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Zápis z 22. jednání rady města Turnov 

ze dne 29. listopadu 2018 

 
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 

  
Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, 

PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu:  

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
   
RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 
 
 Ing. Miroslav Šmiraus        
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Komise rady města Ing. Tomáš Hocke       

2. 

 

3. 

Vodohospodářské sdružení – analýza cenotvorby vodného a 

stočného 

Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Jiří Mikula      

 

Ing. Tomáš Hocke 

      

4. 

 

Roční hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, 

s.r.o. 

Mgr. Jana Svobodová       

Záležitosti odboru správy majetku 

5. Prodej pozemku pro výstavbu samoobslužné myčky a 

parkovacích míst 

Ludmila Těhníková  

6. Prodej pozemku parc.č. 1258/7, 28.října čp.1329, Turnov        

7. Výběr nejvhodnější nabídky – Zpracování projektové 

dokumentace – Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově“ 

Ing. Tomáš Hocke       

8. Výběr nejvhodnější nabídky – Stavební úpravy pro imobilní 

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

       

9. Výběr nejvhodnější nabídky - " Demolice objektů č.p.1001, 

č.p. 1002, Turnov, ul. 5. května" 

       

10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemku - Občanské 

sdružení Svobodná škola umění 

Ludmila Těhníková       

11. Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce pozemku pro SDH Mašov        

12. Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce č.p.466, 

Skálova ulice, Turnov“ 

Ing. Tomáš Hocke       

13. Dopravní terminál - prodloužení smluv Ludmila Těhníková       

14. Žádost o dotaci do OPŽP – Zajištění stability skalních stěn, 

Dolánky u Turnova 

       

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti inženýrských sítí k pozemku p.č.3888/134 

k.ú.Turnov 
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16. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje na akci „ Technické zhodnocení 

sportovních povrchů na hřišti při obchodní akademii, 

Hotelové škole a Střední škole. 

Ing. Tomáš Hocke       

17. Stížnost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Turnov Ludmila Těhníková       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

18. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

dodatek ke smlouvě. 

Mgr. Petra Houšková  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

19. Členové do školské rady při základních školách Mgr. Martina Marková        

20. Kronikářský zápis 2017        

21. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - 

Zdravotně sociální služby Turnov, Dětské centrum Turnov, 

p. o., Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, p. o. 

       

22. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně 

souvisejících pravidel 

       

 

 

1. Komise rady města 
 

Rozprava: 
Předkládávám Vám ke jmenování členy zbývajících poradních komisí Rady města Turnova. 

 

 

Usnesení RM č. 706/2018 

RM jmenuje  

předsedy komisí rady města:  
Komise pro občanské záležitosti – Eva Kordová 
Komise sociálně bytová – předsedkyně Eva Kordová 
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – předsedkyně PhDr. Hana Maierová 
 

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

 

Návrhy na složení komisí: 

Komise pro občanské záležitosti – předseda Eva Kordová  

Petra Houšková, Jana Adamová, Jaromír Ducháč, Karel Janák, Dagmar Landrová, Božena Zajíčková, Mgr. Dagmar 

Rakoušová, Mgr. Hana Kocourová, Jana Čejková, Eva Dudová, Marie Meixnerová, Irena Fričová, Klára Bičíková, 

Arnošt Černý, Dana Marková, Mgr.Vendula Bičíková 

 

Komise sociálně bytová - předseda Eva Kordová  

Mgr. Petra Houšková, Bc. Jaroslav Cimbál, Martina Kunčíková, Vladimíra Chuchlíková, Jana Čejková, Luďka 

Kanclířová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Marcela Kurfistová, Božena Zajíčková, Ludmila Těhníková, Hana Janatková, 

Šárka Červinková, Jana Macháčková, Bc. Eva Havlištová, Daniela Weissová, Petra Holanová  

pracovní skupina bytová: Eva Kordová, Ludmila Těhníková, Dagmar Bláhová, Jana Macháčková, Šárka Červinková 

 

Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – předseda PhDr. Hana Maierová 

Lukáš Bělohradský, Mgr. Jan Bubal, Ing. Petr Soudský, Josef Hlubuček, Mgr. David Pešek, Mgr. Jana Svobodová, 

Ing. Eliška Gruberová, Ing. Jitka Kořínková, Petr Záruba, Ing. Blanka Nedvědická, Jana Maryšková. 

