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ZÁPIS 
Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 13. 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 

 
Záležitosti odboru životního prostředí 

1. Prezentace studie „Obnova zeleně urnového háje,  Mgr. Jana Svobodová 13:00 – 13:10 

Hruštice“ 

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Výběrové řízení na akci: Výměna sportovních povrchů Ludmila Těhníková 13:10 – 14:00 

na venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy 

3. Výběrové řízení na akci: ZŠ 28. října – sanační práce v 

části suterénu 

4. Výběrové řízení na akci: Hrad Valdštejn – stabilizace 

skalního podloží 

5. Výsledek výběrového řízení – Podzemní kontejnery na  

TKO 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby „SM, Turnov, Komenského, 

Švermova, Rokycanova-kNN“ 

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

„Osvětlení areálu společnosti KAMAX, s.r.o. Vesecko“ 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  

„SM, Turnov, Koškova p. č. 3610/4-kNN“ 

Záležitosti odboru finančního 

9. Plán inventur na rok 2018    Ing. Tomáš Hocke  14:00 – 14:10 

10. Nákup elektromobilu – výsledek výběrového řízení a  Mgr. Jana Svobodová 

nákup užitkového vozidla Multicara 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

11. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019  Mgr. Petra Houšková 14:20 – 15:00 
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12. Smlouva POST BELLUM, o.p.s. 

13. Žádost o čerpání rezervního fondu – Základní škola 

Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

14. Změna závazného ukazatele příspěvkových organizací 

Mateřská škola Turnov – Mašov, p.o., Waldorfská 

mateřská škola Turnov, p.o. 

15. Smlouva o dílo – „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov,  

Žižkova č. p. 518 a č. p. 525“ – přidaný bod 

16. Komise rady města, dojmenování členů – přidaný bod  

 

 

1. Prezentace studie „Obnova zeleně urnového háje, Hruštice“ 
 

Rozprava: 

      Na základě požadavku pana starosty zpracoval Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o., P. Bezruče 182, 691 42 Valtice, 

studii na obnovu zeleně na urnovém háji na Hruštici. Studie byla v průběhu vzniku konzultována s panem starostou, 

následně projednána dne 22. 11. 2018 na komisi pro životní prostředí a dne 21. 11. 2018 na komisi pro rozvoj města, 

správu majetku a MPZ. V rámci studie jsou řešeny základní informace o území - situace širších vztahů vzhledem 

k okolí, historie, současný stav a navržený architektonický koncept prostoru urnového háje včetně fotodokumentace 

navržených vegetačních prvků, technických prvků a mobiliáře. Studii „Obnova zeleně urnového háje, Hruštice“ 

bude na jednání RM prezentovat ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D. 

 

 

Usnesení RM č. 780/2018 
RM schvaluje  
předloženou studii „Obnova zeleně urnového háje, Hruštice“ a souhlasí s dopracováním dalších stupňů 
projektové dokumentace v roce 2019 s doplněním o následující podněty: 
-dořešit místa pro odpad v členění směsný + bioodpad, ideálně v blízkosti vstupu 
-dořešit mobiliář (20 až 30-tá léta) + místa pro vodu a zalévání 
-živé ploty vnímá rada příznivě 
-nutno včlenit záměr rozšíření hřbitova do plánovaného městského sadu a urbanistické studie Hruštice-
Károvsko, včetně dotyku se zahradami rodinných domů 
-podrobnější řešení prostoru mezi parkováním a stávajícím oplocením hřbitova 
Před dalším projekčním stupněm ještě jednou projednat v komisích, RM a ZM. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

2. Výběrové řízení na akci: Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u 

obchodní a hotelové školy 
 

Rozprava: 
      U obchodní a hotelové školy jsou dvě venkovní hřiště vedle sebe. Jedno hřiště má umělý polyuretanový povrch 

a na druhém hřišti je umělá tráva. Oba povrchy jsou již na konci své životnosti, umělý povrch je popraskaný a na 

několika místech se zvedá. V minulém roce se zde stal jeden úraz. Umělý trávník má značně opotřebovaná vlákna, 

někde chybí úplně, povrch je nerovný. Rozpočet na výměnu povrchů je 1,4 mil. Kč včetně DPH. Termín realizace 

byl po dohodě obou škol stanoven na 3. 6. – 20. 8. 2019. Na rok 2019 se podařilo na tuto akci získat účelovou dotaci 

z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 500 tis. Kč. 

