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ZÁPIS 
Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 9. 1. 2019 
 

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 

 

Záležitosti odboru správy majetku  

1.   Modernizace regionálního informačního centra  Ludmila Těhníková 8:00 – 10:00 

       v Turnově – žádost o dotaci 

2.   Projekt Revitalizace parku U Nádraží   

 3.   Konělupy, točna, zpracování PD 

 4.   Informace o průběhu řízení ve věci sporu o  

                   věcné  břemeno k pozemku p.č. 2544/11 v  k.ú.  

                   Turnov a způsob vyrovnání závazků z uzavřené  

                   kupní smlouvy 

             5.   Odkoupení  pozemku  3185/92   k.ú.  Turnov – 

                   komunikace Durychov – ulice Slunečná 

 6.   Analýza cenotvorby vodného a stočného  Jiří Mikula  10:00 – 11:00 

Přestávka          11:00 – 11:30 

 7.   Valná hromada Městské sportovní Turnov, s.r.o. Mgr.  Jana Svobodová  11:30 – 12:30 

 8.   Návrh úpravy parkování v Turnově   Mgr. Jana Svobodová 12:30 – 13:30 

9. Investiční   záměr   městské  jednotky  hasičů  v  

objektu na Daliměřicích 

10. Nový způsob likvidace plevele 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

          11.   Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových  Mgr. Martina Marková   13:30 –14:30  

                  organizací 

          12.   Funkční období ředitelů mateřských a základních 

                  škol a záměr dalšího postupu 

          13.   Platy ředitelů příspěvkových organizací – osobní 

                  příplatek 

          14.   Městská knihovna Antonína Marka Turnov X JPS 

                  Truhlářství s.r.o. 

          15.   Bytová zóna Daliměřice, příspěvek na zasíťování       Ludmila Těhníková 

                  pozemku  

          16.   Členové dopravní a sociální komise RM 
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1. Nové návštěvnické centrum a modernizace informačního centra v Turnově  - 

žádost o dotaci 
 

Rozprava: 
      Na konci listopadu 2018 byla vyhlášena výzva na rok 2019 do programu Rozvoj veřejné infrastruktury 

cestovního ruchu s termínem podání žádosti do 15.2.2019. Rozhodnutí o poskytnutí dotace by Ministerstvo pro 

místní rozvoj mělo vydat v květnu 2019. Termín realizace může být až do konce roku 2020, ale profinancování 

dotačních prostředků musí být do konce listopadu 2019.  Dotace bude poskytnuta ve výši 50% uznatelných nákladů 

na projekt. Projektová dokumentace je vyhotovena pro 1.NP, kde bude nově  v části  1.NP  objektu  (restaurace)  

bytového  domu  vybudováno  rozšíření návštěvnického centra v 1.NP budovy, a to včetně výměny oken, dveří a 

fasády do výše 1 NP, jsou uznatelné, a to ve výši cca Kč 5 mil. s DPH. Dotace v tomto případě by byla cca Kč 2,5 

mil.Kč s DPH. Dále projektová dokumentace řeší i rekonstrukci 2.NP, kde je však zázemí pro zaměstnance a tyto 

náklady tedy nejsou uznatelné. Nicméně rekonstrukce 2 NP je propojená s rekonstrukci 1 NP ( nové rozvody 

inženýrských sítí, at.). Náklady na tuto rekonstrukci jsou cca Kč 2 mil. Kč s DPH. Pokud by byla poskytnuta dotace 

tak by celkové náklady pro Město Turnov byly cca Kč 4,5 mil.Kč s DPH. Celková rozpočtovaná cena díla je 7 mil. 

Kč s DPH. Studie je k nahlédnutí na https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/. 

 

 

Usnesení RM č. 1/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Národního programu podpory cestovního ruchu v 
regionech do dotačního titulu č. 3 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu na akci "Nové 
návštěvnické centrum a modernizace informačního centra v Turnově" a v případě získání dotace pro rok 
2019 dofinancování neuznatelných nákladů a dále podílu ve výši minimálně 50 % uznatelných nákladů. 
 