 

 

Usnesení RM č. 707/2018 

RM ruší  

ke dni 29. 11. 2018 stávající komise RM pro občanské záležitosti, sociálně bytovou a pro cestovní ruch a 
zahraniční vztahy a jmenuje nové složení těchto komisí dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 708/2018 

RM jmenuje  

členem komise pro rozvoj města, správu majetku a městskou památkovou zónu pana Františka Zikudu,  a 
to od 29. 11. 2018. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 709/2018 

RM jmenuje  

členem komise dopravní pana Františka Zikudu, a to od 29. 11. 2018. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 710/2018 

RM jmenuje  

členem komise pro sport pana Františka Zikudu, Jiřího Šteffana, a to od 29. 11. 2018. 
 

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

 

 
  

2. Vodohospodářské sdružení - analýza cenotvorby vodného a stočného 
 

Rozprava: 
Domníváme se, že zpracování znaleckého posudku týkající se cenotvorby vodného a stočného na území VHS 

Turnov včetně tvorby a kontroly této cenotvorby, popis této cenotvorby v různých v systémech provozování 

vodohospodářského majetku (VH) je pro další rozhodování ve věci provozování VH infrastruktury zásadní. Je též 

důležitým dokumentem k diskuzi o budoucím modelu provozování vodohospodářského majetku na území VHS 

Turnov po roce 2020. 

 

 

Usnesení RM č. 711/2018 

RM ukládá  

zástupcům města Turnova ve Vodohospodářském sdružení Turnov (VHS), předložit k projednání na 
prosincovém jednání Rady sdružení VHS zadání znaleckého posudku ohledně cenotvorby vodného a 
stočného na území VHS. 
 

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

 

 

 

3. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajská nemocnice Liberec, 

a.s. 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám k odsouhlasení smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti 

Krajská nemocnice Liberec, a. s. ve výši 3.367.910 Kč, návrh smlouvy je přílohou tohoto materiálu. Uvedená částka 

je zahrnuta v rozpočtu na rok 2018 v kapitole zastupitelé investice na řádku č. 535 KNL, a.s. kofinancování příplatku 

mimo základní kapitál (ARO, násl. péče).  

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 
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Usnesení RM č. 712/2018 

RM doporučuje  

souhlasit se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti Krajská 
nemocnice Liberec, a. s. ve výši 3.367.910 Kč. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 713/2018 

RM ukládá  

starostovi předložit Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ke schválení do ZM. 
 

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

 

 

 

4. Roční hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 
Dle pravidel pro přidělování ročních odměn ředitelům a jednatelům organizací zřizovaných Městem Turnov a 

vedoucím odborů Městského úřadu Turnov proběhlo dne 21. 11. 2018 hodnocení jednatele Městské teplárenské 

Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíra Konopky. 

Komise navrhuje roční odměnu panu jednateli za plnění kritérií hodnocení. 

Dále komise navrhuje mimořádnou odměnu za velmi dobré výsledky hospodaření společnosti. Společnost vytvořila 

hrubý zisk ve výši 3,2 mil. Kč při udržení snížené ceny tepelné energie. 

 

 

Usnesení RM č. 714/2018 

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

schvaluje roční mimořádnou odměnu dle návrhu jednateli společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. 
Ing. Vladimíru Konopkovi. Odměna bude vyplacena z prostředků organizace. 
 

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

 

 

 

5. Prodej pozemku pro výstavbu samoobslužné myčky a parkovacích míst 
 

Rozprava: 
Město Turnov bylo osloveno nabídkou společnosti Wash Force One s.r.o., zastoupenou panem Lubošem Stirou, 

která oznamuje záměr výstavby samoobslužné bezkontaktní myčky a parkovacích míst. K realizaci svého záměru 

žádá o prodej pozemku u areálu Maškovy zahrady, parc. č. 1818/54 k. ú. Turnov o výměře 1654m2. Pozemek p. č. 