 

 
 

Usnesení RM č. 781/2018 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Výměna sportovních povrchů na venkovním 
hřišti u Obchodní, hotelové školy a střední odborné škole ve Zborovské ulici a schvaluje hodnotící komisi 
ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, ing. Ladislav Osička, Marcela 
Pilská, Jiří Vele, to vše po schválení rozpočtu města na r. 2019. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 782/2018 

RM schvaluje  
podání žádosti o skácení stromů - topolů nad sportovním hřištěm u Obchodní, hotelové školy a střední 
odborné škole ve Zborovské ulici z důvodu částečného pádu větví na hřiště a prorůstání kořenů do 
podloží hřiště. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

3. Výběrové řízení na akci: ZŠ 28. října - sanační práce v části suterénu 
 

Rozprava: 

      V ZŠ 28. října je již delší dobu problém s vlhkostí v šatnách, které jsou místěny v suterénu školy. Řešením je 

provést venkovní izolace, které by zabránily pronikání vlhkosti ze dvora. Toto bylo i součástí zpracovaného projektu 

přístavby výtahu v rámci úprav pro imobilní, který se zatím nerealizoval. Práce zahrnují výkop do hloubky 2 m, 

provedení chemické injektáže a klasické izolace z asfaltových pásů, předělání anglického dvorku, položení drenáže a 

nové kanalizace. V šatnách se odstraní porušené omítky a provede se nová sanační omítka. Projektovou dokumentaci 

zpracoval v r. 2016 Ing. Jindřich Lechovský, rozpočtové náklady jsou 546 tis. Kč vč. DPH. Předpokládaná realizace 

je v termínu 24. 6. – 25. 8. 2019. Tyto práce je nutné provést před uvažovanou rekonstrukcí povrchu hřiště na dvorku 

školy.  

 

 

Usnesení RM č. 783/2018 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „ZŠ 28. října – sanační práce v části suterénu“ a 
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Ing. 
Ladislav Osička, Marcela Pilská, Jiří Vele, to vše po schválení rozpočtu města na r. 2019. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
  

4. Výběrové řízení na akci: Hrad Valdštejn - stabilizace skalního podloží. 
 

Rozprava: 
      V posledních dvou letech se objevují ve skalním podloží hradu nové pukliny a ve zvýšené míře odpadávají 

kusy skal. Tato situace má neblahý vliv na stabilitu hradu a ohrožuje i procházející turisty. Proto odbor správy 

majetku zadal firmě STRIX Chomutov zpracování geotechnického průzkumu a následně i projektové dokumentace 

na provedení stabilizace skalního podloží. Projektová dokumentace řeší stabilizaci nejkritičtějších míst skalního 

podloží pod hradem Valdštejn. Je navržen systém kotvení, podezdívek, odtěžení nestabilních bloků a odstranění 

náletové vegetace v místech, kde má narušující účinek. Součástí je i instalace monitoringu se sledováním po dobu 

12-ti měsíců (předpoklad je 1. 6. 2019 – 31. 5. 2020). Rozpočtovaná částka je 1 684 tis. Kč vč. DPH. Zastupitelstvo 

města odsouhlasilo podání žádosti do „Programu záchrany architektonického dědictví“ (PZAD) na Ministerstvo 

kultury. Žádost byla již podána, vyrozumění by mělo být známé v březnu příštího roku. Realizace akce se 

předpokládá v termínu 18. 3. – 26. 5. 2019. V příštím roce bude zažádáno i o dotaci na Liberecký kraj, maximální 

částka dotace je zde 300 tis. Kč. K žádosti o dotaci na Liberecký kraj je potřeba již přikládat vybraného zhotovitele a 

uzavřenou smlouvu o dílo. Proto je nutné provést výběrové řízení co nejdříve.  

 

 
Usnesení RM č. 784/2018 

RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Hrad Valdštejn – stabilizace skalního podloží“ a 
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, 
Marcela Pilská, Ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Výsledek výběrového řízení - Podzemní kontejnery na TKO 
 

Rozprava: 
      Předmětem výběrového řízení byl výběr dodavatele na zabudování podzemních kontejnerů pro sběr pevného 

odpadu (papír, plast, sklo, tetra pak) v k. ú. Turnova na pozemku č. 1525/2 – Parkoviště U Raka a na pozemku č. 

