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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

ze dne 13. března 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, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu:    
 

 

            
 
 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
 

 

 

 
PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 
1. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - plán investic na rok 2019                Mgr. Jana Svobodová    8:00 – 8:15 

2.          VHS - znalecký posudek  Jiří Mikula        8:15 – 8:30 

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise na akci: 

Ubytovna č.p. 1335 - rekonstrukce elektroinstalace 

Ludmila Těhníková     8:30 – 10:15      

4. Žádost o vyjádření - nevyužívaný vodohospodářský majetek        

5. Výpůjčka prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov        

6. Pronájem části pozemku p.č. 2669/1, k.ú. Turnov pod garáží        

7. Pacht pozemků v k.ú. Daliměřice - p. xxxxxxxxxxxxx        

8. Pacht pozemků v k.ú. Mašov u Turnova - p. xxxxxxxxxx        

9. 

10. 

 

11. 

Pacht pozemků v k.ú. Turnov - p. xxxxxxxxxxxxxx 

Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov, Nádražní 

ulice 

Silnice II/610 - rekonstrukce Nádražní ulice III.etapa, dozor stavby 

       

12. Bytová zóna Hruštice, smlouva o poskytnutí příspěvku, xxxxxxxxx        

13. Bytová zóna Daliměřice        

14. Informace o prodeji pozemků pro bytové domy na Výšince, část 

pozemku parc.č. 1660/1 k.ú. Turnov 

       

15. Výběr nejvhodnější nabídky – „Výstavba domova se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ 

Ing. Tomáš Hocke       

16. Výběr nejvhodnější nabídky – "Dodávka velkoobjemových 

kontejnerů“ 

       

17. Výběr nejvhodnější nabídky – "Regenerace panelového sídliště U 

nádraží – 6.etapa“ 
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18. Výběr nejvhodnější nabídky – "Úklidové práce v objektu Střední 

odborné školy, Turnov, Alešova 1723“ 

       

19. Smlouva o nájmu s Lesy ČR a následně smlouva o podnájmu Ludmila Těhníková       

20. 

 

 

21. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právo provést stavbu "Kanalizační a plynovodní 

přípojky p.č.1860/1, 1860/2 a 1860/3 Turnov, Nad Perchtou" 

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných 

elektrických zařízení k distribuční soustavě v napětí NN 

       

Záležitosti odboru finančního 

22. Upgrade platebního automatu o rozšíření funkce pro platební karty Ing. Tomáš Hocke                  10:15 – 11:00       

23. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019        

24. Limity městského úřadu a městské policie - platy, občerstvení a 

dary 

       

25. Inventarizační zpráva za rok 2018        

Záležitosti kanceláře tajemníka 

26. Složení hodnotících komisí pro hodnocení ředitelů příspěvkových 

organizací za rok 2018 

Mgr. Petra Houšková    11:00 – 11:10   

Záležitosti odboru životního prostředí 

27. 

28. 

Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 

Likvidace plevele horkou vodou 

Mgr. Jana Svobodová 11:10 – 11:20                   

Záležitosti odboru dopravy 

  29. Parkovací pruh v Nudvojovické ulici - žádost KAMAX s.r.o. Mgr. Jana Svobodová 11:20 – 11:30 

Přestávka            11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru správního 

30. 

 

 

Priority jednotky požární ochrany města na roky 2019-2020 Mgr. Jana Svobodová 

Zdeněk Hovorka 

Martin Bartoníček 

12:00 – 12:20      

31. Pořízení vozidla pro velitele hasičské jednotky - žádost o  Mgr. Jana Svobodová 

udělení výjmky ze směrnice 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

Ostatní 

45. Udělení medaile starosty Ing. Tomáš Hocke                  14:00 – 15:00        

46. Mediální zpravodajství z Turnova – bod byl stažen z jednání RM        

47. Informace o zfúzování společnosti NEMPRA, s.r.o. a NELI, s.r.o.        

48. 

49. 

50. 

 

51.          

Účelový dar - Mikroregion Český ráj – cyklobusy 

Mikroregion Jizera – společná žádost o dotaci na Liberecký kraj 

Městská  knihovna Antonína  Marka  Turnov  – Studie na novou 

budovu knihovny – doplněný bod 

Modernizace   základních   škol  v  Turnově  –  dotace  IROP  –  

doplněný bod 

 

 

Mgr. Petra Houšková 

Ing. Tomáš Hocke 

 

Mgr. Petra Houšková 

      

 

 

 

 

32. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 Mgr.Martina Marková 12:20 – 14:00     

33. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace - nástavba 

       

34. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - převod 

prostředků do investičního fondu a jeho čerpání 

       

35. Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace – žádost 

o změnu výše úplaty za vzdělávání 

       

36. 

 

37. 

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, p.o. - žádost o 

navýšení příspěvku na odpisy, odvod z fondu investic 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov p.o. - žádost o úpravu 

sledovaných ukazatelů 

       

38. Individuální dotace - AC Turnov, z. s. Jiří Mikula       

39. 

40. 

Rozdělení dotací z kulturního fondu 

Rozdělení dotací z fondu na obnovu nemovitostí nacházejících se 

na území městské památkové zóny Turnov 

Mgr. Martina Marková 

 

      

41. Konkurzy na školách – jmenování členů konkurzní komise             

42. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně 

souvisejících pravidel 

Mgr. Jana Svobodová 

Mgr. Martina Marková 

PhDr. Hana Maierová 

      

43.      Školské rady - obecné informace                                                               Mgr. Petra Houšková 

44.      Výročí narození historika J. Pekaře – 2020 
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1. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - plán investic na rok 2019 
 

Rozprava: 
      Opětovně nám jednatel Městské sportovní Turnov, s.r.o. předkládá ke schválení plán investic na letošní rok. 

Současně Vám předkládám návrh na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská 

sportovní Turnov s.r.o. ve výši 1.000.000 Kč na schválené investice. Uvedená částka je zahrnuta v rozpočtu na rok 

2019 v kapitole odboru správy majetku na řádku č. 422 Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál MST s.r.o. 

(obnova hřišť, budov). 

S novou právní úpravou obchodních korporací (zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve 

znění pozdějších předpisů) postačí k poskytnutí dobrovolného příplatku souhlas jednatele společnosti. 

Finanční prostředky budou dle odsouhlasených usnesení a schváleného rozpočtu na rok 2019 použity na financování 

příslušných investic. 

1 mil. Kč je krytý schválený rozpočtem města 2019, 0,6 mil. Kč je alokováno ve fin.zdrojích MST (reklamy, 

partnerství Kamax). Požadované zabezpečení skladového systému je v částce úprava občerstvení V Maškově 

zahradě. 

Požadované cach flow na rok 2019 řeší pan jednatel. Automobil na splátky RM nechce pořizovat. U všech 

organizací a společností se snažíme pořizovat vozy bez splátek. 

 

 

 
 
 

Usnesení RM č. 110/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje předložený plán investic na rok 2019. Vůz na splátky nebyl akceptován. Pouze přímý 
nákup. 
 

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

Usnesení RM č. 111/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje se souhlasem jednatele příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská 
sportovní Turnov s.r.o. ve výši 1.000.000 Kč. 
 

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

2. VHS - znalecký posudek 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení RM ze dne 9. 1. 2019 byl vypracován znaleckým ústavem posudek se závěry a 

doporučením. 
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Usnesení RM č. 112/2019 
RM bere na vědomí  
znalecký posudek o výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na vodohospodářském majetku na 
území Turnova a RM pověřuje místostarostu Jiřího Mikulu předložit materiál na ZM. 
 

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

3. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise na akci: Ubytovna č.p. 1335 - 

rekonstrukce elektroinstalace 
 

Rozprava: 
      V objektu ubytovny je ještě původní elektroinstalace a rozvaděče, které již nevyhovují současným předpisům. 

Revizní zpráva doporučuje rekonstrukci elektroinstalace z důvodu bezpečnosti. Projektovou dokumentaci na 

rekonstrukci elektroinstalace zpracoval Jaromír Bednář z Liberce. Zároveň v rámci této akce firma PAMICO 

CZECH s. r. o. provede bezplatně rozvody internetu po objektu. 

 
 

Usnesení RM č. 113/2019 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Ubytovna č. p. 1335 – rekonstrukce 
elektroinstalace a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav 
Šmiraus, Ludmila Těhníková, Ing. Ladislav Osička, Marcela Pilská, Dagmar Brabcová. 
 

