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Zápis z 23. jednání rady města Turnov 

ze dne 5. prosince 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, 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu:                   

            

 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

  

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 
1. Investiční priority města 2019-2023    Ing. Tomáš Hocke  8:00 – 9:15 

2. Návrh úpravy systému parkování v Turnově – k 1. diskuzi  Mgr. Jana Svobodová  

3. Zvýšení ceny pronájmu za obřad na objektu hrad Valdštejn 

od 1. 1. 2019 

Záležitosti odboru správy majetku 

4. TJ Turnov, multifunkční sportoviště Turnov, Daliměřice  Ludmila Těhníková 9:15 – 11:45 

5. Výběr dodavatele – Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko   

6. Směrnice č. 49 „Zásady a postupy k zadávání zakázek 

Městem Turnov“ 

7. Dotace na obnovu místních komunikací z Ministerstva pro  Ing Tomáš Hocke 

místní rozvoj 

8. Komenského ulice, zpracování projektové dokumentace  Ludmila Těhníková 

9. Bytová zóna Benátky, zpracování projektové dokumentace 

10. Pronájem části pozemku p.č. 995/2, k.ú. Turnov na  

vybudování obratiště 

11. Žádost o prodej pozemku p.č. 736/33 k.ú. Daliměřice 

12. Pronájem pozemků na fotbalové hřiště pro Městskou  

Sportovní Turnov s.r.o. 

13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  

Břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „SM, 

Turnov, Mašov parc. č. 316/3-kNN“ 

14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti „Dešťová kanalizace pro Bytový dům, 

Žižkova ul.“ 
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15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti „Vodovodní přípojka pro p.č. 862/7, 

Daliměřice, xxxxxxxxxxxxxxxx“ 

16. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „Vodovodní 

a kanalizační přípojka k objektu č.p. 166 Trávnice, p.č. 330 

k.ú. Turnov, p. xxxxxxxxxxxxx“ 

        17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

                dohodu o umístění stavby „SM, Turnov, Brigádnická parc.č. 

 2575/1, p. xxxxxxxxxxxxxx-kNN 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

18. Navýšení ceny stravy z Krajské nemocnice Liberec pro   Mgr. Petra Houšková 11:45 – 12:00 

Zdravotně sociální služby Turnov od 1. 1. 2019 

Přestávka          12:00 + 12:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

19. Žádost o čerpání rezervního fondu – Základní škola Turnov- Mgr. Martina Marková 12:30 – 13:00 

Mašov, příspěvková organizace 

20. Vyřazení majetku příspěvkových organizací 

21. Valná hromada Městské sportovní Turnov, s.r.o. – smlouvy  Mgr. Jana Svobodová 13:00 – 14:00 

a další 

Záležitosti odboru finančního 

22. Škodní a likvidační komise     Ing. Tomáš Hocke  14:00 – 15:00 

23. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2019 dle  Mgr. Petra Houšková 

nařízení vlády č. 263/2018 Sb 

24. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2018   Ing. Tomáš Hocke 

25. Návrh rozpočtu na rok 2019 

26. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022 

 

 

 

 

1. Investiční priority města 2019-2023 
 

Rozprava: 
      Na základě dlouhodobé koncepce plánování investičních akcí města předkládám materiál soustřeďující 

informace týkající se investic, rekonstrukcí a oprav. Tento materiál bude podkladem pro anketu zastupitelů, kteří 

svým hlasováním sdělí priority, na které bude navazovat projekční příprava, vyhledávání finančních zdrojů a 

následně i realizace záměru. Finanční potenciál města na velké investice a opravy je cca 50-70 mil. Kč /ročně. 

Hlasování o záměru bude probíhat prostým seřazením investičních záměrů od nejvíce preferovaného k nejméně 

preferovanému záměru v jednotlivých kategoriích. Nejvíce preferovaný projekt dostane maximum bodů. V kategorii 

akce nad 10 mil. Kč, tak nejpreferovanější záměr bude mít 20 bodů, v kategorii akcí pod 10 mil. Kč bude mít 

nejpreferovanější záměr 30 bodů. 

 

Materiál bude projednáván na prosincovém ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 739/2018 
RM bere na vědomí  
informace o Investičních prioritách Města Turnova pro období 2019 – 2025 a předává další projednání 
materiálu zastupitelstvu města včetně návrhu hlasování (prosté seřazení akcí dle priorit včetně variant) 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

2. Návrh úpravy systému parkování v Turnově - k 1. diskuzi 
 

Rozprava: 

      RM projednala materiál Městské police, který popisuje stávající systém placeného parkování na území města, 

s výčtem počtu parkovacích míst, výběru peněz po jednotlivých lokalitách, činnosti Městské policie Turnov, údržbu 

a obnovu parkovacích automatů, systému výběru pokut v blokovém a správním řízení, zkušenostmi z měst, kde bylo 

zavedeno parkování na 30 minut zdarma.  