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

2. Projekt Revitalizace parku U Nádraží 
 

Rozprava: 
       Předkládám Vám jako informaci, výslednou studii prostoru bazénku a prostoru před supermarketem Billa, 

včetně propočtu nákladů (viz příloha materiálu). Jedná se o významný veřejný prostor. Projednávání záměru 

v orgánech města je dlouhodobé. V dubnu 2019 bychom mohli požádat o finanční dotaci Ministerstvo pro místní 

rozvoj z programu Regenerace panelových sídlišť (financování 50/50%, max. výše dotace 6 mil.Kč). 

V lednu 2018 bylo pokračování tohoto záměru schváleno s rámcovým finančním omezením: 

Celkovou realizační cenou vč. DPH na 6,5 mil.Kč při rámcovém rozdělení: 

- realizace bazének 2,5 mil.Kč 

- plocha před Billou 4 mil.Kč 

Na základě tohoto omezení byla diskutována úprava stávající architektonické studie a následně zadáno upravení 

studie a následný projekt firmě AND architektonický ateliér, spol. s r.o. 

Materiál bude projednáván na lednovém ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 2/2019 
RM bere na vědomí  
a schvaluje architektonickou studii Revitalizace parku U Nádraží – Turnov ve verzi prosinec 2018. Je 
nutno zohlednit přístup mezi vodním prvkem a k chodníkem, lavičky, vše s ohledem na praktičnost a 
údržbu. 
 

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

3. Konělupy, obratiště pro vozidla TST, zpracování projektové dokumentace 
 

Rozprava: 
       V rámci optimalizace svozu komunálního odpadu byly provedeny prohlídky jednotlivých tras hlavně v 

okrajových částech města. V některých částech města bylo zjištěno, že pracovníci Technických služeb Turnov, s.r.o. 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/
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musejí v rámci odvozu komunálního odpadu celé délky ulic couvat. Konkrétní situace byly řešeny přímo v daných 

místech. 

V ulici Konělupy je tato situaci také, a protože zde z důvodu malých šířkových poměrů není možnost otáčení 

svozových aut ve vjezdech k rodinným domům, bylo s jednou z majitelek pozemků dohodnuto, že by na jejím 

pozemku mohlo být zřízeno obratiště pro vozidla. S majitelkou je již i uzavřena smlouva o nájmu pozemku. Odbor 

správy majetku zadal zpracování ověřovací studie, včetně odhadu nákladů.  Náklady na výstavbu obratiště jsou 

odhadnuty na částku 750 tis. Kč vč. DPH.  

 

 

Usnesení RM č. 3/2019 
RM projednala  
studii Obratiště pro vozidla z celé lokality Konělup, Turnov-Konělupy, p.p.č 585/1 a pověřuje odbor správy 
majetku další projekční přípravou. 
 

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

4. Informace o průběhu řízení ve věci sporu o věcné břemeno k pozemku p. č. 

2544/11 v k. ú. Turnov a způsob vyrovnání závazků z uzavřené kupní smlouvy 
 

Rozprava: 
       Jedná se o informace týkající se sporu o věcné břemeno k pozemku p.č.2544/11, k.ú. Turnov, nabídky na 

směnu pozemků ve vnitrobloku ul. Kinského a dalších souvislostí. K uvedené záležitosti byl osloven JUDr. Robert 

Šulc, Ph.D. k právnímu posouzení a zároveň zastupování Města Turnova ve věci soudního řízení. RM byla 

seznámena s právním posouzením a doporučením právní kanceláře.  

 

p. Hocke nahlásil střet zájmu. 

 

 

Usnesení RM č. 4/2019 
RM doporučuje  
zahájit jednání o uzavření smíru s vyrovnáním závazků vyplývajících z kupní smlouvy ze dne 27. 10. 1992 
registrované státním notářstvím pod číslem RV 1937/1992, uzavřené mezi MUDr. Marií Štejfovou a 
Městem Turnov a to prostřednictvím třístranné směnné smlouvy dle návrhu. K zastupování a jednání v 
této věci je pověřen JUDr. Robert Šulc, Ph.D. 
 

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

5. Odkoupení pozemku 3185/92 k. ú. Turnov - komunikace Durychov – ulice 

Slunečná 
 

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

parc.č. 3185/92 kú. Turnov předkládáme opět k projednání návrh vlastníků na výši podílu na dobudování 

komunikace. 