1818/54 k. ú. Turnov je územním plánem zařazen do ploch komerčního zařízení, OK plochy se specifickými 

podmínkami pro zastavění těchto ploch. Hodnota těchto pozemků je stanovena tabulkou orientačních cen prodejů 

pozemků dle jejich funkčního využití stanovené územním plánem ve výši 2.200Kč/m2. V případě prodeje tohoto 

pozemku by město získalo do rozpočtu částku ve výši 3.638.800Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 715/2018 

RM neschvaluje  

prodej pozemku parc. č. 1818/54 k. ú. Turnov za účelem vybudování samoobslužné automyčky z důvodu 
zájmu města využívat pozemky pro další rozvoj sportovního areálu Maškovy zahrady. 
 

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

 

 



5               Zápis Rady Města Turnov dne 29. 11. 2018 

6. Prodej pozemku parc.č. 1258/7, 28.října čp.1329, Turnov 
 

Rozprava: 
Radě města předkládáme k projednání prodej pozemku p. č. 1258/7 v k. ú. Turnov, který byl doporučen jak radou, 

tak zastupitelstvem města. Pro objektivní stanovení ceny obvyklé byl městem objednán znalecký posudek u 

Znaleckého ústavu spol. STATIKUM Brno, který jej pod číslem 3562-297-2018 zpracoval výslednou hodnotou 

pozemku v ul. 28. října v daném místě a čase obvyklou ve výši 634,- Kč za m2. 

OSM navrhuje RM doporučit ZM schválit prodej pozemku parc. č. 1258/7 v k. ú. Turnov o výměře 1.434m2 za 

celkovou kupní cenu ve výši 909.156,- Kč, která bude rozdělena do tří splátek. První platba kupní ceny bude splatná 

do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy ve výši 717.000,- Kč, druhá splatná nejpozději k 31. 12. 2019 ve výši 96.078,- 

Kč a třetí splatná nejpozději k 31. 12. 2020 ve výši 96.078,- Kč. Zároveň bude v kupní smlouvě upraveno zástavní 

právo na nedoplatek kupní ceny ve výši 192.156,- Kč, které bude vymazáno po úplné úhradě celé kupní ceny. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 716/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej pozemku parc. č. 1258/7 v k. ú. Turnov o výměře 1434m2 za celkovou kupní cenu ve 
výši 909.156,- Kč, která bude rozdělena do tří splátek. První platba kupní ceny bude splatná do 15 dnů od 
podpisu kupní smlouvy ve výši 717.000,- Kč, druhá splatná nejpozději k 31. 12. 2019 ve výši 96.078,- Kč 
a třetí splatná nejpozději k 31. 12. 2020 ve výši 96.078,- Kč. Zároveň bude v kupní smlouvě upraveno 
zástavní právo na nedoplatek kupní ceny ve výši 192.156,- Kč, které bude vymazáno po úplné úhradě 
celé kupní ceny. RM požaduje doplnit do kupní smlouvy podmínku směřující k doplatku ceny do výše 
1500Kč/m2 v případě, že by byl postaven na pozemku další objekt (mimo zahradního domku a pergoly do 
20m2, grilovacího místa či dětského hřiště). 
 

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

 

 

 

7. Výběr nejvhodnější nabídky – "Zpracování projektové dokumentace – 

Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově" 
 

Rozprava: 
Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce 

pasáže radnice v Turnově“, který provedla hodnotící komise dne 29. 10. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější 

nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Projektový ateliér DAVID s.r.o., IČ: 27277577 za cenu 

600 959 Kč s DPH. Do výběrového řízení byla podána pouze jedna nabídka, a to v písemné podobě na podatelnu 

zadavatele. V elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele nebyla podána žádná nabídka. 