Na základě následné diskuze RM navrhuje pilotní ověření parkování na náměstí Českého ráje na 30 min. zdarma za 

předpokladu pouze lístkového systému, systém kontroly a postihů, navýšení ceníku na 50Kč/h, úpravy vyhlášky, 

medializaci a řešení parkování v docházkové vzdálenosti. 
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Usnesení RM č. 740/2018 
RM bere na vědomí  
zprávu o systému parkování v Turnově a pověřuje místostarostku Janu Svobodovou projednáním návrhu 
na parkování 30 minut zdarma na náměstí Českého ráje v dopravní komisi 19. prosince 2018 a 
předložením finálního materiálu na RM. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
 

 

3. Zvýšení ceny pronájmu za obřad na objektu hrad Valdštejn 
 

Rozprava: 
      Cena svatebního obřadu na památkovém objektu - hrad Valdštejn (dále jen „hrad“ či „Valdštejn“) - je 

dlouhodobě pod hranicí cen na jiných památkových objektech obdobného charakteru. Během posledních let došlo 

ke zvýšení atraktivnosti hradu (rozsáhlá investiční činnost vedoucí ke zlepšení vzhledu památkového objektu a genia 

loci, nabídka dalších služeb pro snoubence jako je nová výzdoba kaple či terasy, květinová výzdoba, zapůjčení 

skleniček na přípitek apod. vše v ceně obřadu). Turnovské památky a cestovní ruch navrhují zvýšit cenu svatebního 

obřadu na hradu Valdštejn z 3000 Kč na 4000 Kč. Přikládá přehled cen v okolních kulturních památkách, které jsou 

zásadně vyšší (Svijany 5500 Kč a vyšší, Sychrov 7000 Kč a vyšší, Hrubý Rohozec 5000 Kč, Mnichovo Hradiště 

4000 Kč, Kost 7000 Kč, Frýdštejn 2000 Kč). Z uvedené částky se odvádí DPH ve výši 21%. 

 

Hrad Valdštejn od letošního roku rozšířil speciální dětské prohlídky. V příštím roce mají být dětské prohlídky ještě 

více rozšířeny. Reaguje se tak na zvyšující se poptávku i na trend v jejich pořádání památkovými objekty a to ve 

vlastnictví státu i ve vlastnictví ostatních subjektů, vlastníků. Dětské prohlídky jsou zaměřeny převážně na 

předškolní děti (tedy děti do šesti let) a účastní se jich převážně výše uvedená cílová skupin. Navrhujeme na 

speciální dětské prohlídky zavést pro děti od tří do šesti let cenu 20 Kč). 

 
 

Usnesení RM č. 741/2018 
RM schvaluje  
navýšení ceny pronájmu za svatební obřad v prostorách hradu Valdštejna na 4.000,- Kč (včetně 
nabízených služeb mimo fotografování v interiérech) a dále možnost poskytnout svatebčanům dalších 
služby za úplatu uvedené v tabulce číslo 1, od 1. 1. 2019. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 742/2018 
RM schvaluje  
cenu 20 Kč pro děti od 3 do 6 let v rámci pořádaných speciálních dětských prohlídek v rámci vstupného 
na hrad Valdštejn, od 1. 1. 2019. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

4. TJ Turnov, multifunkční sportoviště Turnov, Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku oslovila projekční kancelář, která pro TJ Turnov zpracovává projektovou dokumentaci na 

výstavbu nového multifunkčního sportoviště na Daliměřicích. Předmětem je výstavba nové nafukovací haly, objektu 

zázemí a parkovací plochy v místě stávajícího sportoviště na pozemku parc. č. 968/2, k. ú. Daliměřice. 

V rámci stavby by mělo dojít i k přeložce stávajícího chodníku v Bezručově ulici, který sousedí se stávajícím 

sportovištěm. Nový chodník š. 1,75m bude zrealizován v rámci výstavby nového sportoviště, na pozemku TJ 

Turnov. Po dokončení stavby bude nový chodník, včetně pozemku pod ním, převeden bezplatně do majetku města 

Turnov. 

 

Otázky vznesené v rámci diskuze v RM, vzhledem informaci o žádosti o kofinancování záměru ze strany města: 

Popis parkování?; Životnost nafukovací haly? Likvidace dešťových vod?; Harmonogram využití haly?; 

Předpokládaný ceník a provozní náklady – předpokládaný finanční příspěvek na provoz ze strany města?; Bude 
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město moci zasáhnout do harmonogramu využití haly?; Bude sportoviště po době udržitelnosti převedeno na město?; 

Nabídne TJ nějakou kompenzaci za kofinancování? 

 
 

Usnesení RM č. 743/2018 
RM schvaluje  
záměr přeložky chodníku v Bezručově ulici v rámci výstavby nového multifunkčního sportoviště a 
doporučuje ZM schválit následný bezúplatný převod chodníku a pozemku pod ním do majetku Města 
Turnov. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

5. Výběr dodavatele - Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko 
 

Rozprava: 
      Usnesením rady města č. 635/2018 ze 17. 10. 2018 bylo schváleno vypsání výzvy ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na výstavbu denního stacionáře při MŠ a ZŠ Sluníčko. Stavebními úpravami bude provedena 

jednopodlažní nástavba stávajícího centrálního pavilonu areálu budov ZŠ a MŠ speciální v Turnově. Přístup do 

nástavby bude zajištěn novou přístavbou schodiště, v jehož zrcadle bude výtah, který umožní bezbariérový přístup 

do nástavby, ale díky nástavbě spojovacích krčků i do obou navazujících pavilonů ZŠ a MŠ.  

Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč. 

 

Usnesení RM č. 744/2018 
RM schvaluje  
zrušení zadávacího zařízení na akci „Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko“ z důvodu 
neobdržení žádné nabídky dle par. 127, odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 745/2018 
RM schvaluje  
použití předběžné tržní konzultace dle par. 33 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů pro stanovení vhodnějších zadávacích podmínek a vypsání nového 
otevřeného výběrového řízení s uveřejněním na věstníku veřejných zakázek a s upravenými zadávacími 
podmínkami na akci „Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko“. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

6. Směrnice č. 49 "Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov" 
 

Rozprava: 
      Na jednání u starosty města dne 14. 11. 2018 byl projednán návrh na úpravu směrnice č. 49 "Zásady a postupy k 

zadávání zakázek Městem Turnov". Dohodnuté změny a úpravy předkládáme radě města k projednání a schválení. 