2600/1 – u Billy. Na tento projekt byla Městu Turnov schválena dotace z OPŽP. Termín realizace v roce 2019. 

Nabídku podal jeden účastník Komunální technika s. r. o., IČ: 26684055 za cenu Kč 2 175 852,- s DPH. Účastník 

splnil všechny požadované kvalifikační předpoklady. Proto hodnotící komise doporučuje zadavatele uzavřít smlouvu 

s tímto účastníkem. Svoz podzemních kontejnerů bude stát o 153 tis. Kč/ročně více než tradiční svoz kontejnerů. 

 

 

Usnesení RM č. 785/2018 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Komunální technika s.r.o., IČ: 
26684055  na realizaci zakázky „Podzemní kontejnery na TKO“ za cenu Kč 1 798 224,- bez DPH/ Kč, tj. 2 
175 852,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
 

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

stavby "SM, Turnov, Komenského, Švermova, Rokycanova-kNN" 
 

Rozprava: 
      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohody o umístění stavby na akci: „SM, Turnov, Komenského, Švermova, Rokycanova“.  Výstavba nového 

kabelového vedení bude realizována v koordinaci s rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řadu a s celkovou 

rekonstrukcí komunikace v ulici Komenského.  

 

 

Usnesení RM č. 786/2018 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu stavby 
a následně smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 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. 714/15, 714/2, 715, 700, 699/1, 699/2, 
1213/2, 741, 743, 742/1, 749/2 a 782 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 959 
bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Komenského, Švermova, Rokycanova“ ve prospěch ČEZ Distribuce, 
a.s. za jednorázovou úhradu v částce 383.600,- Kč + DPH, (400,-Kč/1bm). 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Osvětlení areálu 

společnosti KAMAX, s.r.o.Vesecko" 
 

Rozprava: 
      Společnost KAMAX, s.r.o., žádá o zřízení věcného břemene na akci „Venkovní osvětlení areálu společnosti na 

Vesecku“. Jedná se o vybudování venkovního osvětlení v areálu společnosti, kde bude venkovní osvětlení 

prodlouženo o nové stožáry umístěné podél nových areálových komunikací. Kabely budou v celé délce uloženy 

v ochranné trubce. Napojení nového okruhu bude na stávajícím stožáru osvětlení před vrátnicí společnosti a zasáhne 

pozemek p. č. 695/11 a 695/202 v celkové délce cca 2 běžné metry. Obě zmíněné parcely v k. ú. Daliměřice jsou ve 

vlastnictví Města Turnov.  
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Usnesení RM č. 787/2018 
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. 695/11 a 695/202, oba k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města 
Turnov v celkové délce cca 2 bm dotčeného stavbou „Venkovní osvětlení areálu společnosti na Vesecku“ 
ve prospěch KAMAX, s. r. o., Turnov za jednorázovou úhradu v částce 800,- Kč + DPH (400,-Kč/bm). 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti "SM, Turnov, Koškova 

p.č.3610/4-kNN" 
 

Rozprava: 
      Společnost ELIPROM, s.r.o. na základě plné moci od ČEZ Distribuce, a.s. podala návrh na uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene na akci: Turnov, Koškova p. č. 3610/4-kNN. Předchozí Smlouva o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene na tuto akci byla schválena RM již 3. 2. 2016, usnesením č.58/2016 pouze 

s pozemkem p. č. 3610/180 k. ú. Turnov. Jelikož došlo k úpravě ve vlastnických právech, kdy pozemek parc. č. 

3610/4 k. ú. Turnov (sportoviště a rekreační plocha) patřil v době podpisu smlouvy Městské sportovní Turnov, s. r. 

o., předkládám znovu k projednání radě města.   

 

 

Usnesení RM č. 788/2018 
RM schvaluje  
uzavření 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. 3610/180 a 3610/4 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 
celkové délce 7 bm dotčeného stavbou „ Turnov, Koškova p. č. 3610/4-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, 
a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
  

9. Plán inventur na rok 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám Plán inventur na rok 2018 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí 

vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice o inventarizaci 

majetku a závazků města Turnova, k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2018. 