 

 

Usnesení RM č. 717/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Projektový ateliér DAVID 
s.r.o., IČ: 27277577 na realizaci zakázky Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pasáže 
radnice v Turnově“ za cenu Kč 496 660,- bez DPH/ Kč 600 959,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

 

8. Výběr nejvhodnější nabídky – "Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova 

č.p.518 a č.p. 525" 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, 

Žižkova č. p. 518 a č. p. 525“, který provedla hodnotící komise dne 14. 11. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější 
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nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stav-Agency s.r.o.., IČ: 25482505 za cenu Kč 2 900 627,- 

s DPH. Termíny realizace: zahájení – 1. 7. 2019, dokončení stavební části – 27. 8. 2019, dokončení výtahu – 15. 11. 

2019. Rozpočtovaná cena byla –info dodá p. Těhníková 

 

 
 

 

Usnesení RM č. 718/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Stav-Agency s.r.o.., IČ: 
25482505  na realizaci zakázky „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 518 a č.p. 525 “ 
za cenu Kč 2 397 212,- bez DPH /Kč 2 900 627,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s 
tímto dodavatelem. 
 

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

 

 

 

9. Výběr nejvhodnější nabídky - "Demolice objektů č.p.1001, č.p. 1002, Turnov, ul. 5. 

května" 
 

Rozprava: 
Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Demolice objektů č. p. 1001, č. p. 1002, Turnov, ul. 5. 

května“, který provedla hodnotící komise dne 19. 11. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Bones s.r.o., IČ: 27936333 za cenu 2 430 318Kč s DPH.  

Termíny realizace: Zahájení: 10. 1. 2019, dokončení: 11. 3. 2019. Rozpočtovaná cena byla 6 mil. Kč vč. DPH. 
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Usnesení RM č. 719/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Bones s.r.o., IČ: 27936333 na 
realizaci zakázky „Demolice objektů č. p. 1001, č. p. 1002, Turnov, ul. 5. května“ za cenu Kč 2 008 527,- 
bez DPH/ Kč 2 430 318,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

 

 

10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemku - Občanské sdružení Svobodná 

škola umění 
 

Rozprava: 

Od roku 2009 má Občanské sdružení Svobodná škola umění, Mašov ve výpůjčce pozemek p. č. 696/2 v k. ú. Mašov 

u Turnova. Výpůjčka na tento pozemek byla uzavřena na dobu pěti let, tedy do 31. 12. 2013 a následně dodatkem č. 

1 prodloužena na dalších 5 let. Odbor správy majetku doporučuje prodloužení smlouvy o výpůjčce na dalších 5 let.  

 

 

Usnesení RM č. 720/2018 

RM schvaluje  

dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemku p. č. 696/2 v k. ú. Mašov u Turnova pro Občanské sdružení 
Svobodná škola umění na dobu pěti let do 31. 12. 2023. 
RM v diskuzi upozornila, že je nutné provést opravu a nátěr soch. 
 

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

 

 

 

11. Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce pozemku pro SDH Mašov 
 

Rozprava: 
Od roku 2009 má Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, organizační jednotka SDH Mašov u Turnova ve 

výpůjčce pozemek p. č. 694/16 v k. ú. Mašov u Turnova, jedná se o lom v Mašově. Výpůjčka na tento pozemek byla 

uzavřena na dobu pěti let, tedy do 31. 12. 2013, následně byla prodloužena na 5 let. OSM doporučuje prodloužení 

smlouvy o výpůjčce na dalších 5 let. 

 

 

Usnesení RM č. 721/2018 

RM schvaluje  

dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemku p. č. 694/16 v k. ú. Mašov u Turnova pro Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, organizační jednotku SDH Mašov u Turnova na dobu pěti let do 31. 12. 2023. 
 

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

 

 

 

12. Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, Turnov“ 
 

Rozprava: 
OSM předkládá cenový dodatek ke stavbě „Rekonstrukce č. p. 466, Skálova ulice, Turnov“. Původní smlouva 

OSM/17/1581/PIM je rozšířena o smluvní dodatek č. 5 a změnový list č. 4.  