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

4. Žádost o vyjádření - nevyužívaný vodohospodářský majetek 
 

Rozprava: 
      Na odbor správy majetku byla doručena žádost spol. Vodohospodářské sdružení Turnov, ve které společnost 

žádá o vyjádření k možnosti převzetí nevyužívaného vodohospodářského majetku. Předmětem žádosti je nabídka 

bezplatného převodu majetku VHS Turnov na Malém Rohozci, který již není dlouhodobě využíván pro systém 

zásobování pitnou vodou (jsou odstaveny). Přesto, že nejsou napojeny do veřejného systému, je možné, aby sloužily 

pro další soukromé využití. Veškerý nabízený majetek je umístěn na soukromých pozemcích. 

 
 

Usnesení RM č. 114/2019 
RM neschvaluje  
převzetí nevyužívaného vodohospodářského majetku na pozemcích v k. ú. Malý Rohozec parc. 
č. st. 188/1, st. 188/2 a st. 72 od společnosti Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934. 
RM žádá Vodohospodářské sdružení Turnov, aby objekty uvedly do standartního stavu jako 
záložní zdroje vody. 
 

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

5. Výpůjčka prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov 
 

Rozprava: 
      Občanská poradna Déčko má uzavřenou smlouvu o výpůjčce prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov. Jedná se o 

nebytové prostory v přízemí objektu: kancelář - 17,9 m2; předsíň - 3,0 m2 a příslušenství - 5,7 m2. Celková plocha 

prostor je tedy 26,6 m2. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019. Dle 

vyjádření Mgr. Kocourové, vedoucí odboru sociálních věcí, se jedná o zaregistrovanou sociální službu Odborného 

sociálního poradenství, která poskytuje poradenství nejen v oblasti dluhového poradenství. S touto organizací je 
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dlouhodobě velmi dobrá spolupráce, účastní se komunitního plánování sociálních služeb. Nyní nás poradna žádá o 

prodloužení smlouvy o výpůjčce za stejných podmínek. Jelikož se s touto organizací velmi dobrá spolupráce, 

navrhujeme uzavřít dodatek o prodloužení na dobu 3 let. Zároveň žádají o povolení podnájmu výše uvedených 

prostor pro organizaci ADVIATA, z. ú, která s nimi sdílela kancelář i doposud. 

 
 

Usnesení RM č. 115/2019 
RM schvaluje  
výpůjčku nebytových prostor (kancelář - 17,9 m2, předsíň - 3 m2, příslušenství - 5,7 m2) v čp. 
2031, ul. Žižkova, Turnov pro Občanskou poradnu Déčko Liberec, z. s. na dobu určitou - od 1. 
5. 2019 do 30. 4. 2022. 
 

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

Usnesení RM č. 116/2019 
RM schvaluje  
podnájem nebytových prostor (kancelář - 17,9 m2, předsíň - 3 m2, příslušenství - 5,7 m2) v čp. 
2031, ul. Žižkova, Turnov pro organizaci ADVAITA, z. ú. po dobu trvání výpůjčky pro Občanskou 
poradnu Déčko Liberec, z. s., tj. od 1. 5. 2019 do 30.4.2022. 
 

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

6. Pronájem části pozemku p.č. 2669/1, k.ú. Turnov pod garáží 
 

Rozprava: 
      Paní xxxxxxxxxxxxx užívala část pozemku p.č. 2669/1, k.ú. Turnov o výměře 15 m2, kde si se souhlasem města 

umístila vlastní plechovou garáž. Nyní požádala o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku pod garáží, kterou již 

nevyužívá. Garáž prodala a nový majitel, pan xxxxxxxxxxxxx žádá město o nový pronájem pozemku pod touto 

garáží. Pan xxxxxxxxxxx by případně i rád část tohoto pozemku pod garáží odkoupil, navrhuje kupní cenu 1.000,- 

Kč/m2. Pozemkem p. č. 2669/1, k. ú. Turnov, v místě kde stojí garáž, vede podzemní vedení NN provozováno 

společností ČEZ Distribuce a.s. a v její blízkosti je umístěn kanál pro odvodnění komunikace, ve vlastnictví VHS 

Turnov. Z tohoto důvodu prodej nedoporučujeme. 

 
 

Usnesení RM č. 117/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o nájmu pozemku s panem xxxxxxxxxxxxxx, Turnov na pronájem části 
pozemku p. č. 2669/1, v k. ú. Turnov o výměře 15 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok + DPH. Zároveň 
požadujeme kauci ve výši 7.000,- Kč jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při 
ukončení nájemního vztahu. 
 

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

7. Pacht pozemků v k.ú. Daliměřice - p. xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
      Pan xxxxxxxxxxxxxx má s městem uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemků p. č. 767/9, 767/10, 767/29, 

767/40, 767/46 a části pozemku p. č. 767/1, 767/8, 767/11, 767/51, 767/52, vše k. ú. Daliměřice, která končí 15. 4. 

2019. Pozemky využívá k zemědělské činnosti - k sekání a sušení trávy. Smlouvy o výpůjčce byly uzavírány a 

prodlužovány již od r. 2004. Pan xxxxxxxxxxxxx obhospodařuje v těchto lokalitách i sousedící pozemky 

soukromých vlastníků a má zájem i nadále pozemky udržovat. 
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Usnesení RM č. 118/2019 
RM schvaluje  
pachtovní smlouvu s p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemky p. č. 767/9, 767/10, 767/29, 
767/40, 767/46 a části pozemku p. č. 767/1, 767/8, 767/11, 767/51, 767/52 o celkové výměře 
18073 m2, vše k. ú. Daliměřice na dobu určitou - 5 let za cenu 0,15 Kč/m2/rok, tj. 2.711,- Kč/rok. 
 

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

8. Pacht pozemků v k.ú. Mašov u Turnova - p. xxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
      Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx má s městem uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemků p. č. 624/4, 624/5, 624/6, 

624/7, 624/8, 624/9, 628/6 a části pozemku p.č. 624/10 o celkové výměře 4984 m2, vše k. ú. Mašov u Turnov, která 

končí 15. 4. 2019. Pozemky využívá k zemědělské činnosti - k sekání a sušení trávy. Smlouvy o výpůjčce byly 

uzavírány na dobu určitou - 5 let již od r. 2008. Pan xxxxxxx obhospodařuje v těchto lokalitách i sousedící pozemky 

soukromých vlastníků a má zájem i nadále pozemky udržovat. 

 
 

Usnesení RM č. 119/2019 
RM schvaluje  
pachtovní smlouvu s p. xxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemky p. č. 624/4, 624/5, 624/6, 624/7, 624/8, 
624/9, 628/6 a části pozemku p. č. 624/10 o celkové výměře 4984 m2, vše k. ú. Mašov u Turnov 
na dobu určitou - 5 let za cenu 0,15 Kč/m2/rok, tj. 748,- Kč/rok. 
 

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

9. Pacht pozemků v k.ú. Turnov - p. xxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx má s městem uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemků p. č. 1004/12, 

1004/13, 1007/3, 2898/2, 2915/1, 2915/10, 2915/32, 2915/33, 2915/49, 2915/54, 2915/55, 2915/71, 2921/27, 

2921/41, 2934/1, 2934/38, 2934/39, 2940/1, 2940/2, 2940/3 a 2961/4 vše v k. ú. Turnov, která končí 30. 4. 2019. 

Pozemky využívá k zemědělské činnosti - k sekání a sušení trávy na seno.  

Nyní pan xxxxxxxxxxx žádá o prodloužení smlouvy. 

 
 

Usnesení RM č. 120/2019 
RM schvaluje  
pachtovní smlouvu s p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemky p. č. 2870/60, 2898/2, 
2915/1, 2915/32, 2915/33, 2915/49, 2915/54, 2915/55, 2915/71, 2915/72,  2934/38, 2934/39, 
2940/2, 2940/3, 2940/31, 2940/32, 3940/33, 2940/34, 2940/35, 2961/4 a části pozemků p. č. 
1004/12, 1004/13, 1007/3, 2915/10,  2915/56, 2921/27, 2921/41, 2934/1, 2940/1, 2940/30 o 
celkové výměře 91026 m2, vše k. ú. Turnov na dobu určitou do 30. 4. 2024 za nájemné ve výši 
0,15 Kč/m2/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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10. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov, Nádražní ulice 
 

Rozprava: 
      Město Turnov je členem dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS Turnov), 

které zajišťuje provozování, rozvoj a péči o vodohospodářský majetek. Členské obce svazku pravidelně přispívají na 

investiční aktivity VHS Turnov realizované na území členské obce. Na základě tohoto a usnesení Zastupitelstva 

města č. 151/2018 byla s Vodohospodářským sdružením Turnov dne 14. 6. 2018 uzavřena smlouva o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Města Turnov č. 7-18-004 na stavbu "Turnov, Ohrazenice, Přepeře - rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích - I. etapa". Tato vodohospodářská stavba předcházela 

rekonstrukci celé ulice, která bude zahájena 1. 4. 2019 v rámci stavby "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého 

kraje". V rámci vodohospodářské stavby byla v Turnově provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Nádražní 

ulici a v ulici Pacltově, následně byla provedena dočasná obnova povrchu komunikace v Nádražní ulici a finální 

úprava komunikace v ulici Pacltově. Na základě zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr byla výše 

uvedená stavba vysoutěžena na částku 28.374.138,-Kč bez DPH. Při rozpočítávání odhadovaného podílu mezi VHS 

Turnov, město Turnov, obec Ohrazenice a obec Přepeře byl použit standartní model pro vodohospodářské stavby, 

kde na vodohospodářskou část díla město či obec přispívají 35% a na obnovu komunikací 100% z ceny prací. 

