parc. č. 698/17 a 

698/15, 698/14 k. ú. Daliměřice předkládáme ke schválení odkup částí těchto pozemků určených územním plánem 

pro budoucí komunikaci. Kupní cena byla stanovena jako cena obvyklá dle tabulky orientačních cen pozemků dle 

jejich funkčního využití dle územního plánu na 100,- Kč/m2. S touto kupní cenou majitelé souhlasí. 

Materiál bude projednáván na zářijovém ZM. 

 
 

usnesení RM č. 561/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit odkoupení pozemku parc. č. 698/70 k. ú. Daliměřice, o výměře 22m2 za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. 

22.000,- Kč, která je cenou obvyklou, od paní xxxxxxxxx. 
 

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

 

 



11             Zápis Rady Města Turnov dne 12. 9. 2018 
 

usnesení RM č. 562/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit odkoupení pozemků parc. č. 698/71 a 698/.. k. ú. Daliměřice, o celkové cca výměře  67m2 za kupní 

cenu 100,- Kč/m2, tj. cca..67.000,- Kč, která je cenou obvyklou, od manželů xxxxxxxx. 
 

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

21. Odkoupení pozemku 318/91 kú. Turnov - komunikace Durychov 
 

Rozprava: 
      V návaznosti na jednání se současnými vlastníky pozemků napojených na komunikaci - pozemek parc. č. 

3185/92 k. ú. Turnov předkládáme opět k projednání návrh vlastníků na výši podílu na dobudování komunikace. Z 

jednání s panem xxxxxx vyplynula možnost odkoupení pozemku p. č. 3185/92 za obvyklou cenu výkupu pozemků 

pod komunikacemi ve výši 100,- Kč/m2, kterou pan xxxxxx projednal i s dalšími spoluvlastníky předmětného 

pozemku. Otázkou bylo, jakým způsobem bude řešeno dokončení komunikace - veřejného osvětlení, povrchy a 

odvodnění (případně dešťová kanalizace), které je nyní řešeno pouze vsakem. Dle projektové dokumentace 

předložené panem xxxxxxxx byl proveden položkový rozpočet nákladů ve výši 2.011.821,- Kč vč. DPH a to bez 

vybudování dešťové kanalizace (pouze obrubníky a odtok do okolní zeleně - vsak).  

V jiných lokalitách bytových zón se na vybudování přístupové komunikace vč. inženýrských sítí, veřejného 

osvětlení a odvodnění (zpravidla dešťovou kanalizací) a finální povrchy – asfalty, finančně podílejí i majitelé 

soukromých pozemků.  Ke stanovení výše příspěvku od soukromých vlastníků se využívá celková hodnota nákladů 

na investici a dělena počtem pozemků. (např. u bytové zóny Hruštice-Károvsko je finanční podíl jednotně stanoven 

ve výši 300.tisKč/pozemek). 

 
 

usnesení RM č. 563/2018 

RM neschvaluje  

odkup pozemku parc. č. 3185/92 v k. ú. Turnov, o výměře 2621m2, za kupní cenu 100,- Kč/m2 s finančním 

příspěvkem na dokončení komunikace ve výši 50.000,- Kč/pozemek od soukromých spoluvlastníků do vlastnictví 

města Turnova. Důvodem je nutný náklad na výstavbu komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění a systematický 

přístup města k příspěvkům vlastníků pozemků na komunikace a infrastrukturu. 
 

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

22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE 

pro konečné zákazníky - odběratele 
 

Rozprava: 

      Radou města dne 25. 1. 2018 usnesením č. 26/2018 byl schválen nákup energií pro Město Turnov a jeho 

organizace na pražské komoditní burze PXE. Při kontrole dokumentů před samotnou dražbou se zjistilo, že z důvodu 

nově přidané organizace (Turnovské odpadové služby, s.r.o., která v minulém období nefigurovala) je nutné 

aktualizovat přílohu č. 1 Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky a 

tudíž schválit Dodatek č. 1. k této smlouvě. 