Zhotovitel stavby fi Termil, s. r. o. předložil zpracovaný cenový dodatek formou položkového rozpočtu na 

méněpráce a vícepráce, které vznikly postupně v období říjen 2018 – listopad 2018. U víceprací se jedná o položky s 

jiným technickým řešením v současném standardu nebo o položky nad rámec výkazu výměr a chybějící položky 

v rozpočtu.  
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Postup prací a z toho vyplývající méněpráce a vícepráce jsou konzultované na kontrolních dnech a zapsané ve 

stavebním deníku a změnovém listu. Navržené cenové změny nemají vliv na termín dokončení díla. 

A) Položky víceprací – cena včetně DPH 

1)odstranění a zásyp vrstev topného kanálu                                      127 002,- Kč 

2)změny ve zpevněných plochách                                                     565 886,- Kč 

3)kotec pro psa                                                                                     19 065,- Kč 

4)změny stavby dle deníku                                                                 496 439,- Kč 

5)podlahy ve 2.NP                                                                              155 879,- Kč 

6)změny VZT                                                                                      179 067,- Kč 

7)změny elektro                                                                                  153 858,- Kč 

8)změny UT a ZTI instalací                                                                  32 991,- Kč                                                                                               

        Celkem                                                                              +  1.730 187,-Kč včetně DPH                                                                                                                                                                                                                      
 

 

Přehled schválených dodatků: 

- 30. listopadu 2017 RM schválila dodatek č. 1 zahrnující více a méně práce a navýšení ceny stavby o 777.153Kč vč. 

DPH 

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

- 4. dubna 2018 RM schválila dodatek č. 3 zahrnující více a méně práce a navýšení ceny stavby o 2.162.440Kč vč. 

DPH 

- 3. října 2018 RM schválila dodatek č. 4 zahrnující více a méně práce a navýšení ceny stavby o 2.342.698Kč včetně 

DPH 

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

řízení s cenou 58.560 264Kč s DPH. 

- Navrhovaná výše dodatku č. 5 je 1.730.187 Kč včetně DPH 

Celková výše víceprací cca 7 mil. Kč 

Celková cena díla včetně dodatků č. 1 – č. 5 je ve výši 65. 572 741Kč vč. DPH 

 

 

Usnesení RM č. 722/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 5 ve výši 1.730 187,-Kč včetně DPH dle změnového listu ke „Smlouvě o dílo“ pro 
stavbu „Rekonstrukce č. p. 466, Skálova ulice, Turnov“ pro firmu Termil,  s.r.o., Jablonec nad Nisou. 
 

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

 

 

 

13. Dopravní terminál - prodloužení smluv 
 

Rozprava: 
Město Turnov vybudovalo v roce 2011 z podpory dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov“. Provoz terminálu veřejné dopravy byl 

zahájen 6. 11. 2011. Tento projekt musel být po dobu udržitelnosti mírně ztrátový. Proto původně dopravci hradili 

poplatek za vjezd ve výši 3,- Kč. Později byl od 1. 4. 2013 poplatek zvýšen na 6,- Kč. Tyto smlouvy byly uzavřeny 

do 31. 5. 2017, kdy skončila i doba udržitelnosti projektu. Od 1. 6. 2017 byl poplatek zvýšen na 9,- Kč/vjezd + DPH, 

abychom nebyli ve ztrátě. Tyto smlouvy jsou uzavřeny do 31. 12. 2018. 

Rada města na svém jednání dne 17. 10. 2018 schválila navýšení poplatku na částku 10,- Kč/vjezd + DPH. 

Záměr uzavření smluv o užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově byl zveřejněn na úřední 

desce v termínu 23.10. - 8. 11. 2018. Nyní žádáme o schválení smluv s jednotlivými dopravci. 