Rozpočítání odsoutěžené ceny díla bylo provedeno odborným odhadem z podílů na jednotlivých úsecích samospráv, 

VHS odhadovala předem čerpání rezervy, skutečné komunikace nebo podílové čerpání ostatních nákladů. Po 

zaokrouhlení VHS Turnov požádalo o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 5 

mil. Kč. Takto byla smlouva uzavřena.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 121/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit individuální dotaci na akci „Turnov, Ohrazenice, Přepeře - rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích - I. etapa" dle doplacení skutečného podílu 
Města Turnov částkou ve výši 695.000Kč. 
RM žádá vedení VHS Turnov, aby byla včas informována o avizovaných vícepracích na akcích 
kofinancovaných rozpočtem Města Turnov. 
 

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

11. Silnice II/610 - rekonstrukce Nádražní ulice III.etapa, informace o přípravě stavby 
 

Rozprava: 
      Odbor správy předkládá radě města materiál týkající se informací o postupu příprav zahájení stavby "Silnice 

II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje", jejíž součástí je i rekonstrukce Nádražní ulice. 

1/ Na celou stavbu "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje" máme společně se všemi investory 

(Liberecký kraj, obec Ohrazenice, Přepeře, Příšovice a Svijany) uzavřenu smlouvu na technický dozor investora se 

společností W-INVEST WÜNSCH, s.r.o., Liberec. Za naši část budeme platit dle uzavřené smlouvy částku 96.800,-

Kč vč. DPH. Dle našich zkušeností a vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kdy bývá řešení technických 

záležitostí složitější a každodenní komunikace s obyvateli bude náročná, jsme se rozhodli ještě pro pozici 

technického supervizora a cenového dozoru pouze na rekonstrukci Nádražní ulice. Technický supervizor bude 

kontrolovat po technické stránce pouze naši část - bude na stavbě častěji, bude komunikovat s dozorem celé stavby, 

bude dělat dozor i na vodohospodářské části, takže v rámci koordinace bude mít větší přehled. Cenový dozor bude 

kontrola finanční stránku stavby. Odbor správy majetku poptal 3 zájemce. 

2/ Dle smlouvy o dílo na realizaci stavby nyní postupně probíhá odsouhlasení realizační projektové dokumentace. 

Nyní máme na stole k odsouhlasení oddíl veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že celý projekt rekonstrukce 

Nádražní ulice vznikal do roku 2014. Došlo od té doby k vývoji v LED osvětlení na v nově rekonstruovaných ulicích 

již nyní instalujeme namísto výbojkových svítidel LED osvětlení se stmíváním. Toto bylo realizována např. v 

loňském roce na průtahu městem. Domníváme se tedy, že by bylo vhodné na nově zrekonstruovanou ulici Nádražní 

rovněž umístit namísto navrženého výbojkového osvětlení LED osvětlení se stmíváním. Starosta obce Ohrazenice 

nám oznámil, že jejich obec přistupuje ke změně v projektové dokumentaci z výbojkových svítidel na LED 

osvětlení.  Domníváme se tedy, že by na hranici katastru Turnova a Ohrazenic nemělo dojít k barevnému kontrastu 

osvětlení, což by pro řidiče bylo velmi nepříznivé a rovněž navrhujeme na katastru Turnova instalovat LED 

osvětlení se stmívačem.  
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Nabídka dodavatele stavby:  

Nová svítidla LED + nad přechody - jednotná cena 18.002,-Kč/bez DPH/1kus 

 

Nabídka DEHES Turnov 

Nová svítidla LED  13.440,-Kč/bez DPH/1kus 

Nová svítidla LED nad přechody 15.960,-Kč/bez DPH/1kus 

 

Nabídka Technické služby Turnov 

Nová svítidla LED  12.027,-Kč/bez DPH/1kus 

Nová svítidla LED nad přechody 12.642,-Kč/bez DPH/1kus 

Poptávka na dodávku LED světel byla provedena u třech dodavatelů, nebyla zadána v EZAKU. Odbor správy 

majetku žádá Radu města o udělení výjimky ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek k uzavření smlouvy s 

Technickými službami Turnov, s.r.o.  

 
 

Usnesení RM č. 122/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy na stavbu "Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje - rekonstrukce Nádražní 
ulice III. etapa" na pozici technického supervizora s panem Ing. Liborem Kinčlem za cenu 
125.66,-Kč vč. DPH a na pozici cenového dozoru s panem Jiřím Vocáskem za cenu 159.720,-
Kč vč. DPH v termínu 1. 4. 2019 - 30. 11. 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 123/2019 
RM schvaluje  
změnu typu veřejného osvětlení v rámci stavby "Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje - 
rekonstrukce Nádražní ulice" na LED osvětlení. 
RM uděluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření smlouvy 
s Technickými službami Turnov, s.r.o. na dodávku 31ks LED svítidel pro stavbu rekonstrukce 
Nádražní ulice Turnov v délkové výši 454.109,-Kč vč. DPH (nabídka byla nejvýhodnější ze třech 
poptaných firem). 
 

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

12. Bytová zóna Hruštice, smlouva o poskytnutí příspěvku, Jana Černá 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu 

komunikace a sítí v bytové zóně Hruštice - Károvsko. Oba pozemky budou zasíťovány v rámci výstavby sítí a 

komunikace v etapě VII., kterou odbor správy připravuje k realizaci v roce 2020. Máme vydané územní rozhodnutí, 

pracuje se na dokumentaci pro stavební povolení a ČEZ pracuje na projektu zasíťování lokality nn. Soukromí 

vlastník přispěje na výstavbu sítí a komunikace za každý pozemek částkou 300 tis. Kč, tak jak tomu bylo v minulých 

etapách. Smlouva o poskytnutí příspěvku bude uzavřena s paní xxxxxxxxxxxxxx. Splatnost příspěvku bude jednou 

splátkou k datu 30. 4. 2019, jako příjem rozpočtu v roce 2019.  

 
 

Usnesení RM č. 124/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zasíťování pozemku parc. č. 1004/54 a budoucího 
pozemku pac. č. 1004/53, oba k. ú. Turnov s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 
600.000,-Kč se splatností do 30. 4. 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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13. Bytová zóna Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Již několikrát v loňském roce předkládal odbor správy majetku radě města materiál týkající se možné výstavby 

rodinných domů na Daliměřicích. Lokalita by se dala rozdělit na 2 základní části. První část za hasičskou zbrojnicí 

na Daliměřicích a ulicí Mírovou a 2. část u zámku Hrubý Rohozec - zahrádkářská kolonie. Na celou lokalitu je 

zpracována územní studie, která vychází z Územního plánu Turnov, jím stanovených podmínek funkčního využití a 

prostorového uspořádání. Dále zpřesňuje a doplňuje o podrobnější prvky s ohledem na specifika konkrétních lokalit 

nebo jednotlivých parcel.  

 
 

Usnesení RM č. 125/2019 
RM schvaluje  
vydání souhlasu souseda s výstavbou rodinných domů na pozemcích parc. č. 862/5 a 862/29, 
oba k. ú. Daliměřice (paní xxxxxxxxxxxxx, pan xxxxxxxxxxxxx) s podmínkou poskytnutí 
příspěvku ve výši 100 tis. Kč na výstavbu komunikace. 
 

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

Usnesení RM č. 126/2019 
RM schvaluje  
vydání souhlasu souseda s výstavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 698/14, k. ú. 
Daliměřice (pan xxxxxxxxxxxx) s podmínkou poskytnutí příspěvku ve výši 100 tis. Kč na 
výstavbu komunikace. 
 