 
 

usnesení RM č. 564/2018 

RM schvaluje  

uzavření Dodatku č. 1 Ke smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - 

odběratele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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23. Dodatek č. 1 na akci Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v SVČ Žlutá 

ponorka, Turnov 
 

Rozprava: 

      Probíhá realizace akce „Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v SVČ Žlutá ponorka, Turnov“. Na 

tuto akci Město Turnov obdrželo příslib dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – integrované 

projekty CLLD. Během postupu prací došlo k několika změnám v rozsahu prací. Předmětem dodatku č. 1 jsou 

úpravy podle skutečnosti: 

Odpočty dělají celkem 57 280,50 Kč bez DPH. 

Vícepráce jsou celkem 136 110,00 Kč bez DPH. 

Termín dokončení 30. 9. 2018 se nemění. 

 
 

usnesení RM č. 565/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou INSTAV stavební práce, s.r.o.., IČ 27263568 na zakázku 

„Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v SVČ Žlutá ponorka, Turnov“, kterým se navyšuje cena díla o 78 

829,50 Kč bez DPH, to vše po schválení rozpočtového opatření č. 4. 
 

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

24. Dodatek č. 3 na akci Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 
 

Rozprava: 
      V souladu s uzavřenými dodatky č. 1 a č. 2 byla v letošním roce provedena výměna oken celkem ve třech 

podlažích. V příštím roce se plánuje výstavba výtahu pro imobilní. Z tohoto důvodu se v každém podlaží 

nevyměňuje jedno okno, protože zde budou dveře k výtahu. Celkem se nebudou měnit čtyři okna (letos tři + jedno 

v další etapě). Dochází tak k úspoře, kterou škola navrhuje využít na provedení výměny jedněch dveří, které spojují 

oba stupně školy ve 2. NP a které nejsou předmětem výměny výplní. Dveře jsou hodně používané a proto hodně 

opotřebované. Z důvodu velké frekvence používání navrhujeme použít nové hliníkové ve stejném provedení jako u 

dalších měněných hliníkových dveří. Náklad je 98 tis. Kč. Úspora na neměněných oknech v letošním roce je 33 tis. 

Kč (plus 12 tis. bude v další etapě), v rozpočtu je rezerva dalších 23 tis. Kč. V letošním roce je tak ušetřeno 56 tis. 

Kč a zbytek (cca 46 tis) bude převeden z předpokládané úspory z plynofikace kotelen DD Pohoda (o převod je 

požádáno v rámci rozpočtových změn č. 4). 

 
 

usnesení RM č. 566/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou OKAY PLAST spol. s r.o. na realizaci stavby: „Výměna 

okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 525“ a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku, 

to vše po schválení rozpočtového opatření č. 4. 
 

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

25. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu 

"SM Turnov, Markova-přeložka kVN, kNN" 
 

Rozprava: 
      V současné době se pro ČEZ Distribuci, a.s. připravuje přeložku podzemního kabelového vedení NN a VN. 

Jedná se o stavbu: „SM, Turnov, Markova-přeložka kVN a kNN". Stávající rozvody v Markově ul. mezi čp. 10 a čp. 

21 překáží plánované opravě Markovy ulice. Projektovaná stavba bude provedena formou umístění kabel. vedení 

v platových, betonových žlabech, popřípadě chráničkách. Staré vedení bude demontováno a nové se přeloží do 

nových tras, aby nebránily opravě komunikace a chodníků.  
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usnesení RM č. 567/2018 

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. 53, 54, 1494, 1495 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 86 bm dotčeného stavbou 

„SM, Turnov, Markova ul.- přeložka kVN, kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v 

minimální možné částce 55.900,- Kč + DPH. 
 

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

26. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu 

"SM, Turnov, p.č.1344/2, k.ú.Turnov, xxxxxxxx -kNN" 
 

Rozprava: 
      Bod byl přesunut na příští jednání RM. 
 

 

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

provést stavbu "SM, Turnov, Hruštice-Benátky p.č.2971/2-kNN" 
 

Rozprava: 
      Bod byl stažen z programu jednání. 

 

28. Úprava jednotkových cen sazebníku Technických služeb s.r.o. a dodatek ke 

Smlouvě o zabezpečení prací a služeb ze dne 1.1.1997 
 

Rozprava: 
      Bod byl přesunut na jednání RM 3. 10. 2018. 
 

 

29. Pozemky bývalého zahradnictví na Daliměřicích 
 

Rozprava: 
      Záměrem vedení města je v této lokalitě v budoucnu (5-10 let) založit novou čtvrť bytových a rodinných domů 

s navázáním komerční výstavbou (nákupního centra) na stávající kruhovou křižovatku na silnici I/10 u Ontexu. 