 

 

Usnesení RM č. 723/2018 

RM schvaluje  

uzavření smluv o užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově s jednotlivými 
dopravci: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Chrudim, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Králův Dvůr, 
BusLine LK, s.r.o., Semily, BusLine KHK, s.r.o., Semily, František Pytlík, Trhová Kamenice, ČSAD 
Liberec, a.s., Liberec, KAD, spol. s r.o., Vrchlabí, REGA & R spol. s r.o., Praha 3, RETROBUS, s.r.o., 
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Držovice, Zlatovánek spol. s r.o., Polička na dobu určitou do 31. 12. 2019 za cenu 10,- Kč/vjezd + DPH. 
 

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

  
 

14. Žádost o dotaci do OPŽP – Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova 
 

Rozprava: 
V lednu 2018 byla zadána projektová dokumentace společnosti STRIX Inženýring, spol. s.r.o. na zajištění stability 

skalních stěn v Dolánkách u Turnov na základě havarijního stavu skalního podloží. Padající části skal a suť ohrožují 

na životě pohybující se osoby na stezce v Dolánkách směrem k Zrcadlové koze. Projektová dokumentace byla 

zpracována včetně rozpočtu a během léta 2018 byla odevzdána s tím, že bude možné žádat o dotaci v Operační 

programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové náklady byly rozpočtovány ve výši 6.427.000 Kč. V současné době je 

vyhlášena 101. výzva v OPŽP a je možné podávat žádosti o dotaci do 20. prosince 2018. Přílohou žádosti je též 

vyjádření odboru geologie Ministerstva životního prostředí (MŽP), které posuzuje výši způsobilých nákladů. 

V posudku je vyhodnocen způsob zajištění skal a výše potřebných nákladů na požadované opatření. Z celkových 

nákladů rozpočtu 6.427 tis. Kč je podle MŽP stanovena výše způsobilých nákladů 3.540.000 Kč, viz příloha č. 1 

tohoto materiálu.  

  Náklady v Kč 

Celkové náklady akce                                6 427 000,00     

Způsobilé náklady                                 3 540 000,00     

Dotace EU - 85%                                3 009 000,00     

Nezpůsobilé náklady                                2 887 000,00     

Kofinancování uznatelných nákladů (15%)                                   531 000,00     

Celkové náklady města                             3 418 000,00     

 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 

 

Usnesení RM č. 724/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova“ do 
Operačního programu Životní prostředí. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 725/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit v případě přidělení dotace vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města ve výši min. 15% 
způsobilých nákladů a na uhrazení nezpůsobilých nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Zajištění 
stability skalních stěn, Dolánky u Turnova“. 
 

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

 

 

 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 

inženýrských sítí k pozemku p.č.3888/134 k.ú.Turnov 
 

Rozprava: 
Od Českých drah, a.s. plánujeme odkup pozemek parcel. č. 3888/134 k. ú. Turnov.  

Na dotčený pozemky žádá společnost SŽDS, s.o. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souladu 

s ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pro tento případ se jedná o 

bezúplatné zřízení věcného břemene-služebnosti k městem odkupovanému pozemku p. č. 3888/134 k. ú. Turnov. 
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Usnesení RM č. 726/2018 

RM schvaluje  

schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu se 
zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na budoucím městském pozemku parcel. č. 
3888/134 v k. ú. Turnov v celkové délce 218 bm dotčených stavbou Inženýrské sítě ve prospěch Správy 
železniční dopravní cesty, s.o., Praha, které bude zřízeno bezúplatně. 
 

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

 

 

 

16. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na akci „ 

Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při Obchodní akademii, 

Hotelové škole a Střední škole. 
 

Rozprava: 
V srpnu 2018 byla do programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018 podána žádost o dotaci na 

akci „ Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední škole, 

Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“. V tomto projektu se jedná o rekonstrukci hřiště v areálu školy. 

Toto hřiště je rozděleno na dvě plochy. Na první ploše hřiště, která bude využívána na basketbal, tenis a 

nohejbal/volejbal, bude provedena polyuretanová plocha. Na druhé ploše hřiště, které bude využíváno na tenis a 

nohejbal/volejbal, bude položen víceúčelový trávník. Na rekonstrukci hřiště je zpracována projektová dokumentace. 