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

Usnesení RM č. 127/2019 
RM neschvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a právu provést 
stavbu pro xxxxxxxxxxxxxx pro pozemek parc. č. 711/305, k. ú. Daliměřice. 
 

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

Usnesení RM č. 128/2019 
RM ukládá  
ORM učinit všechny kroky nutné k co nejdřívějšímu vyhlášení stavební uzávěry v zahrádkářské 
kolonii na Daliměřicích. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
 
  
 

14. Informace o prodeji pozemků pro bytové domy na Výšince, část pozemku parc.č. 

1660/1 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Prodej části pozemku parc. č. 1660/1 k. ú. Turnov pro bytové domy formou výběrového řízení, obálkovou 

metodou bylo na základě usnesení Zastupitelstva řádně zveřejněno na úřední desce od 10. 10. 2018 do 16. 1. 2019, 

zároveň byl po celou dobu také zveřejněn na internetových inzertních serverech. Termín pro podání nabídek byl 

stanoven na 15. 1. 2019. 

Na vyhlášení záměru prodeje však nikdo nereagoval. 

Dle informací pana starosty Ing. Tomáše Hockeho, byl kontaktován několika zájemci o tyto pozemky s nabídkou 

"společného podniku", tzn. pozemek by prozatím zůstal ve vlastnictví města a zájemce by postavil bytové domy. 
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Město by tak mohlo mít kontrolu nad projektováním a výstavbou bytových domů a následně získalo několik bytů v 

nových domech. Jednalo by se o formu družstevní výstavby. 

 

Na zvážení Rady města je jakým způsobem se k těmto možnostem postavit. 

 

První varianta je: 

vyhlásit znovu prodej pozemku bez podmínky doložení studie bytových domů. Tato studie by byla investorem 

zpracována na základě předem stanovených podmínek (studie musí být v souladu s regulativy územního plánu 

(podlažnost, koeficient zastavění, podíl zeleně, parkovací místa na 1 byt, atd.). Omezení pro zastavěnou plochu pro 

jeden dům max. 500m2 +- 10%. Preference menších bytových domů a podzemních garáží) a následně by měla být 

předložena ke schválení Zastupitelstvu města cca 1/2 roku od sdělení podmínek pro vyhotovení studie bytových 

domů investorovi.  

Následující postup by byl stejný jako u prvního vyhlášení prodeje (viz předchozí informace) - uzavření smlouvy o 

budoucí kupní s následným uzavřením kupní smlouvy.  

Totéž u platebních podmínek:  

1. platba zaplatit 20% nabídkové ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

2. platba zaplatit 40% nabídkové ceny do 30dnů po vydání pravomocného stavebního povolení; 

3. platba doplatit 40% nabídkové ceny do 12 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení nebo do 

dokončení hrubé stavby, podle toho, která skutečnost nastane dříve. (hrubá stavba se bude považovat za dokončenou, 

pokud jsou provedeny vodorovné a svislé nosné konstrukce a zastřešení stavby). 

 

Druhá varianta je: 

přistoupit na návrh developera a jít do "společného podniku". 

Město Turnov by do realizace projektu vstoupilo vkladem pozemku určeného k výstavbě, vybudováním 

inženýrských sítí a rozšířením stávající komunikace U Tří svatých dle územního plánu Turnov. Investor by do 

realizace projektu vstoupil s projektem na bytové domy a jejich výstavbou. Je nutno předem dohodnout, za jakých 

podmínek a jakou cenu dojde k převodu pozemků pod bytovými domy, kolik bytů a jakých město za převod 

pozemků získá. Dále je třeba zvážit i následné provozování a spoluužívání vybudované nemovitosti včetně finanční 

spoluúčasti na opravách a údržbě. 

 

Třetí varianta je: 

nic neprodávat a postavit tam bytové domy sami. K financování by bylo možno využít státních dotací a finančních 

úvěrů pokud bude vyhlášen vhodný dotační program na výstavbu nájemního bydlení. Možnost využití projektové 

dokumentace na plánované bytové domy v ulici 5. května. Hodnota stavebních pozemků je dlouhodobým průměrem 

mezi 2000-2500,- Kč/m2. Pro průkazné ohodnocení a lepší pozici při jednáních bude vhodné vypracování 

Znaleckého posudku. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 129/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit variantu č. 1 a nový záměr prodeje části pozemku p. č. 1660/1, k. ú. Turnov, o 
výměře 4234m2, dle předloženého návrhu záměru prodeje. 
 

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

15. Výběr nejvhodnější nabídky – "Výstavba domova se zvláštním režimem u 

Domova důchodců Pohoda Turnov“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení na akci „Výstavba domova se zvláštním režimem u 

Domova důchodců Pohoda Turnov“, který provedla hodnotící komise, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a 

podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MB Quality s.r.o., IČ: 24247677 za cenu 39 765 022,39 Kč s DPH. 

Termín realizace od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2020. 

 



11                                                                          Zápis Rady Města Turnov dne 13. 3. 2019 

 
 
 

Usnesení RM č. 130/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele MB Quality s.r.o., IČ: 
24247677  
na realizaci zakázky „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda 
Turnov“ za cenu Kč 34 578 280,34 bez DPH /Kč 39 765 022,39 s DPH a zároveň schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

16. Výběr nejvhodnější nabídky – "Dodávka velkoobjemových kontejnerů“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Dodávka velkoobjemových kontejnerů“, který 

provedla hodnotící komise dne 25. 2. 2019, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČ: 25347942 za cenu Kč 609 900,- bez DPH /Kč 737 979,- 

s DPH. Termín dodávky do 30. 9. 2019. 
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Usnesení RM č. 131/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise na realizaci zakázky „Dodávka velkoobjemových 
kontejnerů“ vyloučení účastníka VIA ALTA, a. s. z důvodu nezdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny. 
 

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

Usnesení RM č. 132/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele ELKOPLAST CZ 
s.r.o., IČ: 25347942 na realizaci zakázky „Dodávka velkoobjemových kontejnerů“ za cenu Kč 
609 900,- bez DPH /Kč 737 979,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 
dodavatelem. 
 

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

17. Výběr nejvhodnější nabídky – "Regenerace panelového sídliště U nádraží – 

6.etapa“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Regenerace panelového sídliště U nádraží – 6. 

etapa“, který provedla hodnotící komise dne 25. 2. 2019, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem ZEPOS RS s.r.o., IČ: 26002671 za cenu Kč 3 995 689,94 bez DPH /Kč 4 834 784,83 

s DPH. Termín realizace  - předpoklad od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019 (60 dnů od předání staveniště). 

 

 
 
 

Usnesení RM č. 133/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele ZEPOS RS s.r.o., IČ: 
26002671 
na realizaci zakázky „Regenerace panelového sídliště U nádraží – 6. etapa“ za cenu Kč 3 995 
689,94 bez DPH /Kč 4 834 784,83 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 
dodavatelem. 
 

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

18. Výběr nejvhodnější nabídky – "Úklidové práce v objektu Střední odborné školy, 

Turnov, Alešova 1723“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Úklidové práce v objektu Střední odborné školy, 

Turnov, Alešova 1723“, který provedla hodnotící komise dne 25. 2. 2019, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a 

podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ROKO service plus s.r.o., IČ: 28797728 za cenu Kč 600 000,- bez 
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DPH /Kč 726 000,- s DPH. Termín realizace od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023, tj. 40 měsíců úklidu (neuklízí se 

v měsících červenec a srpen). Do výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč. 

 
 

Usnesení RM č. 134/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele ROKO service plus 
s.r.o., IČ: 28797728 na realizaci zakázky „Úklidové práce v objektu Střední odborné školy, 
Turnov, Alešova 1723“ za cenu Kč 600 000,- bez DPH /Kč 726 000,- s DPH a zároveň schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

19. Smlouva o nájmu s Lesy ČR a následně smlouva o podnájmu 
 

Rozprava: 
      Město Turnov pronajímá na Valdštejně objekt čp. 24 panu xxxxxxxxxxxxxxxx, který zde provozuje občerstvení 

a prodej suvenýrů. Ke své činnosti využívá i pozemek p. č. 1245/3, k. ú. Mašov u Turnova, kde je venkovní 

posezení, gril atd. Tento pozemek je ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p. 