Důvodem je postupné vyčerpání ploch pro bydlení ve vlastnictví města a stálý úbytek obyvatel města (v roce 2017 o 

18 obyvatel).  

 

Hydrogeologické posouzení vlivu výstavby a následného provozování bytové zóny na hlavní zdroj pitné vody 

Turnova: Tuto záležitost řešíme s VHS Turnov a SčVAK Turnov. Dohodli jsme se na zpracování dvou 

hydrogeologických posudků od renomovaných geologů. Jeden zaplatí Město Turnov a jeden zaplatí VHS Turnov. 

Tyto posudky by měl zpracovávat RNDr. Šeda a EKOHYDROGEO Žitný, s.r.o. Posudky také vyžaduje Krajský 

úřad, odbor životného prostředí, aby se mohl vyjádřit ke změně územního plánu. Posudek bude stát 95 tis. Kč vč. 

DPH a měl by být hotov do konce října 2018. Cena posudku a tedy i zapojení rozpočtu města do této připravované 

transakce, jsou důvodem pro předložení materiálu radě města. 

 

usnesení RM č. 568/2018 

RM projednala  

materiál Nákup zahradnictví Daliměřice a souhlasí se zadáním hydrogeologického posudku firmě 

EKOHYDROGEO Žitný, s.r.o. za cenu 78.450 bez DPH a doporučuje ZM schválit požadovanou částku v rámci 

změny rozpočtu města č. 4. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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30. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Rozprava: 
      Materiál bude projednáván na zářijovém ZM. 
 

 

usnesení RM č. 569/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit přidělení dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova dle 

předloženého návrhu. 
 

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

31. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - vyřazení majetku. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám tímto návrh na vyřazení majetku organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace. Jedná se o nefunkční, nevyhovující a nepoužitelný majetek. V příloze je uveden seznam majetku 

navrženého k vyřazení. U položek s vyšší pořizovací cenou je přiloženo i odborné posouzení.  

 
 

usnesení RM č. 570/2018 

RM souhlasí  

s vyřazením majetku dle předloženého seznamu. 
 

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

32. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - vyřazení majetku. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám tímto návrh na vyřazení majetku organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková 

organizace. Jedná se o majetek nefunkční, neopravitelný, oprava nerentabilní, prodaný. V příloze je uveden seznam 

majetku navrženého k vyřazení.  
 

usnesení RM č. 571/2018 

RM souhlasí  

s vyřazením majetku Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu. 
 

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

33. Žádosti o dotace IROP_CLLD na modernizaci základních škol 
 

Rozprava: 
      Na radě města 6. 6. 2018 byla podána informace o dílčích dotačních možnostech z Integrovaného regionálního 

operačního programu – Komunitní rozvoj prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří na modernizaci učeben 

v základních školách. Byly prezentovány náklady na realizaci odborných jazykových anebo přírodovědných učeben 

v ZŠ Turnov, Skálova a v ZŠ Turnov Žižkova a varianty pro podání žádosti. Podmínkou pro získání dotace pro 

odbornou učebnu na ZŠ Žižkova je vybudování bezbariérových úprav 

Materiál bude projednáván na zářijovém ZM. 
 
 

usnesení RM č. 572/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit podání žádostí o dotaci na projekt „Modernizace přírodovědných učeben na ZŠ Turnov Skálova a ZŠ 

Turnov, Žižkova podání další žádosti o dotaci na projekt „Modernizace jazykové učebny na ZŠ Turnov, Žižkova 

518, příspěvková organizace“ do IROP - integrované projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední 

Pojizeří a v případě přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce 

a kofinancování ve výši min. 5% z celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 34. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. 
 

Rozprava: 
      Materiál bude projednáván na zářijovém ZM. 

 

usnesení RM č. 573/2018 

RM nedoporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace ve výši 250 000 Kč pro spolek 

Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na opravu střechy na objektu čp. 201 v obci Kořenov. ZM již o 

této záležitosti v letošním roce rozhodovalo. 
 