Celkové náklady budou cca Kč 1700 000,- s DPH, schválený maximální příspěvek kraje je Kč 500 000,-, spoluúčast 

města cca Kč 1 200 000,- s DPH. Konečné celkové náklady budou upřesněny po ukončení výběrového řízení. 

Realizace akce od 3. 6. 2019 do 30. 8. 2019. Dotace ve výši Kč 500 00,- byla Městu Turnov schválena dne 30. 10. 

2018 Zastupitelstvem Libereckého kraje a následně byla městu doručena Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4713/2018 k podpisu. 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 

 

Usnesení RM č. 727/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města schválit podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. 
OLP/4713/2018 na akci „ Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při Obchodní akademii, 
Hotelové škole a Střední škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“ a spolufinancování této 
akce ve výši maximálně Kč 1 200 000,- s DPH. 
 

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

 

 

 

17. Stížnost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Turnov 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku prověřil stížnost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Turnov, ohledně popraskaných vnitřních 

omítek v jejím rodinném domě. Jako důvod praskání omítek paní Rojíková uvádí vliv těžké autodopravy projíždějící 

v těsné blízkosti nemovitosti při stavbě „Fotbalové hřiště s umělou trávou, Koškova ulice, Turnov“. OSM navrhuje 

neschválit požadované náklady na opravu z důvodu, že není prokázáno, že praskliny vznikly vlivem výstavby 

fotbalového hřiště. 
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Usnesení RM č. 728/2018 

RM neschvaluje  

úhradu paní xxxxxxxxxxxx v rodinném domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Turnov ve výši 2900,-Kč za 
malířské práce v obývacím pokoji a WC. 
 

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

 

 

 

18. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě. 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám tímto k projednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2018 mezi městem Turnovem a organizací Zdravotně sociální služby 

Turnov, příspěvková organizace, schválené Radou města Turnova dne 25. 01. 2018. Zdravotně sociální služby 

požádaly o změnu vyrovnávací platby na jednotlivé druhy registrovaných sociálních služeb. Celková výše 

vyrovnávací platby na rok 2018 zůstává stejná, a to ve výši 16,146.000 Kč. Je třeba pouze upravit výši částek na 

druhy služeb podle předpokladu čerpání.  

 

 

Usnesení RM č. 729/2018 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Turnov a Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvkovou 
organizací. 
 

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

 

 

 

19. Členové do školské rady při základních školách 
 

Rozprava: 

Dle § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů.  

Při všech základních školách zřizovaných Městem Turnov působí školské rady zřízené dle platné legislativy, za 

zřizovatele jsou jmenováni do každé z nich 1-2 členové podle velikosti školské rady. 

Ode dne 8. listopadu 2017 jsou jmenováni Radou města Turnova členové školských rad za zřizovatele takto: 

 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace (2 členové):  

 Bc. Renata Brychová, Mgr. Petra Houšková 

 Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace (2 členové): 

 Eva Kordová, Mgr. Martina Marková 

 Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace (2 členové): 

 Mgr. Martina Marková, Ing. Jaroslav Knížek 

 Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace (1 člen): 

 Mgr. Jana Svobodová 

 Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace (1 člen): 

 Eva Kordová 

 Mateřská a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace (člen): 

 Mgr. Petra Houšková 

 

Z důvodu ukončení pracovního poměru paní Bc. Renaty Brychové na odboru školství, kultury a sportu je třeba 

zvážit složení školské rady při ZŠ Skálova a případně lze provést změnu i u dalších školských rad. Navrhujeme, aby 

Rada města zvážila jmenování do školských rad za zřizovatele a případně některé členy odvolala a nahradila je členy 

novými.  
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Usnesení RM č. 730/2018 

RM odvolává  

ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z členství ve školské radě při Základní škole Turnov, Skálova 
600, příspěvková organizace paní Bc. Renatu Brychovou s účinností k 30. 11. 2018. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 731/2018 