Tento pozemek máme od Lesů České republiky od 1. 4. 2017 v pronájmu za cenu 23.118,- Kč + DPH a následně jej 

za stejných podmínek podnajímáme xxxxxxxxxxxxx. Obě smlouvy - nájemní i podnájemní jsou uzavřeny na dobu 

určitou a to do 31. 3. 2019. Nyní Lesy České republiky zasílají návrh nové smlouvy o nájmu pozemku p. č. 1245/3, 

k. ú. Mašov u Turnova. Ve smlouvě navrhují nájemné za období od března do října ve výši 34,863 Kč/m2/rok (tj. 

22.382,- Kč) a za období od listopadu do února ve výši 5,80 Kč/m2/rok (tj.1.861,- Kč). Celkové roční nájemné tedy 

činí 24.243,- Kč + DPH (navýšení o inflaci za r. 2018 - 2,5% a r. 2019 - 2,1%). Smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2024, tj. na dobu 5 let. 

 
 

Usnesení RM č. 135/2019 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu s Lesy České republiky, s. p. na pozemek p. č. 1245/3 o výměře 963 m2, k. ú. 
Mašov u Turnova na dobu určitou 1.4.2019 - 31.3.2024 za cenu 24.243 Kč/rok + DPH. 
 

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

Usnesení RM č. 136/2019 
RM schvaluje  
smlouvu o podnájmu pozemku p. č. 1245/3, k. ú. Mašov u Turnova o výměře 963 m2 s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou - od 1.4.2019 od 31.3.2024 za cenu 24.243 Kč/rok + 
DPH. 
 

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

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo 

provést stavbu "Přípojka dešťové kanalizace a plynovodní přípojka pro p.č.3888/1, 

Nad Perchtou, Turnov" 
 

Rozprava: 
      Správa železniční a dopravní cesty, s. o., připravuje v rámci „Rekonstrukce integrovaného pracoviště“ na 

pozemcích města Turnova realizaci nové plynovodní přípojky NTL a přípojku dešťové kanalizace. Stavba se nachází 

v ul. Nad Perchtou na pozemku investora par. č. 3888/1 k. ú. Turnov.  
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Usnesení RM č. 137/2019 
RM schvaluje  
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, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a podle zákona č. 
89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 1860/1, 1860/2 a 1860/3, 
k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 16 bm dotčených stavbou 
plynovodní přípojky NTL a přípojky dešťové kanalizace pro pozemek p. č. 3888/1 k. ú Turnov, 
Správa železniční a dopravní cesty za jednorázovou úhradu 6.400,- Kč + DPH (400,-x 16bm + 
DPH). 

 

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

21. Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 

k distribuční soustavě v napětí NN 
 

Rozprava: 
      Předložená „Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 

soustavě v napětí NN“ zajišťuje připojení objektů a příkon pro jednotlivé byty budoucími smlouvami pro stavbu: 

„Domov s pečovatelskou službou, 5. května, Turnov“. 

 
 

Usnesení RM č. 138/2019 
RM schvaluje  
uzavření „Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k 
distribuční soustavě v napětí NN“ pro budoucí stavbu „Domov s pečovatelskou službou, 5. 
května, Turnov“. 
 

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

22. Upgrade platebního automatu o rozšíření funkce pro platební karty 
 

Rozprava: 
      Předkládáme vám k projednání materiál o možnosti rozšíření integrace platebních karet na Nové radnici, již 

nyní mohou občané hradit poplatky platební kartou, a to na radnici čp. 335 (finanční odbor, odbor správy majetku) a 

na Nové radnici (živnostenský úřad z čp. 72, odbor správní - matrika svatební obřady, evidence obyvatel, pasy a OP 

z čp. 84). Náklady na upgrade platebního automatu po odečtení nákladů na pořízení platebních terminálů k 

úředníkům je vyšší cenově o 320 tis. Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 139/2019 
RM schvaluje  
záměr pořízení nového platebního automatu včetně zařízení pro bezhotovostní platební styk. 
RM požaduje provést poptávkové řízení v souladu se směrnicí a výsledek opětovně předložit 
RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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23. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 140/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 dle s úpravami dle diskuze. 
 

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

24. Limity městského úřadu a městské policie - platy, občerstvení a dary 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám návrh na limity na rok 2019. Mzdové limity vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rada města schvaluje každoročně limity počtu zaměstnanců a mzdové limity.  

 
 

Usnesení RM č. 141/2019 
RM schvaluje  
mzdové limity pro rok 2019 městského úřadu a městské policie takto: 
Městský úřad ve výši 43193 tis. Kč a 
Městská policie ve výši 7695 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 142/2019 
RM schvaluje  
pro město Turnov na rok 2019 limit na občerstvení ve výši 180 tis. Kč a dary ve výši 50 tis. Kč. 
 

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

25. Inventarizační zpráva za rok 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám Inventarizační zprávu za 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, z řádně provedené inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2018. 

Okamžik zahájení inventur byl k 01. 01. 2019 a okamžik ukončení inventur k 31. 01. 2019. Inventarizace veškerého 

majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví města, byla provedena v souvislosti 

s řádnou účetní závěrkou, bylo ověřeno, že zjištěný stav skutečně odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného 

ocenění. Stav majetku byl zjišťován fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací obou metod 

v závislosti na druhu a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy porovnat s účetním stavem. 
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Usnesení RM č. 143/2019 
RM schvaluje  
Inventarizační zprávu za rok 2018 o výsledcích inventarizace majetku k 31. 12. 2018, včetně 
veškerých návrhů na opatření ke zjištěným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 
2018, jak je popsáno v Inventarizační zprávě za rok 2018 a bere na vědomí srovnávací tabulku 
účetní evidence a inventurních soupisů. 
 

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

26. Složení hodnotících komisí pro hodnocení ředitelů příspěvkových organizací za 

rok 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám návrh na složení hodnotících komisí podle Pravidel pro výběrová řízení. 

 
 

Usnesení RM č. 144/2019 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení ředitelů mateřských škol ve složení: 
Ing. Šmiraus, Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, E. Kordová, Mgr. Marková. 
 

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

Usnesení RM č. 145/2019 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení ředitelů základních škol ve složení: 
Ing. Hocke, Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, E. Kordová, Mgr. Marková. 
 

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

Usnesení RM č. 146/2019 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení ředitele Městské knihovny Antonína Marka ve složení: 
Ing. Hocke, Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, RNDr. Uchytil, Mgr. Marková. 
 

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

Usnesení RM č. 148/2019 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení ředitelů Zdravotně sociální služby Turnov a Dětské centrum 
Sluníčko ve složení: Mgr. Houšková, MUDr. Tomášek, Mgr. Kocourová, Bc. Chodaničová, E. 
Kordová. 
 

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

Usnesení RM č. 147/2019 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení ředitelky Turnovské památky a cestovní ruch ve složení: 
Ing. Hocke, Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, PhDr. Maierová, Mgr. Marková. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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27. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 
      1. Přepeřská - sídliště 

Návrh na kácení dřevin předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti majitelů nových plechových garáží, 

nacházejících se v sousedství stromu. Majitelé garáží žádají o pokácení vrby, která zde zůstala jako jediný vzrostlý 

strom. Ostatní stromy, které se v místě nacházely a byly v kolizi se stavbou garáží, byly pokáceny.  

2. Nudvojovice 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Na základě žádosti p. xxxxxxxxx zastupujícího SON byla 

provedena probírka dřevin, výřez náletů a celkový úklid městského pozemku – pásu podél příjezdové komunikace 

k úpravně vody v Nudvojovicích. Při té příležitosti se ukázalo, že čtyři vzrostlé stromy, nacházející se vedle této 

komunikace, jsou ve špatném zdravotním stavu. Cílem je pokácení těchto stromů a výsadba nového stromořadí.  

3. park u letního kina 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o javor klen o obvodu kmene 280 cm, rostoucí na 

pozemku p.č. 662/1 v k.ú. Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 149/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks vrby o obvodu kmene 149 cm, rostoucí na pozemku p. č. 
1986/1 v k. ú. Turnov (Přepeřská – sídliště). 
 

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

Usnesení RM č. 150/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 2 ks vrby křehké o obvodu kmene 215 cm a 161 cm a 2 ks 
břízy bílé o obvodu kmene 142 cm a 172 cm, rostoucích na pozemku p. č. 3697/31 v k. ú. 
Turnov (Nudvojovice). 
 

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

Usnesení RM č. 151/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks javoru klenu o obvodu kmene 280 cm, rostoucího na 
pozemku p. č. 662/1 v k. ú. Turnov (park u letního kina). 
 