Jedná se především: 

Obecné doplnění: 

- Zadávací dokumentace bude poskytnuta elektronicky zveřejněním na profilu zadavatele 

- Součástí zadávacích podmínek a smlouvy o dílo bude stanovena povinnost pro dodavatele předložit 

zadavateli, ve lhůtě 30 dnů od ukončení plnění předmětu smlouvy, seznam poddodavatelů, kteří se podíleli 

na plnění zakázky. Tato povinnost vzniká v případě, že více než 40 % z celkového plnění zakázky bylo 

plněno poddodavatelem/li. 

- Oznámení o výsledku výběrového řízení bude uchazečům odesláno ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne 

rozhodnutí hodnotící komise, a to prostřednictvím profilu zadavatele. 

 

Způsoby zadávání veřejných zakázek na dodávky nebo služby od 400 000,- Kč do 2 000 000,- Kč a stavební práce 

od 400 000,- Kč do 6 000 000,- Kč 

- Zakázky Výzva k účasti v soutěži musí být učiněna co nejvíce dodavatelům nejméně však 5 firmám. 

Prostřednictvím elektronického nástroje bude oslovena celá skupina dodavatelů dle CPV kódu. Pokud 



5                                                                              Zápis Rady Města Turnov dne 5. 12. 2018 

nebude v dané kategorii elektronického nástroje k dispozici min. 5 firem, musí být další společnosti 

osloveny jiným způsobem s výzvou k podání nabídky. Nejméně musí být osloveno 5 firem. 

 

Výjimky ze směrnice: 

- V odůvodněných případech, schválených radou města, je možné veřejnou zakázku zadat prostřednictvím 

elektronického nástroje uzavřenému okruhu účastníků. 

 

Směrnice bude vystavena na webu města a platí rovněž pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti města. 

 

Usnesení RM č. 746/2018 
RM schvaluje  
úpravu směrnice č. 49 "Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov" pod poř. číslem č. 49.18 s 
účinností od 1. 1. 2019. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

7. Dotace na obnovu místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj 
 

Rozprava: 
      Dne 20. 11. 2018 byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci do dotačního 

programu Podpora obnovy místních komunikací pro obce s více než 10 000 obyvateli. V tomto programu budou 

podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich. Dotace je poskytována až do výše 50 % 

skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Horní limit dotace 

na jednu akci činí 15 mil. Kč. Termín pro podání žádosti je do 28. 2. 2019. Zveřejnění výsledků se předpokládá 

v dubnu, květnu 2019. Nejzazší termín dokončení akce je do 31. 12. 2020. Pro podání žádosti je nutné stavební 

povolení nebo žádost o stavební povolení. 

Materiál bude projednáván na prosincovém ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 747/2018 
RM doporučuje  
ZM schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu Podpora obnovy 
místních komunikací na projekt Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a spolufinancování této akce ve výši 
50% skutečně vynaložených uznatelných nákladů a případně i neuznatelných nákladů. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

8. Komenského ulice, zpracování projektové dokumentace 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám materiál týkající se plánované rekonstrukce ulice Komenského. Tato rekonstrukce navazuje 

na rekonstrukci vodohospodářských sítí, které jsou v této ulici ve velmi špatném, až havarijním stavu.  

Problematika prostorového uspořádání Komenského ulice byla předložena na radu města, která zvolila v dalším 

projektování variantu 2x chodník, 2x jízdní pruh š.2,5m, 2x parkovací záliv "bez stromů" s odůvodněním, že zeleně 

je v ulici dost v předzahrádkách rodinných domů a je třeba zachovat co nejvíce parkovacích míst.  

Kompletní projektová dokumentace na rekonstrukci Komenského ulice je vypracována a bude firmě dle smlouvy o 

dílo zaplacena. Cena díla je 360.580,-Kč vč. DPH. Žádost o stavební povolení byla vzata na základě požadavků 

občanů a usnesení rady města zpět.  

Materiál bude projednáván na prosincovém ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 748/2018 
RM bere na vědomí  
stav projektové přípravy rekonstrukce Komenského ulice, včetně požadavků obyvatel Komenského ulice 
a doporučuje zastupitelstvu města schválit pokračování projektové přípravy v navrženém prostorovém 
uspořádání 2x chodník šíře 1,5m, 2x parkovací záliv šíře 1,8m a 2x jízdní pruh šíře 2,5m ve variantě 
parkovacích zálivů se stromy. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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9. Bytová zóna Benátky, zpracování projektové dokumentace 
 

Rozprava: 
      Na základě výběrového řízení byla s firmou Profes projekt, s.r.o., Turnov uzavřena smlouva o dílo na 

zpracování projektové dokumentace na výstavbu sítí a komunikace v bytové zóně Benátky pro zasíťování 7 

pozemků v majetku Města Turnov a 5 soukromých pozemků.  Zpracovatel projektové dokumentace zadal dle 

smlouvy o dílo zpracování geologického posouzení lokality. Výsledek geologického posouzení je, že lokalita je 

nevhodná k zastavění a nebo s velkým rizikem pro investora – viz níže. Projektanti na základě výše uvedeného 

posudku a zaměření lokality přesto provedli návrh umístění komunikace a sítí - vodovodu, splaškové kanalizace a 

dešťové kanalizace a provedli odhad nákladů stavby. 