RM jmenuje  

ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do školské rady při Základní škole Turnov, Skálova 
600, příspěvková organizace za zřizovatele Ing. Zbyňka Miklíka. Zároveň Rada města stanovuje počátek 
funkčního období člena školské rady s účinností od 1. 12. 2018. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 732/2018 

RM odvolává  

ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z členství ve školské radě při Základní škole Turnov, Žižkova 
518, příspěvková organizace Ing. Jaroslava Knížka s účinností k 30. 11. 2018. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 733/2018 

RM jmenuje  

ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady při Základní škole Turnov, Žižkova 518, 
příspěvková organizace za zřizovatele Mgr. Janu Svobodovou. Zároveň Rada města stanovuje počátek 
funkčního období členky školské rady s účinností od 1. 12. 2018. 
 

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

 

 

 

20. Kronikářský zápis 2017 
 

Rozprava: 
Letopisecká komise Rady města Turnov na svém jednání 5. 11. 2018 projednala zápis v kronice za rok 2017, všichni 

členové komise posoudili jeho obsah a úplnost. Ke konceptu kroniky nevznesla komise žádné zásadní připomínky a 

zápis hodnotí jako velmi dobrý, objektivní a obsahově poutavý. Kronika je vedena v souladu s právními předpisy. Po 

schválení radou města bude zápis umístěn v plném znění na internetové stránky města Turnov. Na stejném jednání 

komise souhlasila i s podobou fotografické přílohy kronikářského zápisu, která bude pevnou součástí vazby kroniky. 

Fotografie jsou po jednotlivých měsících uloženy na CD nosičích, pevných discích, aby je bylo možné operativně 

využívat. Tato data jsou průběžně umísťována na internetové stránky města Turnov a nově jsou i elektronicky 

archivována. 
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Usnesení RM č. 734/2018 

RM schvaluje  

kronikářský zápis za rok 2017 včetně jeho fotodokumentační přílohy. 
 

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

 

 

 

21. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - Zdravotně sociální 

služby Turnov, Dětské centrum Turnov, p. o., Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, 

p. o. 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám:  

1) Žádost organizace Zdravotně sociální služby Turnov o navýšení částky na opravy účet 511 – Opravy a 

udržování o 300 tis. Kč, tj. na celkových 856 tis. Kč.  

2) Žádost ředitelky organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace o snížení částky účtu 502 - 

Spotřeba energie o 29,3 tis. Kč, tj. na celkových 45,7 tis. Kč a zároveň o navýšení účtu 511 - Opravy a 

udržování o 34 tis. Kč, tj. na celkových 44 tis. Kč 

3) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace o navýšení 

částky na účtu 503 - Spotřeba vody o 19 tis. Kč, tj. na celkových 44 tis. Kč a zároveň o snížení sledovaného 

ukazatele účtu  511 - Opravy a udržování o 13 tis. Kč, tj. na celkových 17 tis. Kč.  

 

 

Usnesení RM č. 735/2018 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov navýšení sledovaného ukazatele 511 – Opravy a udržování 
o 300 tis. Kč na celkových 856 tis. Kč. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 736/2018 

RM schvaluje  

organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele 511 - 
Opravy a udržování o 34 tis. Kč a snížení závazného ukazatele 502 - Spotřeba energie o 29,3 tis. Kč na 
celkových 45,7 tis. Kč. 
 

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

 

 

Usnesení RM č. 737/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 
511- Opravy a udržování o 13 tis. Kč, na celkových 17 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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22. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel 
 

Rozprava: 
V reakci na nově vzniklé komise Rady města Turnova a na nově vzniklý sportovní výbor Zastupitelstva města 

Turnova Vám předkládáme k projednání návrh na změnu Dotačního statutu města Turnov včetně všech souvisejících 

pravidel. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Usnesení RM č. 738/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit Dotační statut města Turnov spolu se statuty účelových fondů a 
pravidly pro poskytování dotací pro jednotlivé oblasti podpory s navrhovanými změnami. 
 

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

 

 

 

 

V Turnově dne 5. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………………………….       ………………………………………. 

     Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

           starosta            místostarostka 