Nyní jsme obdrželi nové jednotné stanovisko od všech spoluvlastníků s tímto vyjádřením:  

- spoluvlastníci souhlasí s odprodejem pozemku p.č. 3185/92 za výkupní cenu 100,- Kč/m2, tedy celková kupní cena 

ve výši 262.100,- Kč,  

- souhlasí s navrženým finančního podílu na dobudování komunikace s prvním asfaltovým povrchem a veřejným 

osvětlením ve výši 100 tis.Kč/pozemek. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 5/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit odkup pozemku parc. č. 3185/92 v k. ú. Turnov, o výměře 2621m2, od soukromých 
spoluvlastníků do vlastnictví města Turnova po předložení kolaudace stavby komunikace, za kupní cenu 
100Kč/m2 s finančním příspěvkem od stávajících spoluvlastníků na dokončení komunikace ve výši 
100.000Kč/st. pozemek. S realizací první vrstvy asfaltového povrchu a veřejného osvětlení v roce 2020. 
Pravidlo finančního příspěvku bude platit i pro ostatní stávající a budoucí vlastníky stavebních pozemků 
navazujících na parc. č. 3185/92 k. ú. Turnov. 
 

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

 
 

6. Analýza cenotvorby vodného a stočného 
 

Rozprava: 
        Bod byl stažen z jednání. Soudní znalec se omluvil z důvodu nemoci. 

 

 

 

7. Valná hromada Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám materiál týkající se Městské sportovní Turnov, s. r. o. Jedná se doplňující informace 

k poslednímu jednání VH dne 5. 12. 2018. Nejdříve informujeme o vývoji investic společnosti v roce 2018, dále o 

nápravných opatřeních ohledně skladových zásob, následně o provozování restaurace v Mašově, v poslední části 

jsou uvedeny informace pana jednatele určené valné hromadě. 

 

 

Usnesení RM č. 6/2019 
 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ukládá jednateli Ing. Vladimírovi Křapkovi, předložit plán investic společnosti na rok 2019 do 31. ledna 
2019. 
 

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

Usnesení RM č. 7/2019 
 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí nápravná opatření týkající se kontroly skladových zásob a ukládá jednateli společnosti 
Ing. Vladimírovi Křapkovi, provést analýzu vnitřních směrnic, následně chybějící směrnice vypracovat. 
Valné hromadě podat zprávu v dubnu 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 8/2019 
 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí stručnou informaci pana jednatele Ing. Vladimíra Křapky o provozování sokolovny – 
restaurace v Mašově a ukládá jednateli vypsat výběrové řízení na provozovatele restaurace v Mašově. 
 

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

Usnesení RM č. 9/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí obecné informace pana jednatele Ing. Vladimíra Křapky o stavu a možném budoucím 
rozvoji společnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 10/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje záměr pořízení nového vhodného skladového a pokladního systému a zároveň ukládá jednateli 
Ing. Vladimírovi Křapkovi předložit valné hromadě nabídky k posouzení a následně ke schválení. 
 

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

Usnesení RM č. 11/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje výjimku ze směrnice č.49 o zadávání veřejných zakázek na účetní služby pro firmu Auditex, 
s.r.o. roky 2019, 2020 za cenu 456 tis.Kč/rok. Důvodem jsou aktuální změny v účtování navázané na 
nové nájemní smlouvy a poskytování provozního příspěvku společnosti. VH předpokládá vypsání 
výběrového řízení na účetní služby v roce 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 12/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ukládá jednateli Ing. Vladimírovi Křapkovi vypsat výběrové řízení na pojišťovací služby. 
 

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

Usnesení RM č. 13/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ukládá jednateli Ing. Vladimírovi Křapkovi a místostarostce Janě Svobodové vypracovat nové znění 
pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (SGEI) a smlouvy o poskytnutí vyrovnací 
platby. 
 

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

 
Rada města obdržela ústní informaci od odboru správy majetku, paní Těhníkové ohledně stavu kotelny na budově 

plavecké učebny. Na konci listopadu 2018 byla provedena provizorní oprava plynového potrubí a oprava havarijního 

ventilu bude provedena zítra 10.1.2019. V této chvíli nehrozí provozu bazénu ze strany plynové kotelny žádné 

nebezpečí. 

 
 
 

8. Návrh úpravy parkování v Turnově 
 

Rozprava: 
      Opětovně Vám předkládám k projednání záměr změny placení parkovného. 