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

35. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám k projednání tyto žádosti: 

Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace o povolení čerpání 

rezervního fondu organizace do celkové výše 71,4 tis. Kč, z toho 32,4 tis. Kč na doplnění rozpočtu zřizovatele 

v položce mzdové náklady a odvody spojené s výplatou odměny ředitelce školy přiznané Radou města Turnov, dále 

15 tis. Kč na osázení břehu popínavými sazenicemi u parkoviště školy a 24 tis. Kč na nákup setu houpaček na školní 

zahradu (náhrada za vyřazenou houpačku). 

 

Žádost ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, o povolení čerpání 

rezervního fondu organizace ve výši 97 tis. Kč. Čerpání rezervního fondu bude využito na několik účelů: malování 

části prostor na hlavní budově 15 tis. Kč, revize knihovnických regálů 10 tis. Kč, zapojení elektřiny a jistina nájmu 

v novém prostoru na nádraží (Turnov II) 27,5 tis. Kč, spoluúčast organizace na dotacích MK ČR (VISK 3) 44,5 tis. 

Kč.  

 

usnesení RM č. 574/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace do 

výše 72 tis. Kč na doplnění rozpočtu zřizovatele v položce mzdové náklady, na osázení břehu popínavými 

sazenicemi u parkoviště a nákup setu houpaček na školní zahradu dle žádosti. 
 

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

usnesení RM č. 575/2018 

RM schvaluje  

organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace 

do výše 97 tis. Kč na malování prostor v hlavní budově, na revizi knihovnických regálů, zapojení elektřiny a jistinu 

nájmu na pobočce Turnov II a na spoluúčast organizace na dotacích MK ČR (VISK 3) ve výši 44,5 tis. Kč. 
 

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

36. Změny rozpočtu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o :  

1/ Změnu závazných ukazatelů rozpočtu u následujících položek: 

  - úspora na účtu 502 - spotřeba plynu nižší o 100 tis.,  

  - navýšení položky účtu  511 - Opravy a udržování celkem o 20 tis. Kč z  

důvodu oprav elektroinstalací a osvětlení v učebnách, opakované opravy zařízení ve šk. jídelně 

(konvektomat, chlad.box), malování prostor v budově ISŠ, Alešova 1723,  

  - navýšení položky účtu 521 - Mzdové náklady celkem o 56 tis. Kč z důvodu nákladů na HM na 

pozici vychovatelky družinového klubu, zřízeného z důvodu nedostatečné kapacity míst v ŠD.  
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2/ Úpravu odpisového plánu za rok 2018 z důvodu nákupu investičního majetku, navýšení o 20 tis. Kč, tedy celkové 

odpisy na rok 2018 - 1 398 tis. Kč (projektové práce na školním klubu, rozhlas, přístupový systém do ŠJ). 

 

3/ Navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli ve výši 20 tis. Kč na základě změny odpisů na rok 2018, odvod 

z investičního fondu zřizovateli pro rok 2018 po této změně činí celkem 1 398 tis. Kč. 

 

usnesení RM č. 576/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele 511 - 

Opravy a udržování o 20 tis. Kč, ukazatele 521 - Mzdové náklady o 56 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 577/2018 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci úpravu odpisového plánu za rok 2018 navýšením o 20 tis. Kč z důvodu nákupu investičního 

majetku. 
 

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

usnesení RM č. 578/2018 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, 

příspěvková organizace o částku ve výši 20 tis. Kč na základě změny odpisů na rok 2018, odvod investičního fondu 

zřizovateli pro rok 2018 po této změně činí celkem 1 398 tis. Kč. 
 

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

37. Zvýšení kapacit Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o zvýšení 

kapacit školní družiny a školní jídelny. Současná kapacita školní družiny je 140 žáků a ředitel organizace žádá o 

souhlas ke zvýšení na celkovou kapacitu 150 žáků. Současná kapacita školní jídelny je 800 strávníků a požadované 

navýšení má být na 900 strávníků.  Žádost pro školní družinu je odůvodněna nárůstem počtu žáků 1. stupně a pro 

školní jídelnu nárůstem počtu cizích strávníků. Zvýšené personální požadavky při navýšení kapacit mají být pokryty 

ze státního rozpočtu. 

 
 

usnesení RM č. 579/2018 

RM schvaluje  

žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o zvýšení kapacity školní 

družiny na celkovou kapacitu 150 žáků od 1. 9. 2019. 
 