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

28. Likvidace plevele horkou vodou 
 

Rozprava: 
      Na základě jednání RM dne 9. 1. 2019, kdy jsem Vám předložila 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“.  V současné době je na postřik plevele v rozpočtu OSM vyčleněna celková předpokládaná cena, 

která obsahuje přípravek včetně aplikace. Pro ruční úklid máme dohodnutou cenu 296,- Kč/hod. vč. DPH.  Ruční 

aplikace postřiku je také v sazbě 296Kč/hod. Doprava k této činnosti není třeba, chodí pěšky.  

V roce 2018 jsme zaplatili za postřik plevele 143.222,- Kč. Jedná se ale pouze o postřik. Odstranění uschlého plevele 

je zahrnuto v ručním úklidu města. Předpokládám, že odstranění uschlého plevele po postřiku nebo po "uvaření" 

bude zhruba stejně náročné. V roce 2018 bylo za postřik plevele proplaceno 483 hod.  

Dle kalkulace Technických služeb, vychází cena na všechny plochy: 483 hod. x 1100,- = 531.300,- Kč bez DPH, 

včetně DPH 642.873,- Kč, tj. zhruba navýšení o cca 500 tis. Kč/rok.  
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Usnesení RM č. 152/2019 
RM bere na vědomí  
informace týkající se likvidace plevele v roce 2018 a likvidace plevele horkou vodou. 
 

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

Usnesení RM č. 153/2019 
RM schvaluje  
použití stávající techniky Technických služeb Turnov, s. r. o. pro likvidaci plevele na veřejných 
prostranstvích ve dvou vybraných ulicích (ul. Husova, sídliště U Nádraží). 
 

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

29. Parkovací pruh v Nudvojovické ulici - žádost KAMAX s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Společnost KAMAX využívá místní komunikaci, ul. Nudvojovická pro parkování vozidel zaměstnanců na 

základě povolení MěÚ Turnov, odboru dopravního pro umístění dopravního značení. Platnost povolení vyprší 1. 6. 

2019. Přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci (dočasné umístění dopravního značení) lze ze zákona 

povolit pouze na maximální délku 1 roku. Z tohoto důvodu se žádost spol. KAMAX pravidelně opakuje. 

Vzhledem k přetrvávajícím komplikacím při povolování dalších výstavbových etap závodu Vesecko, nebylo možné 

v roce 2018 zrealizovat plánovanou výstavbovou etapu, která měla vyřešit možnost přesunutí části výrobních 

technologií ze závodu Nudvojovice do závodu Vesecko. Tím mělo dojít k uvolnění kapacity parkoviště pro 

zaměstnance závodu Nudvojovice bez potřeby dalšího užívání parkování na místní komunikaci. Z výše uvedených 

důvodů se KAMAX rozhodl, že v roce 2020 vytvoří investici na zhotovení dočasného parkoviště před vjezdem do 

závodu Nudvojovice. 

 
 

Usnesení RM č. 154/2019 
RM souhlasí  
s prodloužením možnosti parkování vozidel před spol. Kamax v Nudvojovické ulici do 1. 6. 2020. 
 

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

30. Priority jednotky požární ochrany města na roky 2019-2020 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám materiál týkající se záměrů jednotky hasičů města. Na základě jednání na RM 9. 1. 2019, kdy 

jste nám doporučili prokonzultovat naše investiční záměry s poskytovateli možných dotací. Při konzultaci nám bylo 

doporučeno, že bychom měli velkou šanci žádat o generální opravu podvozkové části naší velkoobjemové cisterny.  

Generální oprava CAS - jedná se o zásahovou cisternu o objemu 8200 l vody a 800 l pěnidla primárně určenou na 

zdolávání požárů. CAS 32 je vyrobena 26. 1. 1989 a po třiceti letech provozu se již projevují závady spojené se 

stářím vozu a jeho technickým stavem. Běžný servis a nutné opravy se provádí v autorizovaném servisu Tatra Jičín, 

kde se v minulém období opravovaly například přední náboje kol, čepy a klouby řízení, posilovače brzdy a spojky, 

pneumatická vahadla nápravy, aj. Při poslední opravě přední nápravy a kontrole podvozku jsme byli upozorněni na 

značné úniky provozních kapalin motoru, převodovky a diferenciálu, dále pak úniky v hydraulické soustavě a v 

neposlední řadě úniky ze vzduchové soustavy brzd, prakticky již ohrožující bezpečnost provozu a posádky. Oprava 

vozidla CAS 32 prodlouží jeho životnost, a zvláště pak bezpečnost provozu o dalších cca 8 let. 

 

Skladovací přístřešek - po konzultaci s vedením města jsme došli k závěru, že jako nejekonomičtější varianta bude 

úprava současného otevřeného přístřešku na vleky a Jeep HSM 229. Původně plánovaná investice na přestavbu 

přístřešku je natolik finančně náročná, že přistoupíme k provizornímu řešení a to pořízení stanu či přenosného 

přístřešku v ceně do 20 tis. na uložení výše uvedených věcných prostředků, který bude umístěn na zpevněnou plochu 

ve dvoře hasičské zbrojnice. 

K rozhodnutí přispělo několik skutečností: 
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- v současné době není vypsán žádný dotační titul na uvedenou investici, 

- generální oprava CAS 32 TATRA 815 je pro nás zásadní prioritou, 

- ve hře je stále plánovaná výstavba nové hasičské zbrojnice na Vesecku ve spolupráci s HZS LK, ZZS LK a města 

Turnova, kde vznikne komplexní centrum uvedených základních složek IZS a vytvoření dostatečných skladovacích 

prostor a adekvátních podmínek pro činnost SHMT. 

 

RM požaduje zpracovat přehled investičních priorit jednotky na cca 4 roky v závislosti na avizovaných dotačních 

možnostech. 

 
 

Usnesení RM č. 155/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti o dotaci do Programu č. 1 „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého 
kraje“, Podprogramu č. U3) „Opravy cisternových automobilových stříkaček nádrží na vodu s 
objemem 6.000 litrů a větším a výškové techniky“ vyhlášeném pro rok 2019 v rámci Dotačního 
fondu Libereckého kraje. 
 

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

Usnesení RM č. 156/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit v rámci rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019 částku 350 tis. Kč na kofinancování 
opravy cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany města. 
 

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

Usnesení RM č. 157/2019 
RM bere na vědomí  
změnu dočasného technického řešení úpravy skladovacích prostor pro věcné prostředky 
jednotky a s investičním záměrem přestavby skladovacích prostor vyčká do konečného řešení 
projektu výstavby nové hasičské zbrojnice v lokalitě Turnov - Vesecko. 
 

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

Usnesení RM č. 158/2019 
RM bere na vědomí  
informaci o stavu vybavení zasedacích prostor hasičské zbrojnice v Turnově-Daliměřicích a 
ukládá vedení města vyčlenit při schvalování rozpočtu na rok 2020 finanční prostředky na 
obměnu sedacího nábytku. 
 

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

31. Pořízení vozidla pro velitele hasičské jednotky - žádost o udělení výjimky ze 

směrnice 
 

Rozprava: 

      V rozpočtu jednotky na letošní rok máme vyčleněnou částku 350 tis. Kč na nákup „nového“ velitelského vozu 

pro jednotku požární ochrany města. Proto byla vypracována a uveřejněna výzva na plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu na nákup tohoto vozidla. Protože za tuto cenu není bohužel možné žádné nové vozidlo uvedené specifikace 

dodat, nepřihlásil se k plnění této zakázky žádný uchazeč. Proto žádáme radu města o udělení výjimky na nákup 

tohoto vozidla, abychom mohli nákup realizovat „z volné ruky“, tedy vybrat vůz a zakoupit. Věříme, že rada města 

tuto výjimku udělí, neboť cena nového vozu v nastavené technické specifikaci dle vyhlášky MV ČR GŘ HZS se 

pohybuje nejníže kolem 500 tis. včetně DPH.    
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Usnesení RM č. 159/2019 
RM schvaluje  
udělení výjimky ze směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov“ pro nákup 
ojetého velitelského vozu pro Jednotku požární ochrany města. 
 

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

32. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnovem, 

žádosti ředitelů o převod hospodářského výsledku do fondu organizace, vypořádání výsledků hospodaření a rozbory 

hospodaření – vše za rok 2018 a odpisové plány na rok 2019. Po diskusi v RM byl celkový hospodářský výsledek 

převeden do rezervního fondu, v případě potřeby dofinancování mzdových nákladů mohou ředitelé organizací 

požádat RM o čerpání potřebné částky z rezervního fondu.  

Projednávání bodu nebyl přítomen Mgr. Loukota. 