Po projednání v dopravní komisi předkládáme text nařízení města 1/2019, kterým se zpoplatňují úseky místních 

komunikací pro odstavení silničních vozidel se čtyřmi koly na určených místech označených příslušnou dopravní 

značkou (parkoviště s parkovacím automatem + parkovací karty). 

Hlavní změny: 

- upuštění od poplatku na parkovišti na Náměstí Českého ráje při stání vozidla do 30 minut, 

- zařazení parkoviště za novou radnicí ve Skálově ulici do systému zpoplatněného parkování se stejnou 

sazbou jako ve Skálově ulici, tzn. do 1 hodiny 5 Kč, každá další 20 Kč 

Předpoklad účinnosti nového nařízení je 1. 2. 2019, a to kvůli legislativní povinnosti přijaté nařízení zveřejnit po 

dobu 15 dnů na úřední desce úřadu. 
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Usnesení RM č. 14/2019 
RM schvaluje  
Nařízení města č. X/2019, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu včetně příloh č. 1 až č. 4. RM ukládá paní 
místostarostce Janě Svobodové předložit výsledky změny parkovaní na zářijovou RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
 
 
 

9. Investiční záměr městské jednotky hasičů v objektu na Daliměřicích 
 

Rozprava: 
       Předkládáme Vám materiál týkající se dvou investičních záměrů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

města:  

1. Výstavba skladovacích prostor hasičská zbrojnice Daliměřice – varianty  

a) Prodloužení přístavby západním směrem a vybudovat parkovací místo dle ČSN 735710 N včetně 

skladovacích prostor po celé délce objektu tj cca 13x5m výška 5m 

b) stavebně upravit současný přístřešek z KB bloků na min. rozměr 6,5 x 8,0 m pro parkování vozidla Jeep 

HSM 229 a technického vleku pro práci na vodě v délce 6m. Opatřit stavební otvory roletovými vraty. 

Upravit stavebně střechu proti zatékání a povětrnostním vlivům. Odhadovaná cena přestavby 800 000 Kč 

c) pořízení stanového přístřešku pro stání HSM 229, nebo vleku na práci na vodě a sezóně střídat potřebnou 

techniku. Stanový přístřešek 15 000 Kč 

Investici do hasičské zbrojnice v Daliměřicích je důležité zvážit i po finanční stránce s ohledem na budoucí výstavbu 

nové hasičské zbrojnice na Vesecku, kde bude vybudován v budoucnosti areál ZZS LK a stanice HZS LK. 

 

2. Vnitřní dovybavení hasičské zbrojnice na současný početní stav jednotky (židle, věšáky, skříňky), pořízení židlí 

do školící místnosti, zakázková výroba věšáků pro zásahové oděvy, doplnění skříněk na početní stav jednotky na 

uniformy a osobní věci. V celkové částce do 50 tis. Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 15/2019 
RM schvaluje  
záměr řešení skladovacích prostor pro jednotku Sboru hasičů Města Turnova v požární zbrojnici, 
Hruborohozecká 388, Turnov, stavební úpravou současného přístřešku z KB bloků a ukládá 
místostarostce Janě Svobodové prověřit možnost získání dotačního titulu na stavbu v roce 2020. 
Následně materiál opětovně předložit na RM. 
 

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

10. Nový způsob likvidace plevele 
 

Rozprava: 
       Předkládávám ke zvážení podnět z komise pro životní prostředí týkající se ekologické likvidace plevele:  

Pro město Turnov v současné době zajišťuje likvidaci plevele na veřejných plochách společnost Technické služby 

Turnov, s.r.o., která k tomu využívá přípravek CLINIC s účinnou látkou „glyfosát“. 

Likvidace žehem je nevýhodná vzhledem k tomu, že zahubí pouze nadzemní část rostliny a ta v krátké době vyraší 

znovu. Podobně je to s likvidací pomocí infrazáření, kdy se rostlina likviduje teplým vzduchem. 

Likvidaci plevele horkou vodou již využívají města a organizace: Nový Jičín, Zeleň města Brna, Plzeň, Kutná Hora, 

Znojmo, Mělník, Litoměřice, Hradec Králové, Tišnov, Modřany, Jeseník, Louny, Frýdek Místek, Krásná Lípa, 

Český Brod a další. Některá z uvedených již několik let. 
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Usnesení RM č. 16/2019 
RM bere na vědomí  
zprávu z komise pro životní prostředí ohledně změny způsobu likvidace plevele na veřejných plochách – 
likvidace plevele ekologicky. 
 