Předpokládaný okamžik zahájení inventur je stanoven k 01. 01. 2019 a předpokládaný okamžik ukončení inventur je 

stanoven k 31. 01. 2019. 

 

 

Usnesení RM č. 789/2018 
RM schvaluje  
Plán inventur na rok 2018. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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10. Nákup elektromobilu - výsledek výběrového řízení a nákup užitkového vozidla 

Multicara 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám materiál týkající se jednání mimořádné valné hromady společnosti Technické služby Turnov, 

s. r. o., viz pozvánka pana jednatele. Pan jednatel Libor Preisler žádá valnou hromadu o schválení výsledku 

výběrového řízení na nákup elektromobilu a o schválení nákupu použitého užitkového vozidla. Dorazily dvě 

nabídky. Hodnotící komise po vyhodnocení došlých nabídek vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku č. 1 od 

společnosti MIKEŠ-CZ s.r.o. v nabídkové ceně 910.500Kč bez DPH a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s tímto 

účastníkem. Nabídka číslo 2 nesplnila zadávací podmínky. Nákup bude financován z prostředků společnosti a 

poskytnutí dotace ve výši 600.000 Kč.  

Nákup staršího užitkového vozidla: Společnost již delší dobu shání starší užitkové vozidlo Multicar M26. Od 

autorizované servisní společnosti užitkových vozidel MULTICAR jsme obdrželi nabídku na nákup tohoto typu. 

Vozidlo je po opravě ve velmi dobrém stavu. Ve vozovém parku společnosti máme dvě tato vozidla, která jsou 

využívána k údržbě komunikací jak zimní, tak i letní. Tento typ vozidla se již nevyrábí, proto jsme zvolili nákup  

použitého vozidla. Výhodou je, že můžeme využívat stávajících nástaveb na nově zakoupené vozidlo. Cena vozidla 

je 592 000Kč bez DPH, nákup bude financován z prostředků společnosti. Vozidlo nahradí starý typ vozidla Multicar 

M25, které nabídneme k prodeji. 

 

 

Usnesení RM č. 790/2018 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje nákup elektromobilu od společnosti MIKEŠ-CZ s.r.o. v ceně 910 500Kč bez DPH. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 791/2018 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje nákup použitého užitkového vozidla Multicar M26 od společnosti MINAM servis v ceně 592 
000Kč  bez DPH, RM schvaluje výjimku ze směrnice č. 49 o zadávání veřejných zakázek, z důvodu 
zachování kompatibility tohoto vozu se stávajícím vozovým parkem Technických služeb Turnov, s.r.o. 
(především již zakoupené nástavby). 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

11. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 
 

Rozprava: 

      Zastupitelstvo města na svém jednání dne 13. 12. 2018 bude schvalovat rozpočet města na rok 2019. Na 

základě toho Vám předkládáme ke schválení jednotlivé rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019. 

Sledované ukazatele jsou tyto: 

- Účet 502 - spotřeba energie 

- Účet 503 - spotřeba vody 

- Účet 511 - opravy a údržba 

- Účet 521 - mzdové náklady 

- Náklady celkem 

- Výnosy celkem 

Nařízený odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši schváleného příspěvku na odpisy (svěřený 

majetek). 

Dále Vám předkládáme ke schválení střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Městem 

Turnovem na období 2020 – 2021. Nová povinnost schvalování střednědobých výhledů vychází ze zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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Usnesení RM č. 792/2018 
RM schvaluje  
rozpočty na rok 2019 včetně sledovaných ukazatelů níže uvedených příspěvkových organizací: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/3] 
  
 

Usnesení RM č. 793/2018 
RM nařizuje  
odvod z fondu investic za rok 2018 do rozpočtu zřizovatele níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve výši 1 460 tis. Kč 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace ve výši 976 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve výši 2 050 tis. Kč 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 21 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 2 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace ve výši 114 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace ve výši 33 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 35 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace ve výši 243 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace ve výši 335 tis. Kč 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 287 tis. Kč 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve výši 363 tis. Kč 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 217 tis. Kč 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve výši 70 tis. Kč 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace ve výši 55 tis. Kč 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace ve výši 48 tis. Kč 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace ve výši 15 tis. Kč 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace ve výši 1 406 tis. Kč 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/3] 
  
 