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

usnesení RM č. 580/2018 

RM schvaluje  

žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o zvýšení kapacity školní 

jídelny na celkovou kapacitu 900 strávníků od 1. 9. 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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38. Medaile starosty 2018 
 

Rozprava: 
      -  

 

usnesení RM č. 581/2018 

RM bere na vědomí  

rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty 28. října 2018. 
 

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

39. 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. 2019, termín 

dokončení stavební části k 27. 8. 2019 a termín dokončení včetně dodávky a montáže technologie výtahu k 15. 11. 

2019. Výběrové řízení bylo vypsáno již na rok 2018, ale bylo zrušeno, protože nedorazila žádná cenová nabídka. 

V současné době vyhlásíme výběrové řízení s termínem realizace v roce 2019.  

 

usnesení RM č. 582/2018 

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, Ludmila Těhníková, Ing. 

Ladislav Ocička, Ing. Eva Krsková, Ing. Petr Soudský, Ing. Miroslav Šmiraus. 
 

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

40. Bytová zóna Hruštice, část "B", dodatek smlouvy č. 1 
 

Rozprava: 
      V květnu letošního roku byla uzavřena smlouva o dílo s firmou EUROVIA CS, a.s. na stavbu "Inženýrské sítě v 

rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, část "B". V rámci této etapy bylo zasíťováno 6 stavebních pozemků. Po 

vytýčení komunikace a provedení hrubých terénních úprav bylo zjištěno, že projektová dokumentace komunikace a 

prodané stavební pozemky se částečně kryjí. Všem zpracovatelům byl k dispozici jeden územní plán, ale v reálu byla 

bohužel odchylka cca 1m. Z tohoto důvodu muselo dojít k úpravě projektu a tato úprava vyvolala vícepráce: nové 

vytýčení komunikace, obetonování stávajících kabelů ČEZ, veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů, dále byly 

provedeny příčné drenáže k odvodnění pláně v místě křížení kabelových rozvodů a s tím souvisejících navýšení 

zemních prací a přesunu hmot. Dále byly na žádost investora doplněny dvě lampy veřejného osvětlení z první etapy, 

výškově byly upraveny původní kanalizační šachty. Vzhledem k tomu, že se zase realizovala pouze komunikace v 

první vrstvě asfaltu, musely být provedeny terénní úpravy okolních navazujících pozemků. Dle původního rozpočtu 

nedošlo ke skrývce ornice, která byla skryta při realizaci vodohospodářských sítí a zbylá ornice byla bohužel 

promíchána s výkopkem předešlou stavební firmou. Jako další úspora oproti rozpočtu je použití části vybouraného 

materiálu z loňské etapy realizace, v podkladních vrstvách komunikace nahradila částečně štěrk.  

 

usnesení RM č. 583/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 s firmou EUROVIA CS, a.s., Praha, závod Liberec na stavbu "Inženýrské sítě v rozvojové 

lokalitě Hruštice - Károvsko, část "B" ve výši 334.251,67Kč vč. DPH. Celková cena díla je 3.596.653,67Kč vč. 

DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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41. Smlouva o právu provést stavbu, ŘSD, BUS zastávka LIDL 
 

Rozprava: 
      Na srpnovém jednání rady města byla projednávána smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti pro 

novou zastávku u prodejny Lidl. Nyní je třeba ještě s vlastníkem pozemku Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřít 

smlouvu o právu provést stavbu, která musí být uzavřena pro stavební řízení. Z této smlouvy neplynou žádné 

finanční závazky vůči majiteli pozemku. 

 

usnesení RM č. 584/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na výstavbu nové autobusové zastávky u 

prodejny Lidl v Turnov na pozemku parc. č. 1812/17, k. ú. Turnov. 
 

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

42. Dotace ze Sportovního fondu města Turnova 
 

Rozprava: 
      Materiál bude projednáván na zářijovém ZM. 

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů. 

 
 

usnesení RM č. 585/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnova schválit rozdělení dotací ze sportovního fondu v rámci II. Výzvy dle předloženého 

návrhu. 
 

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

 

 

V Turnově dne 18. září 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………..   …………………………… 

       Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

              starosta             místostarostka 