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

Usnesení RM č. 17/2019 
RM ukládá  
Janě Svobodové předložit finanční kalkulace ekologické likvidace horkou vodou od Technických služeb 
Turnov, s.r.o. či dodavatele údržby veřejné zeleně v roce 2019 firmy Vykrut zahradní služby a.s. 
 

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

11. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

       Předkládáme Vám ke schválení plán kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Turnov na rok 2019. 

 

 

Usnesení RM č. 18/2019 
RM schvaluje  
plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov pro rok 
2019 takto:  
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 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

12. Funkční období ředitelů mateřských a základních škol a záměr dalšího postupu 
 

Rozprava: 
       Ředitelé škol a školských zařízení mají šestileté funkční období stanovené zákonem č. 561/2004 Sb. V roce 

2019 končí funkční období níže uvedeným 3 ředitelům /označeno barevně/. 
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Jméno 

 

dat. narození organizace jmenování  funkční období do: 

 

Loukota Michal 16.02.1983 ZŠ Skálova 01.08.2013 31.07.2019 

Filip Ivo 05.09.1959 ZŠ Žižkova 01.08.2013 31.07.2019 

Rakoušová Dagmar 17.06.1965 MŠ a ZŠ Sluníčko 01.08.2013 31.07.2019  

Frič Jaromír 08.08.1961 ZŠ 28. října 01.08.2018 31.07.2024  

Šulcová Renata 05.12.1961 ZŠ Mašov 01.08.2018 31.07.2024  

Dékány Lenka 24.11.1986 MŠ 28. října 01.08.2018 31.07.2024  

Dovolilová Naděžda 24.02.1962 MŠ Alešova 01.08.2018 31.07.2024  

Dontová Jana 04.01.1962 MŠ Bezručova 01.08.2018 31.07.2024  

Nejedlová Věra 08.05.1975 MŠ Mašov 01.08.2018 31.07.2024  

Brožová Jana 23.09.1961 MŠ Zborovská 01.08.2018 31.07.2024  

Lamačová Hana 27.11.1964 MŠ Waldorfská 01.08.2018 31.07.2024  

Lédl Bohuslav 20.12.1968 ZUŠ 01.08.2018 31.07.2024  

Zakouřil Tomáš 22.09.1975 SVČ Žlutá ponorka  01.08.2018 31.07.2024  

Musílková Dana 13.08.1963 MŠ J. Palacha 01.08.2015 31.07.2021  

 

Zřizovatel má na základě ustanovení č. 3 §166 zákona 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, v platném znění, pravomoc 

vyhlásit konkurz či konkurzy na místa ředitelů jím zřizovaných školských zařízení. Pokud tak neučiní, funkční 

období se automaticky prodlužuje na dalších šest let (tj. do 31. 7. 2025). Pokud bude rozhodnuto o vyhlášení 

konkurzu, musí se tak učinit v době od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019.  

 

 

Usnesení RM č. 19/2019 
RM bere na vědomí  
informaci o končícím šestiletém funkčním období ředitelů:  
Mgr. Michal Loukota, ředitel Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
Mgr. Ivo Filip, ředitel Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Mgr. Dagmar Rakoušová, ředitelka Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková 
organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 20/2019 
RM jmenuje  
komisi pro hodnocení práce v končícím funkčním období uvedených ředitelů v tomto složení: Mgr. Petra 
Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Eva Kordová, Mgr. Martina Marková, Jiří Mikula. 
 

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

13. Platy ředitelů příspěvkových organizací - osobní příplatek 
 

Rozprava: 

       Předkládáme Vám návrh na zvýšení platu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, 

příspěvková organizace (Mgr. Lenka Dékány), ředitelky organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková 

organizace (Věra Nejedlová) a ředitelky organizace Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace (Mgr. 