Usnesení RM č. 794/2018 
RM schvaluje  
střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 - 2021 níže uvedených příspěvkových organizací: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
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Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/3] 
 
 
 

12. Smlouva POST BELLUM, o.p.s. 
 

Rozprava: 
      Ve školním roce 2017/2018 byly z rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč na 

realizaci projektu Příběhy našich sousedů organizace POST BELLUM o.p.s. Projekt byl financován při jeho započetí 

½ (podzim 2017) a následně po jeho ukončení ½ (jaro 2018). V letošním roce bylo vedení města opětovně osloveno 

uvedenou organizací k pokračování projektu Příběhy našich sousedů. Jde o projekt věnující se vzpomínkám 

pamětníků, který má být realizován zhruba 5 týmy žáků turnovských základních škol a pravděpodobně i týmem 

studentů turnovského gymnázia. Vše ve spolupráci s koordinátorkou ze společnosti POST BELLUM, o.p.s. 

Spolupráce má probíhat opět na základě smlouvy, která je přílohou tohoto materiálu a bude realizována za celkovou 

částku 146.360 Kč, tj. o 4.800 Kč vyšší než v roce 2017/2018.  Po dokončení předchozího projektu byly osloveni 

vyučující, kteří projekt vedli. Z reakcí a z jejich hodnocení projektu vyplynulo, že jsou s myšlenkou velmi spokojeni, 

jen realizace nebyla vždy zcela dle jejich představ. 

Z rozpočtu je zřejmé, že pedagogové vedoucí žákovské týmy nemají dostatečné ohodnocení v rámci projektu, které 

by odpovídalo skutečné odvedené práci. Protože se však jedná o standardizované náklady projektu, které nebude 

realizátor upravovat, navrhujeme, aby byl nepoměr mezi platy dorovnán z rozpočtu města Turnova a aby odměny 

pedagogů byly alespoň dvojnásobné. Pokud bude tento návrh akceptován, bude třeba zařadit doplatek projektu ve 

výši 24.960 Kč do rozpočtu města na rok 2019, a to rozpočtovým opatřením.  

 

 

Usnesení RM č. 795/2018 
RM souhlasí  
se záměrem realizovat projekt Příběhy našich sousedů a zároveň souhlasí se zněním smlouvy o 
spolupráci se společností POST BELLUM, o.p.s., IČ 26548526 při zajištění projektu Příběhy našich 
sousedů a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
 
 

Usnesení RM č. 796/2018 
RM schvaluje  
navýšení odměny pro učitele těch turnovských škol, jejichž je Město Turnov zřizovatelem a které jsou 
zapojeny do projektu Příběhy našich sousedů. RM doporučuje ZM schválit potřebné finance z městského 
rozpočtu v roce 2019 a ty zařadit do rozpočtového opatření č. 1 ve výši 24 960Kč. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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13. Žádost o čerpání rezervního fondu - Základní škola Turnov, Skálova 600, 

příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

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

čerpání rezervního fondu organizace do výše 90 tis. Kč na úhradu vyúčtování vodného, stočného ve výši 92 tis. Kč. 

Výši vyúčtování k 30. 11. 2018 nepředpokládali, a nyní zjišťují příčinu. Vzhledem k blížícímu se ukončení 

hospodářského roku a s ním spojené další vyúčtování energií, je možnost i částečné či celkové úhrady vyúčtování 

z prostředků rozpočtu. Pokud to bude možné, organizace se pokusí najít rezervu ještě v provozním rozpočtu na 

dofinancování tohoto nedoplatku.  

Rezervní fond organizace k 30. 6. 2018 činí 131.624,43 Kč.  

Povinná rezerva na energie 15% je 297.000,00 Kč. 

Je zřejmé, že organizace nemá dostatek financí v rezervním fondu na krytí nenadálých výdajů a havárií. Za rok 2018 

je odhadován kladný hospodářský výsledek organizace z doplňkové činnosti, mělo by se jednat o cca 160 tis. Kč, 

které by měly doplnit rezervní fond, pokud při vypořádání hospodářského výsledku bude toto zřizovatelem 

doporučeno. Z hlavní činnosti školy zatím nelze hospodářský výsledek odhadnout. 