 
 

Usnesení RM č. 160/2019 
RM schvaluje  
účetní závěrku za rok 2018 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 
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 
 

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

Usnesení RM č. 161/2019 
RM schvaluje  
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkových organizací zřizovaných 
Městem Turnov s tím, že hospodářský výsledek bude kompletně převeden do rezervního fondu 
příspěvkové organizace: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
výši 491 511,48 Kč. 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 
443 146,66 Kč. 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
výši 89 990,33. 
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Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 
101 995,34 Kč. 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
výši 94 363,83 Kč. 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
výši 45 273,56 Kč. 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
výši 21 962,02 Kč. 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
výši 43 446,74 Kč. 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 38 
607 Kč. 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
výši 48 047,14 Kč. 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace převod do rezervního 
fondu ve výši 34 750,55 Kč. 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 
14 750,59 Kč. 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního 
fondu ve výši 91 861,05. 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 
284 866,55 Kč. 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního 
fondu ve výši 215 068,33 Kč. 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu 
ve výši 110 266,41Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 162/2019 
RM bere na vědomí  
rozbory hospodaření příspěvkových organizací s provozním příspěvkem v roce 2018. 
 

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

Usnesení RM č. 163/2019 
RM schvaluje  
odpisové plány na rok 2019 těmto organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve výši 1.602 tis. Kč 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace ve výši 975 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve výši 2.144 tis. Kč 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 22 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, Bezručova 590, příspěvková organizace ve výši 4 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 297 tis. Kč 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve výši 363 tis. Kč 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 227 tis. Kč 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve výši 69 tis. Kč 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace ve výši 79 tis. Kč 
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Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace ve výši 48 tis. Kč 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace ve výši 101 tis. Kč  
Zdravotně sociální služby Turnov ve výši 2.377 tis. Kč 
 

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

Usnesení RM č. 164/2019 
RM nařizuje  
odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele těmto organizacím: 
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 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 
 

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

33. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - 

nástavba 
 

Rozprava: 

      RM po diskuzi bod odložila a do pondělí 18. března 2019 budeme hledat dopravce pro dovoz obědů za 

přijatelných finančních podmínek. Pravděpodobnou variantou je dovoz stravy ze ZŠ Skálova, dopravně zajištěný 

odborem vnitřních věcí MÚ Turnov. 

 
 
 

34. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - převod prostředků do 

investičního fondu a jeho čerpání 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, o převod 

částky 57 990 Kč z rezervního fondu do fondu investičního, z kterého bude financován nákup hydromasážní vany. 

Tato částka byla získána formou sponzorských darů účelových. 
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Usnesení RM č. 165/2019 
RM schvaluje  
organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace převod částky 57 990 Kč z 
rezervního fondu do fondu investic a použití finančních prostředků na pořízení hydromasážní 
vany. 
 

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

35. Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace – žádost o změnu výše 

úplaty za vzdělávání 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele Základní umělecké školy Turnov, příspěvkové organizace o změnu výše 

úplaty za vzdělávání. K této změně by rád přistoupil, neboť od roku 2002 zůstává úplata za vzdělávání na základní 

umělecké škole v nezměněné výši, avšak zvýšily se provozní náklady a výše úplat v ostatních školách je také mírně 

vyšší. Jedná se o navýšení v rozmezí 100 – 600 Kč (nejvyšší zvýšení cen se týká vzdělávání pro dospělé 400 a 600 

Kč, vzdělávání pro děti je navýšeno v rozmezí 100 – 300 Kč). 

 
 

Usnesení RM č. 166/2019 
RM schvaluje  
žádost ředitele Základní umělecké školy Turnov, příspěvkové organizace o změnu výše úplaty 
za vzdělávání od září 2019 dle předložené žádosti. 
 

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

36. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, p.o. - žádost o navýšení příspěvku na 

odpisy, odvod z fondu investic 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace o navýšení příspěvku na odpisy o 23 302 Kč na celkových 78 574 Kč. V rozpočtu na rok 2019 byla 

organizaci na odpisy navržena a následně schválena částka 55 tis. Kč. Nově však z vybavení pobočky na Turnově II 

vzroste částka na odpisy díky pořízení knihovnického pultu, dřevěného schodiště a vestavěného patra.  

 
 

Usnesení RM č. 167/2019 
RM schvaluje  
organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace navýšení 
příspěvku na odpisy o 23 tis. Kč na celkových 78 tis. Kč. Rada města doporučuje Zastupitelstvu 
města zahrnout tuto změnu do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 168/2019 
RM nařizuje  
organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace navýšení odvodu 
z fondu investic do rozpočtu města o 23 tis. Kč na celkových 78 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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37. Městská knihovna Antonína Marka Turnov p.o. - žádost o úpravu sledovaných 

ukazatelů 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost pana ředitele Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže organizace Městská knihovna Antonína 

Marka, příspěvková organizace o úpravu sledovaných ukazatelů. Z důvodu nového dodavatele plynu a elektrické 

energie v roce 2019 došlo k výraznému navýšení částek za energie a vody oproti roku 2018.  Navýšení částek je také 

z důvodu fungování nové pobočky v Turnově II, kde zálohy na energie činí 28 tis. Kč. Zálohy na spotřebu vody zde 

činí 33.600 Kč pro rok 2019.  

 
 

Usnesení RM č. 169/2019 
RM schvaluje  
organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace změnu 
sledovaných ukazatelů takto:  
- navýšení sledovaného ukazatele 502 - spotřeba energie o 48 tis. Kč na celkových 268 tis. Kč  
- navýšení sledovaného ukazatele 503 - spotřeba vody o 7 tis. Kč na celkových 37 tis. Kč. 
 

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

38. Individuální dotace - AC Turnov, z. s. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost spolku AC Turnov, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 400 tis. Kč. Dotace 

má být určena na podporu Memoriálu Ludvíka Daňka. V rozpočtu města pro rok 2019 byla pro tento účel alokována 

částka 400 tis. Kč.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

Projednávání bodu nebyla přítomna Mgr. Svobodová. 

 
 

Usnesení RM č. 170/2019 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve 
výši 400.000 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na zajištění Memoriálu Ludvíka 
Daňka v roce 2019. 
 

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

39. Rozdělení dotací z kulturního fondu 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2019 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 800.000 Kč, přebytek z minulého období je 48.343 Kč. 

Celkem je tedy pro rok 2019 v kulturním fondu 848.343 Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno 39 žádostí o 

dotaci. Všechny žádosti byly doručeny řádně v termínu stanoveném ve vyhlášení programu k předkládání žádostí. 

Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 27. 2. 2019 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit 38 

žádostí. 1 žádost o dotaci na kulturní akci byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínky, aby se kulturní akce konala 

na území města Turnov. 

Materiál se bude projednávat na ZM v březnu 2019. 
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Usnesení RM č. 171/2019 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací z kulturního fondu pro rok 2019 a zároveň doporučuje 
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

40. Rozdělení dotací z fondu na obnovu nemovitostí nacházejících se na území 

městské památkové zóny Turnov 
 

Rozprava: 
      Po rok 2019 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny Turnov částka 300.000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 6 žádostí. Pracovní skupina Komise pro rozvoj města, správu majetku 

a městskou památkovou zónu na svém jednání dne 25. 2. 2019 posoudila žádosti o poskytnutí dotace a po diskuzi 

navrhla rozdělení celkové alokované částky.  

Materiál se bude projednávat na ZM v březnu 2019. 

 
 

Usnesení RM č. 172/2019 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se na 
území městské památkové zóny města Turnov z rozpočtu města pro rok 2019, dle 
předloženého návrhu. 
 

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

41. Konkurzy na školách – jmenování členů konkurzní komise 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení RM č. 77/2019 ze dne 6. 2. 2019, bylo rozhodnuto o vyhlášení konkurzů na vedoucí 

pracovní místo ředitele/ředitelky níže uvedených škol:   

 Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

 Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

 Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

 

Na základě usnesení RM č. 76/2019 ze dne 6. 2. 2019 byl odvolán dle ustanovení §166 odst. 3 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů z vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky k 31. 7. 2019: 

 Mgr. Michal Loukota, ředitel organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  

 Mgr. Ivo Filip, ředitel organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

 Mgr. Dagmar Rakoušová, ředitelka organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, 

příspěvková organizace 

 

V návaznosti na vyhlášení výše uvedených konkurzů, je nutné jmenovat členy konkurzní komise, dle vyhlášky č. 