Renata Šulcová). 
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Usnesení RM č. 21/2019 
RM schvaluje  
ředitelce organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, paní Mgr. Lence 
Dékány plat dle předloženého návrhu s účinností od 1. 2. 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 22/2019 
RM schvaluje  
ředitelce organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, paní Věře Nejedlové plat 
dle předloženého návrhu s účinností od 1. 2. 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 23/2019 
RM schvaluje  
ředitelce organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, paní Mgr. Renatě Šulcové 
plat dle předloženého návrhu doplněný o úpravu zvláštního příplatku s účinností od 1. 2. 2019. 
 

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

14. Městská knihovna Antonína Marka Turnov X JPS Truhlářství s.r.o. 
 

Rozprava: 
       RM projednávala žádost o uvolnění smluvní pokuty od firmy Truhlářství JPS za nedodržení termínu dodání 

interiéru do pobočky knihovny v objektu železničního nádraží. Firma dodala interiér se zpožděním. Smluvní termín 

dodání byl 26. 10. 2018. Firma však dodávku ukončila až 15. 11. 2018 a ještě nedodala vše. Na prodloužení termínu 

nebyl uzavřen dodatek smlouvy. Původně měla být zakázka dokončena již 30. července 2018. 

 

 

Usnesení RM č. 24/2019 
RM bere na vědomí  
informace o veřejné zakázce na dovybavení pobočky knihovny na Turnově II. RM zamítla žádost o 
uvolnění smluvní pokuty z Truhlářství JPS. 
 

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

15. Bytová zóna Daliměřice, příspěvek na zasíťování pozemků 
 

Rozprava: 
       Rada města v březnu loňského roku schválila smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

smlouvy o právu provést stavbu pro výstavbu vodovodního řadu a přípojky a nové elektrické přípojky pro 

novostavby rodinných domů na pozemcích parc. č. 862/5 a 862/29, oba k. ú. Daliměřice (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

Následně rada města na podzim roku 2018 neschválila smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene vodovodní a elektrické přípojky pro sousední pozemek parc. č. 862/7, k. ú. Daliměřice (xxxxxxxxxxxxx) 

do vyřešení poskytování příspěvků na zasíťování pozemků majiteli pozemků. 

V listopadu 2018 byly na Město Turnov sezváni všichni majitelé pozemků, kterých se týká tato část zasíťování 

pozemků. Byl jim vysvětlen princip poskytování příspěvků v bytové zóně Hruštice, kde je příspěvek ve výši 300 tis. 

Kč za pozemek. Pokud by již některý z majitelů pozemků zasíťoval své pozemky, poskytl by již pouze příspěvek na 

vybudování komunikace ve výši 100 tis. Kč.  Většina z majitelů pozemků vyslovila nesouhlas s poskytnutím 

příspěvků.  

 

Nyní nás majitel pozemku parc. č. 862/5, k. ú. Daliměřice (xxxxxxxx) požádal o souhlas s výstavbou rodinného 

domu. Vydání souhlasu jsme podmínili uzavřením smlouvy o příspěvku. Majitel pozemku nesouhlasí a argumentuje 

tím, že na příspěvek nemáme právní nárok, prodloužení vodovodního řadu včetně kanalizace přes pozemek souseda 
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si financuje svými náklady, hypotéku mají napjatou a nemají další prostředky, které by poskytly městu na výstavbu 

komunikace. Dále argumentují tím, že komunikace je k jejich pozemku stávající a proto nevidí důvod poskytnutí 

příspěvku na budování další komunikace. 

 

 

Usnesení RM č. 25/2019 
RM schvaluje  
udělení souhlasu se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 862/5 a 862/29, oba k. ú. Daliměřice 
za podmínky finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč na vybudování nové komunikace nebo rozšíření 
stávající komunikace. 
 

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

16. Členové dopravní a sociální komise 
 

Rozprava: 
       Rada města na základě žádosti předsedů komisí doplňuje členy sociální a dopravní komise. 

 

 

Usnesení RM č. 26/2019 
RM jmenuje  
na žádost předsedy sociální komise nového člena Mgr. Hanu Kocourovou. 
 

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

Usnesení RM č. 27/2019 
RM jmenuje  
na žádost předsedy dopravní komise nové členy Ing. Miroslava Šmirause, Luboše Trucku. 
 

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

 

 

 

V Turnově dne 15. 1. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………..   ………………………………….. 

              Ing. Tomáš Hocke             Mgr. Petra Houšková 

         starosta     místostarostka 