 

 

Usnesení RM č. 797/2018 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 
organizace do výše 90 tis. Kč na částečnou úhradu nedoplatku vodného a stočného, který je v celkové 
výši 92 tis. Kč. RM pověřuje OŠKS informovat ředitele PO o nutném průběžném sledování spotřeby vody 
a energií v minimálně měsíční periodě. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 

  

14. Změna závazného ukazatele příspěvkových organizací Mateřská škola Turnov - 

Mašov, p.o., Waldorfská mateřská škola Turnov, p.o. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám:  

1/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace o změnu závazných 

ukazatelů rozpočtu a úpravu rozpočtu u položek: 

 snížení sledovaného ukazatele, položky účtu  502 - Spotřeba energie celkem o 8 tis. Kč z důvodu 

nižší spotřeby elektrické energie.  

Snížen bude také účet 602 - výnosy z prodeje služeb - školné o 8 tis. Kč, z důvodu nižšího počtu platících dětí. 

Organizace tedy bude mít nižší příjmy a zároveň nižší výdaje. 

 

2/ Žádost ředitelky organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace o změnu závazných 

ukazatelů a úpravu rozpočtu u položek:  

 navýšení sledovaného ukazatele, položky účtu 511 Opravy a udržování o 7 tis. Kč a zároveň 

snížení položky účtu 503 -  Spotřeba  vody o 7 tis. Kč, kde organizace vykazuje ke konci roku 

úsporu.  

Navýšení účtu 511 Opravy a udržování je z důvodu neplánovaných oprav vodoinstalace, výměny vodovodních 

baterií, oprav sekačky a drobného vybavení.   

 

 

Usnesení RM č. 798/2018 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 502 
Spotřeba energie celkem o 8 tis. na celkových 77 tis. Kč. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 799/2018 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 
511 Opravy a udržování o 7 tis. Kč na celkových 23 tis. Kč. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

15. Smlouva o dílo – „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 518 a 

č.p. 525“ 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení RM č. 718/2018  z 29. 11. 2018 bylo schváleno uzavření Smlouvy o dílo na realizaci 

zakázky „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 518 a č. p. 525“ za cenu Kč 2 900 627,- včetně 

DPH s firmou Stav-agency s.r.o., IČ: 25482505. Firma Stav-agency s.r.o. byla přes profil zadavatele vyzvána 4. 12. 

2018 k součinnosti při podpis smlouvy. Na tuto výzvu nám přes profil zadavatele zaslala dne 6. 12. 2018 prohlášení, 

že z kapacitních důvodů zakázku nebude realizovat. 

Na základě této informace jsme kontaktovali, s nabídkou možnosti realizace zakázky, emailem druhou firmu, která 

podala do tohoto výběrového řízení nabídku, MSV Liberec s.r.o., IČ: 61328952, která nabídla cenu Kč 3 913 279 

s DPH a splnila požadovanou kvalifikaci. Firma nám emailem potvrdila, že by o provedení této zakázky měla zájem. 

Podpisem Smlouvy o dílo s firmou MSV Liberec s. r.o. by narostla cena o 1 012 652 Kč s DPH. 

 

  

Usnesení RM č. 800/2018 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 
518 a č. p. 525“ za cenu 3 234 115 Kč bez DPH, tj. 3 913 279 Kč s DPH s firmou MSV Liberec s.r.o., IČ: 
61328952 z důvodu odstoupení společnosti STAV-AGENCY, s.r.o. od smlouvy o dílo. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

16. Komise rady města, dojmenování členů 
 

Rozprava: 
      Na základě žádosti Spolku rodáků a přátel Turnova a po souhlasu předsedů komisí rady města jmenuje RM další 

členy níže uvedených komisí. 

 

 

Usnesení RM č. 801/2018 
RM jmenuje  
členkou školské a vzdělávací komise paní Ing. Boženu Honzákovou, a to od 13. 12. 2018. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 802/20189 
RM jmenuje  
členem komise dopravní pana Milana Pekaře a pana Otakara Grunda, a to od 13. 12. 2018. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 803/2018 
RM jmenuje  
RM jmenuje členkou komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy paní Vladislavu Ejemovou, a to od 13. 
12. 2018. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 804/2018 
RM jmenuje  
členkou komise pro životní prostředí paní Ing. Milenu Pekařovou, a to od 13. 12. 2018. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově dne 20. prosince 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

          starosta           místostarostka   
  

 