 

Geologický posudek ukázal několik zásadních věcí: 

- v lokalitě nesmí zasakovat ŽÁDNÉ dešťové vody, tzn., že by muselo být vystavěno cca 1400bm dešťové 

kanalizace, aby byly veškeré dešťové vody z komunikace, ale i ze soukromých pozemků odvedeny do Stebenky. 

Odhad nákladů na dešťovou kanalizaci je cca 9,8 mil. Kč. 

- dále z výškového profilu je patrné, že část splaškové kanalizace musí být řešena jako výtlačná, celková délka 

splaškové kanalizace by byla cca 660bm. Odhad nákladů na výstavbu splaškové kanalizace je cca 4,7 mil. Kč. 

- komunikace řešena částečně v zářezu a částečně na násypu o ploše 2370m2 je odhadnuta na částku cca 8,3 mil. Kč. 

- dále by bylo třeba vystavět nový vodovod a veřejné osvětlení, kde jsou náklady odhadnuty na cca 3 mil. Kč.  

- s realizací nového plynovodu není na základě geologického posudku vůbec počítáno. 

Celkové náklady stavby jsou odhadnuty na částku cca 31,2 mil. Kč s DPH. 

Se soukromými vlastníky pozemků proběhlo několik osobních setkání, kde byly řešeny i finanční otázky případného 

příspěvku na zasíťování. Dle současných pravidel z bytové zóny Hruštice soukromí majitelé přispívají částkou 300 

tis. Kč za pozemek. Pokud by bylo toto pravidlo použito i v lokalitě Benátky soukromí vlastníci by přispěli max. 

částkou ve výši 1,5 mil. Kč. 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 749/2018 
RM bere na vědomí  
stav projektové přípravy v bytové zóně Benátky a schvaluje ukončení smlouvy o dílo s firmou Profes 
projekt, s.r.o., Turnov na základě hydrogeologického posudku a predikovaných finančních nákladů na 
odvedení dešťových vod, výstavbu komunikace a inženýrské sítě. RM pověřuje odbor správy majetku 
seznámit zastupitelstvo a soukromé vlastníky pozemků s jednáním RM a svolat schůzku vlastníků 
soukromých pozemků ohledně dalšího možného postupu. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

10. Pronájem části pozemku p.č. 995/2, k.ú. Turnov na vybudování obratiště 
 

Rozprava: 
      Zastupitelstvo města na svém jednání dne 29. 11. 2018 projednalo odkup dalších pozemků pro vybudování 

inženýrských sítí, komunikací, zeleně a scelení stavebních parcel od soukromých vlastníků na zpřístupňování bytové 

zóny Hruštice-Károvsko. Část nově vzniklého pozemku 995/2, k. ú. Turnov o výměře 306 m2, který vlastní paní 

Vobořilová by měla sloužit jako obratiště.  S majitelkou tohoto pozemku jsme se domluvili na pronájmu potřebné 

části o výměře cca 100 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2019 na dobu, dokud nebude vybudována 

navazující komunikace. Nájemné je sjednáno ve výši 1.000 Kč za pronajatou plochu a bude hrazeno jednou ročně.  

 
 

Usnesení RM č. 750/2018 
RM schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx, Praha na část pozemku p. č. 995/2, k. ú. Turnov o 
výměře 100 m2 pro vybudování obratiště za cenu 1000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 
2019 na dobu, dokud nebude vybudována navazující komunikace. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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11. Žádost o prodej pozemku p.č. 736/33 k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Na odbor správy majetku byla paní Pokornou podána žádost o prodej pozemku parc. č. 736/33 k. ú. Daliměřice. 

Tento pozemek by měl sloužit pro zvětšení zahrady žadatelky. Pozemek parc. č. 736/33 v k. ú. Daliměřice o výměře 

277m2 v minulosti Město Turnov vykoupilo jako zbytkový při výstavbě silnice I/10 a není tedy předmětem žaloby 

na určení vlastnictví ve věci Walderode. Územním plánem města Turnov je výše uvedený pozemek zařazen do ploch 

- Orná půda, trvale travní porost.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 751/2018 
RM doporučuje  
ZM schválit prodej pozemku par. č. 736/33 k. ú. Daliměřice o výměře 277m2, za cenu stanovenou 
dohodou 170.000,- Kč, která je zároveň cenou obvyklou. Správní poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí uhradí Město Turnov. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 

 

12. Pronájem pozemků na fotbalové hřiště pro Městskou sportovní Turnov s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Městská sportovní Turnov s.r.o. požádala o pronájem pozemků v ul. Koškova, Turnov za hřištěm s umělou 

trávou. Prostor je užíván jako fotbalové hřiště č. 3. Navrhujeme nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok + DPH. 

Pro srovnání: 

- nájemné za atletický stadion vč. součástí a příslušenství je ve výši 7,48 Kč/m2/rok + DPH 

- nájemné za pronájem hřiště za sokolovnou v Mašově je ve výši 1,- Kč/m2/rok 

 
 

Usnesení RM č. 752/2018 
RM schvaluje  
nájem pozemku p. č. 3610/116, 3610/159, 3610/160, 3610/132, 3610/157, 3610/107, 3610/154, 
3610/106, 3610/161, 3610/108, podíl 9/23 z pozemku p. č. 3610/115 a podíl 10/23 z pozemku 3610/158, 
vše k. ú. Turnov o celkové výměře 9422 m2 na provozování fotbalového hřiště pro Městskou sportovní 
Turnov, s.r.o. od 1. 1. 2019 za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok + DPH. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov, Mašov parc.č.316/3-kNN" 
 

Rozprava: 
      V současné době se pro ČEZ Distribuci, a.s. připravuje prodloužení distribuční sítě zemního vedení NN. Jedná 

se o stavbu: „SM, Turnov, Mašov, p. č. 316/3-kNN“. Jedná se o stavbu: „SM, Turnov, Mašov p. č. 316/3-kNN“. Ze 

stávajícího venkovního vedení na stožáru na p. č. 1296 bude proveden svod kabelu do rozpojovací skříně SR302. Z 

této skříně bude provedeno prodloužení distribuční sítě zemním kabelem, ukončeným v nové přípojkové skříni 

SS101 v platovém pilíři na parc. č. 316/3. Stávající vývod do vrchní sítě bude přepojen do skříně SR302. Stávající 

staré vedení bude demontováno.  

 
 

Usnesení RM č. 753/2018 
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. 1296  k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v 
celkové délce cca 85 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Mašov parc. č. 316/3-kNN“ ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 34.000,- Kč + DPH. Cena za 1bm činí 400,-Kč+DPH. 
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Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti 

"Dešťová kanalizace pro Bytový dům, Žižkova ul." 
 

Rozprava: 
      Investor společnost Bydlení v Ráji, a.s. připravují na pozemcích města výstavbu dešťové kanalizace pro 

novostavbu Bytového domu v Žižkově ulici čp. 2136 k pozemku p. č. 843/11, 843/18, 843/30, 855/2, 855/18, 855/19 

k. ú. Turnov na místě stávajícího objektu bývalého kina Ráj, které je určeno k demolici. Na základě požadavku 

SČVK a vyjádření OŽP Turnov, bylo navrženo nové řešení likvidace dešťových vod a to svedením vody z objektu 

novostavby do nově vybudované dešťové přípojky přes retenční jímku do stávající odlehčovací stoky přes revizní 

šachtu na p. č. 843/1.  

 
 

Usnesení RM č. 754/2018 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného 
břemene v souladu s ustanovením §59 zákona č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a 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 pozemky parcel. č. 843/1, 843/21 a 846/1 k. ú. Turnov 
ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 85 bm dotčených stavbou kanalizační přípojky k 
Bytovému domu Žižkova 2136, Turnov, stavebník fy Bydlení v Ráji a.s., Jaurisova 4/515, Praha 4, za 
jednorázovou úhradu 34.000,- Kč + DPH. Cena za 1bm činí 400,- Kč + DPH. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti 

"Vodovodní přípojka pro p.č.862/7, Daliměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebníci manželé xxxxxxxxxxxxxx připravují na pozemcích města Turnova výstavbu nové vodovodní 

přípojky pro zahrádku, která se nachází na Daliměřicích na pozemku p. č. 862/7, k. ú. Daliměřice. Touto stavbou 

bude dotčena parcela č.862/6 k. ú. Daliměřice v majetku města Turnov. V návaznosti na usnesení č.657/2018 ze dne 

17. 10. 2018, kdy RM neschválila v této lokalitě přípojku ČEZ, se v této lokalitě prozatím nedoporučuje výstavba 

inženýrských sítí do vyřešení vlastnických vztahů a příspěvků vlastníků pozemků na zasíťování pozemků. Dne 22. 

11. 2018 proběhla schůzka se všemi vlastníky v dané lokalitě, kde se manželé xxxxxxxxxxxxxxxxx vyjádřili, že 

nechtějí stavět a příspěvek neposkytnou.  

 
 

Usnesení RM č. 755/2018 
RM neschvaluje  
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 pozemky parcel. č.862/6 v k. ú. Turnov ve 
vlastnictví města Turnova dotčených stavbou vodovodní přípojky k zahrádce  parcel. č. 862/7 k. ú 
Daliměřice,  stavebníci manželé Zemánkovi, bytem Stavbařů 328/2, 466 01 Jablonec n/N. V této lokalitě 
se prozatím nedoporučuje výstavba inženýrských sítí do vyřešení vlastnických vztahů a příspěvků 
vlastníků pozemků na zasíťování pozemků. Dne 22. 11. 2018 proběhla schůzka se všemi vlastníky v 
dané lokalitě, kde se manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxx vyjádřili, že nechtějí stavět a příspěvek neposkytnou. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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16. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní a kanalizační 

přípojka k objektu čp. 166 Trávnice, p.č. 330 k.ú.Turnov, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx žádá odbor OSM o vypracování Smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní 

a kanalizační přípojku ke svému domu čp.xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Přípojky se nacházejí na pozemku parc. č. 561 ve 

vlastnictví města. Byly realizované již v minulosti a jedná se pouze o narovnání majetkových závazků vůči městu. 

Paní xxxxxxxxxxxxx zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s 

vlastníkem dotčeného pozemku. 

 
 

Usnesení RM č. 756/2018 
RM schvaluje  
uzavření 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 pozemky 
parcel. 561 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce 7 bm dotčených stavbou 
vodárenského zařízení k RD čp. 166 na parc. č. 330 k. ú. Turnov, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.800,- Kč + DPH (400,- x 7bm + DPH). 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM, Turnov, Brigádnická parc.č.2575/1, p. xxxxxxxxxxxxxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu: „SM Turnov, Brigádnická, p. č. 2575/1-

kNN“. Jedná se o připojení nového odběrního místa k novému RD na p. č. 2575/1 v ulici Brigádnická.   

Projektované zemní kabelové vedení se nachází na parcel. číslech 3905/26 a 3905/39 k. ú. Turnov, vše v majetku 

Města Turnov. V rámci stavby dojde k vybudování nového kabelového vedení NN a přípojkové skříně v plastovém 

pilíři osazeném na hranici p. č  2575/1. Nové podzemní kabelové vedení bude na stávající distribuční rozvod 

připojeno ve stávající přípojkové skříni osazené v pilíři na hranici p. č. 2576. 

 
 

Usnesení RM č. 757/2018 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění 
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. 3905/26 a 3905/39 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města 
Turnov v celkové délce cca 21 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Brigádnická, p. č. 2575/1-kNN“ ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 8.400,-+DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

18. Navýšení ceny stravy z Krajské nemocnice Liberec pro Zdravotně sociální služby 

Turnov od 01.01.2019. 
 

Rozprava: 
      V měsíci listopadu nám Krajská nemocnice Liberec zaslala nový ceník stravy platný od 1. 1. 2019. Důvodem 

navýšení jsou zvýšené mzdové náklady a náklady spojené s výrazným nárůstem cen surovin. U celodenní stravy se 

jedná o navýšení ze 170,- Kč na 188,- Kč, a u obědů ze 75,- Kč na 85,- Kč, pro uživatele všech našich služeb.  
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Pokud do konce roku Ministerstvo práce a sociálních věcí nenavýší stávající cenové stropy, budeme nuceni nové 

zvýšené ceny u našich pobytových služeb akceptovat a to zatíží náš rozpočet během celého roku o finanční částku 

cca 500 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o celorepublikový problém ve stravování v oblasti sociálních služeb, 

zaslala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR dopis na Ministerstvo práce a sociálních věcí přímo ministryni 

Mgr. Maláčové s naléhavou urgencí zvednout stávající zákonnou normu 170,- Kč na 190,- Kč, což by vyřešilo daný 

problém. 

 
 

Usnesení RM č. 758/2018 
RM bere na vědomí  
informaci ředitele Zdravotně sociálních služeb Turnov o navýšení cen stravy z Krajské nemocnice Liberec 
od 01. 01. 2019 a uvedené navýšení bude hrazeno z rozpočtu organizace, tj. z příspěvku zřizovatele. 
Případné navýšení bude upraveno v rámci rozpočtového opatření. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 

 

19. Žádost o čerpání rezervního fondu - Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková 

organizace 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu organizace do výše 65.000,- Kč na nákup nových žákovských lavic. Jedná se o sety lavic 

firmy ABCD služby školám Liberec. Jedná se o celkem 12 ks dvoumístných lavic se židlemi a 2 kusy jednomístných 

lavic se židlemi.  

Rezervní fond organizace k 30. 6. 2018 je 801.574,53 Kč 

Povinná rezerva na energie 15% je 33.600,- Kč 

Rezervní fond k použití je ve výši 767.975,- Kč 

 
 

Usnesení RM č. 759/2018 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace 
do výše 65.000,- Kč na zakoupení nových žákovských lavic. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

20. Vyřazení majetku příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1. 12. 2013, 

předkládáme žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. 

Své žádosti o vyřazení majetku překládají ředitelé těchto příspěvkových organizací: 

 

Ředitel Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku (do 3.999 Kč) a zároveň žádá o vyražení drobného dlouhodobého hmotného 

majetku (do 40.000 Kč) a dlouhodobého drobného nehmotného majetku (do 7.999 Kč) 

 

Ředitelka Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace, dává na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 3.999 Kč) a zároveň žádá o vyřazení dlouhodobého 

hmotného majetku (do 40.000 Kč) 

 

Ředitel Základní školy Turnov, 28. října, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku (do 3. 999 Kč) a zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 40.000 

Kč)  
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Ředitelka Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku (do 3. 999 Kč) a zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného 

majetku (do 40.000 Kč) 

Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení 

drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 3. 999 Kč) a zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku (do 40.000 Kč) 

 

Ředitelka Mateřské školy Alešova 1140 Turnov, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného 

dlouhodobého majetku (do 3. 999 Kč) a zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 

40.000 Kč) 

 

Výše uvedený majetek určený k vyřazení je zastaralý, nefunkční, oprava nerentabilní – odbor školství, kultury a 

sportu doporučuje vyhovět žádostem ředitelů příspěvkových organizací o vyřazení majetku dle jejich předloženého 

návrhu. 

 
 

Usnesení RM č. 760/2018 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
dlouhodobého drobného hmotného majetku do 40.000 Kč a dlouhodobého drobného nehmotného 
majetku do 7.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková 
organizace. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 761/2018 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 
školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 762/2018 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitele Základní 
školy Turnov, 28. října, příspěvková organizace. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 763/2018 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 
školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

Usnesení RM č. 764/2018 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské a 
Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 765/2018 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 
školy Alešova 1140, Turnov, příspěvková organizace. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

21. Valná hromada Městské sportovní Turnov, s.r.o. - smlouvy a další 
 

Rozprava: 
      Jednatel společnosti stručně seznámil valnou hromadu se stavem smluvních vztahů mezi Městem Turnov a 

společností a mezi společností a sportovními spolky a jeho vlivem na budoucí možné výklady. Seznámil VH 

s možnými právními i finančními riziky. Dále seznámil VH se stručným přehledem spravovaného majetku. 

 

Majetek MST: 

 Areál Maškova zahrada – střediska koupaliště, zimní stadion, občerstvení, Maškova zahrada 

(skatepark, inline, malé hřiště, prolézačky) 

 Fotbalový stadion s tribunou, kabinami, klubovnou a bufetem (který pronajímáme) 

 Venkovní hřiště Turnov II 

 

Majetek Města, který MST spravuje a provozuje: 

 Atletický stadion (nájemní smlouva město > MST) 

 Krytý bazén na Výšince (nájemní smlouva město > MST) 

 Fotbalový areál za tratí (2 tréninková hřiště, z toho 1 nová umělka III. generace s osvětlením) 

 Sokolovna Mašov včetně hospody, kterou MST provozuje (nájemní smlouva město > MST) 

 

Ekonomické a právní posouzení hospodaření společnosti nezávislou odborně způsobilou osobou: 

- Návrh řešení: mělo by být hotovo do konce roku 2018 

- Náklady v řádu max. do 250 tisíc korun 

- Team: Lampa – Hejzdral – Šubert – Křapka – Svobodová – Mikula 

Financování a dotování činnosti společnosti s platnou legislativou, i zpracování návrhu na aktualizaci všech 

obchodních smluv; zejména návrh textu smluv a metoda kalkulací cen mezi spojenými osobami. 

- Návrhy smluv, metoda kalkulací, vkládání majetku města do MST včetně realizace do dubna 2019 

Náklady jsou uvedeny výše a patří k oběma usnesením. 

 
 

Usnesení RM č. 766/2018 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
pověřuje jednatele společnosti zadat ekonomické a právní posouzení hospodaření společnosti nezávislou 
odborně způsobilou osobou, posouzení uzavřených smluv mezi společností a městem Turnov, mezi 
společností a uživateli provozovaných sportovních areálů, a zejména posouzení Pověření k poskytování 
služeb v obecném hospodářském zájmu.  
Dále pověřuje jednatele společnosti zadat nezávislé odborně způsobilé osobě zpracování návrhu 
financování a dotování činnosti společnosti v souladu s platnou legislativou. S tím souvisí i zpracování 
návrhu na aktualizaci všech obchodních smluv; zejména návrh textu smluv a metoda kalkulací cen mezi 
spojenými osobami. Valná hromada pověřuje jednatele předložit výsledky návrhů na jednání valné 
hromady. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

Usnesení RM č. 767/2018 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje navržený grafický manuál pro Městskou sportovní Turnov, s. r. o. 
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Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
  
 

Usnesení RM č. 768/2018 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
odvolává ke dni 10. 12. 2018 stávající členy dozorčí rady a jmenuje k témuž dni členy dozorčí rady takto:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
a ukládá jednateli provést zápis do obchodního rejstříku. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 769/2018 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje změny v zakladatelské listině společnosti: 
Zakladatelská listina se doplňuje následovně: 
a.Předmět podnikání společnosti: Hostinská činnost 
b.Předmět podnikání společnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
c.Předmět činnosti společnosti: Údržba a provoz sportovních a volnočasových zařízení města Turnov. 
d.Za šesté: Orgány společnosti 
       a.Valná hromada, změna v posledním odstavci: 
V případě, že společnost má jediného společníka, nesvolává se valná hromada a její působnost vykonává 
jediný společník. V takovém případě jediný společník oznámí své rozhodnutí jednateli do 10 dnů ode dne 
jeho přijetí. V souladu se zákonem však jednatel uvědomí jediného společníka bez zbytečného odkladu 
po svém zjištění o tom, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen 
cíl sledovaný společností, a navrhne jedinému společníkovi zrušení společnosti nebo přijetí jiného 
vhodného opatření, pokud zákon nestanoví jinak. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

22. Škodní a likvidační komise 
 

Rozprava: 
      Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 28. 11. 2018 návrhy na vyřazení 

majetku. 

Dle směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, čl. VII. 

předkládáme výtah ze zápisu komise dne 28. 11. 2018. 

  

 

1) Vyřazení majetku na základě požadavků vedoucích odborů MÚ Turnov, viz příloha č. 1 k Zápisu. 

Jednotlivé odbory žádají o vyřazení drobného majetku, důvody k vyřazení jsou v návrzích od odborů, 

fyzická likvidace majetku bude provedena odvozem do sběrného dvora v TS Turnov.  

Celkem účet 028 (DDHM) - kancelář. nábytek a drobný majetek:                                                                                                        

+ 

111 616,00 Kč viz příloha č.1 

 
    

2) Vyřazení majetku MP Turnov, viz příloha č.2 k Zápisu.   

Městská policie Turnov žádá o vyřazení drobného majetku z důvodu mechanického poškození, věci 

jsou nefunkční, nelze je již opravit. Jednotlivé důvody k vyřazení majetku jsou v příloze Zápisu. 

Celkem účet 028 (DDHM) - drobný majetek: 176 163,00 Kč viz příloha č.2 

     

3) Ostatní majetek, viz příloha č.3 k Zápisu.   

Odbory SM a ŠKS navrhují vyřadit dlouhodobý hmotný majetek dle přílohy k Zápisu, ve které je uveden  
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důvod k vyřazení.    

Celkem úč.021 (DHM) - ostatní: 509 435,00 Kč viz příloha č.3 

     

4) Vyřazení výpočet.techniky, softwaru na projekt a drobného majetku - viz příloha č.4 k Zápisu. 

Odbor VV předkládá návrh na vyřazení výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, dále  

nepotřebného softwarového vybavení, nefunkčního a poškozeného drobného majetku.   

Část vyřazené výpočetní techniky je určená k prodeji, příjem z prodeje by měl být v částce Kč 53 800,-. 

Celkem účet 028 (DDHM) - výpočet technika, drobný majetek: 599 666,00 Kč viz příloha č.4 

Celkem účet 021 a 022 (DHM) - DELL Power, Cisco a notebook: 245 424,00 Kč dtto 

Celkem účet 013 (DNM) - SQL Server, jádro aMOSS a SW projekt: 537 116,00 Kč dtto 

 
 

Usnesení RM č. 770/2018 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářský nábytek a drobný majetek) z důvodu 
nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 28. 
11. 2018. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 771/2018 
RM schvaluje  
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (autobusové čekárny, přejezdový práh, pomník - kámen) z 
důvodu fyzického opotřebení čekáren, celkové rekonstrukce komunikace a přemístění pomníku na návrh 
škodní a likvidační komise ze dne 28. 11. 2018. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 772/2018 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku, samostatné hmotné movité věci, stavby a softwaru 
(výpočetní a telekomunikační technika, kancelářské techniky a softwarového vybavení) z důvodu, že 
technika je neprovozuschopném stavu nebo stavu, který již není vhodný pro potřeby úřadu (morální 
zastarání) na návrh škodní a likvidační komise ze dne 28. 11. 2018. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 773/2018 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (počítače) a odprodej zájemcům z důvodu, že již 
nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 28. 11. 2018. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
 

 
23. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1.1.2019 dle nařízení vlády č. 

263/2018 Sb. 
 

Rozprava: 
      Dne 14. 11. 2018 vyšlo nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1. 1. 

2019.  Na základě těchto předpisů došlo k úpravě platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem 

Turnov. 
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Úprava platů od 1. 1. 2019: všem ředitelům školských organizací, MKAM, TPaCR, ZSST a DC Turnov přísluší 

platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1, 3 a 5 k nařízení vlády č. 263/2018 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Usnesení RM č. 774/2018 
RM schvaluje  
dle návrhu platy ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Turnov s účinností od 
1. 1. 2019 dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb., přílohy č. 5. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 
 

Usnesení RM č. 775/2018 
RM schvaluje  
dle návrhu platy ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Turnov Městská knihovna 
Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková 
organizace a Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2019 dle 
nařízení vlády č. 263/2018 Sb., přílohy č. 1. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 776/2018 
RM schvaluje  
dle návrhu plat ředitelce příspěvkové organizace zřízené městem Turnov Dětské centrum Turnov, 
příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb., přílohy č. 3. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
 

 

24. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2018. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 12.529 tis. Kč, v této částce je zejména: 

navýšení v daňových příjmech o 16.900 tis. Kč,  

navýšení v nedaňových příjmech o 449 tis. Kč,  

snížení v kapitálových příjmech o 5.636 tis. Kč,  

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 816 tis. Kč 

Celkové výdaje se navyšují o 12.729 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 12.857 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

snižují o 128 tis. Kč.  

Rezerva na rok 2019 ve výši 18,85 mil. Kč  

Rezerva na řešení krizových situací na ř. 433 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. 5 se navyšuje o 11,6 mil. Kč na částku ve výši 12,7 mil. Kč, viz ř. 434 – 

vytvořený přebytek pro rok 2019. 

Financování se navyšuje o 200 tis. Kč {ř. 614} na částku ve výši 87.752 tis. Kč,  

 

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

bude projednáván na prosincovém ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 777/2018 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018 dle návrhu. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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25. Návrh rozpočtu na rok 2019 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2019. Příjmy předpokládáme ve 

výši 390609 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 303106 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 110004 tis. Kč a 

financování ve výši 22501 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a 

výdaji tvoří financování. V roce 2019 se celkové zadlužení města sníží o částku 17579 tis. Kč (splátky úvěrů), a to 

na částku 112000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).  

 

Materiál bude projednáván na prosincovém ZM. 

 

 
 

Usnesení RM č. 778/2018 
RM bere na vědomí  
návrh rozpočtu na rok 2019 s připomínkami dle jednání. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

26. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2022 
 

Rozprava: 
      Předkládám střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2020-2022. V programu zastupitelstva a v hlasování o 

investičních prioritách města je mnoho skutečně zásadních bodů, které směřují aktivitu města na více let do 

budoucna, zároveň jsou finančně nákladné. 

Proto jsem si dovolil připravit krátký materiál popisující finanční situaci města a její výhled na roky 2020-2022. Je 

na čase se zastavit a přemýšlet o blízké budoucnosti. Související materiály jsou návrh rozpočtu města na rok 2019 

včetně podrobného rozpisu a seznam investičních priorit města 2020-2023. Střednědobý výhled rozpočtu města 

Turnov na období 2020 – 2022 je sestaven v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavuje se na základě uzavřených 

smluvních vztahů a 

přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet města. 

Střednědobý výhled rozpočtu města je odvozen od upraveného rozpočtu na rok 2018 a návrhu rozpočtu 2019. V 

současné době je platný rozpočtový výhled města Turnov schválený zastupitelstvem města dne 14. 12. 2017 

usnesením č. 386/2017. 

 

Materiál bude projednáván na prosincovém ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 779/2018 
RM doporučuje  
ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2020 až 2022 dle tabulky č. 1. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

 

 

V Turnově dne 11. prosince 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………….   …………………………………….. 
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                           Ing. Tomáš Hocke              Mgr. Petra Houšková 

        starosta        místostarostka 