54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí. 
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Usnesení RM č. 173/2019 
RM jmenuje  
konkurzní komisi pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace: 
 
•Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve složení: 
Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem, 
předsedkyně konkurzní komise 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem 
JUDr. Helena Vašková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 
Mgr. Jana Knapová, odbornice v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
Mgr. Vendula Bičíková, pedagogická pracovnice školy 
Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 
Mgr. Lenka Plívová, členka školské rady 
 
•Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve složení: 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsedkyně 
konkurzní komise 
Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 
JUDr. Helena Vašková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 
Mgr. Jana Knapová, odbornice v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
Mgr. Olga Tomsová, pedagogická pracovnice školy 
Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 
MUDr. Michaela Vondráková, členka školské rady 
 
•Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve složení: 
 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka pro oblast školství, určena zřizovatelem, předsedkyně 
konkurzní komise 
Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, určena zřizovatelem 
JUDr. Helena Vašková, určena ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje 
Mgr. Jana Knapová, odbornice v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
Mgr. Jana Prokešová, pedagogická pracovnice školy 
Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce 
Jiří Šulc, člen školské rady 
 

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

42. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel 
 

Rozprava: 
      V reakci na jednání komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy, která doporučuje finanční podporu oblasti 

cestovního ruchu a vznik fondu pro podporu cestovního ruchu, a v návaznosti na jednání pracovní skupiny při 

komisi Rady města Turnova pro rozvoj města, správu majetku, stavební otázky a městskou památkovou, která 

navrhuje vznik fondu pro podporu objektů v městské památkové zóně, Vám předkládáme k projednání tento 

materiál.  

Jedná se o Dotační statut města Turnova spolu s pravidly pro jednotlivé oblasti podpory, který byl schválen 

Zastupitelstvem města Turnov v listopadu 2018 a upravuje hlavní zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Turnov.  

Materiál se bude projednávat na ZM v březnu 2019. 
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Usnesení RM č. 174/2019 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov zřídit Fond na podporu cestovního ruchu jako trvalý účelový fond 
města Turnov podle § 84 c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
zároveň doporučuje schválit statut fondu dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 175/2019 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov zřídit Památkový fond jako trvalý účelový fond města Turnov podle 
§ 84 c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň doporučuje 
schválit statut fondu dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 176/2019 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit Dotační statut města Turnov a dále statuty všech 
účelových fondů a pravidla pro poskytování dotací pro jednotlivé oblasti podpory s 
navrhovanými změnami. 
 

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

43. Školské rady - obecné informace 
 

Rozprava: 
      Město Turnov je zřizovatelem šesti škol, u kterých je zřízena školská rada. Třetina členů školské rady je 

jmenovaná zřizovatelem. RM jmenovala dne 8. 11. 2017 (usnesení č.672/2017- 678/2017), 16. 5. usnesení č. 

333/2018 a 29. 11. 2018 (usnesení č. 730/2018 – 733/2018) tyto zástupce do školských rad:  

 ZŠ Skálova – p. Houšková, p. Miklík  

 ZŠ 28. října – p. Kordová, p. Marková  

 ZŠ Žižkova – p. Svobodová, p. Marková  

 ZŠ Mašov – p. Svobodová  

 ZŠ Zborovská – p. Kordová  

 ZŠ a MŠ Sluníčko – p. Houšková  

 

Dále máme své zástupce ve školských radách středních škol, které jsou zřizovány krajem (náš zástupce je jmenován 

krajem).  

 Gymnázium Turnov – p. Houšková  

 SUPŠ – p. Svobodová  

 OAHŠ SOŠ Turnov – p. Hocke  

 

Školské rady vymezuje školský zákon, každá školská rada má svůj schválený jednací řád, RM schválila volební řád.  

Zjistili jsme, že ne všechna jednání školských rad probíhají v souladu s jednacím řádem, či nejsou svolávána dle 

zákona. Abychom předešli dalším pochybením a ze strany zřizovatele jsme dbali na řádná jednání, předkládám na 

vědomí členům rady výpis ze školského zákona ke školským radám a volební řád. Vzhledem k tomu, že se někteří 

ředitelé nyní rozhodli měnit jednací řády, nejsou proto součástí materiálu a doporučuji naším zástupcům ve 

školských radách individuální vyžádání aktuálních jednacích řádů příslušné školské rady u ředitele. Ne všechny 

školy mají informace o školských radách veřejně dostupné na webu. Ředitelé škol budou OŠKS požádáni o 

zveřejnění základních informací o školské radě na webu školy.  
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Usnesení RM č. 177/2019 
RM bere na vědomí  
informace o školských radách na zřizovaných školách. 
 

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

44. Výročí narození historika J. Pekaře - 2020 
 

Rozprava: 

      V roce 2020 uplyne 150 let od narození historika Josefa Pekaře (12. dubna 1870, Turnov). Rohozecký 

okrašlovací spolek (ROS) oslovil na jaře 2018 Město s projektem realizace oslav. Záměr -  Oslavy výročí 150 let od 

narození Josefa Pekaře byl prezentován na kulturní komisi. Představena byla vize 5 akcí, které by mohly být 

uskutečněny k připomenutí tohoto rodáka z Malého Rohozce široké veřejnosti. V rámci projektu je plánován do roku 

2020 vznik - nová turistické značky (v jednání s Klubem českých turistů), vytvoření naučné stezky mezi Turnov - 

Malý Rohozec -  Jenišovice (6 informačních tabulí), pamětní medaile (v jednání se SUPŠ a VOŠ Turnov), 

památníku na Malém Rohozci a v dubnu 2020 realizace jednodenní slavnosti k výročí narození J. Pekaře. 

S gymnáziem domlouvána spolupráci se studenty na besedách pro naše základní školy.  

O podobě tohoto projektu jedná přípravný výbor složený ze zástupců různých organizací a spolků (tj. L. Berndt – 

Rohozecký okrašlovací spolek, M. Fapšo – Pekařova společnost Českého ráje, z. s., D. Marek – Muzeum Českého 

ráje v Turnově, J. Kříž – Městská knihovna Antonína Marka Turnov, O. Grund – Spolek rodáků a přátel Turnova, R. 

Brož – Krajský úřad LK, P. Bartko – obec Jenišovice, P. Houšková – město Turnov, P. Mlejnek – Gymnázium 

Turnov).  

 
 

Usnesení RM č. 178/2019 
RM souhlasí  
se zajištěním kulturního programu v rámci oslav výročí J. Pekaře a doporučuje potřebné 
finanční prostředky alokovat v rozpočtu 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 179/2019 
RM doporučuje  
Rohozeckého okrašlovacímu spolku, z. s. požádat Město Turnov o spolufinancování Naučené 
stezky Josefa Pekaře formou individuální dotace. 
 

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

Usnesení RM č. 180/2019 
RM doporučuje  
umístění památníku J. Pekaře na pozemku města, vhodnou lokalitu projednat s odborem správy 
majetku. 
 

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

45. Udělení medaile starosty 
 

Rozprava: 
      Na základě pravidel pro ocenění Medaile starosty předkládám radě města na vědomí své rozhodnutí.  
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Usnesení RM č. 181/2019 
RM bere na vědomí  
rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

46. Mediální zpravodajství z Turnova 
 

Rozprava: 
      Vzhledem k časovým možnostem byl materiál přesunut na další jednání RM. 

 
 
 

47. Informace o sfúzování společnosti NEMPRA, s.r.o. a NELI, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Předkládám informaci o chytané fúzi společnosti NEMPRA, s.r.o. a NELI, s.r.o. Důvodem tohoto kroku je 

zájem managementu KNL, a.s. zrekonstruovat stávající kotelnu v turnovské nemocnici z finančních zdrojů NELI, 

s.r.o. Rovněž jde o zjednodušení organizační struktury a další integraci provozní společnosti do NELI, s.r.o., tak jak 

bylo zamýšleno již v roce 2014, ale z účetních důvodů nebylo možné provést. 

 
 

Usnesení RM č. 182/2019 
RM projednala  
a vzala na vědomí materiál Informace o sfúzování společnosti NEMPRA, s.r.o. a NELI, s.r.o. 
 

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

48. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost o poskytnutí účelového daru svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění provozu 

cyklobusů v Českém ráji v roce 2019 (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem 

tohoto projektu, do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj. Mikroregion Český ráj tento 

projekt koordinuje a ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci BusLine a.s., Dopravním podnikem 

Kněžmost, s.r.o. a Krajskými úřady Libereckého a Královehradeckého kraje organizuje letní turistické autobusové 

linky v Českém ráji. Požadovaná výše účelového daru o města Turnov je 42.000 Kč. 

Město Turnov v posledních letech pravidelně financuje ze svého rozpočtu tento projekt. V roce 2017 byl tento 

příspěvek řešen formou individuální dotace a na základě smlouvy č. 7-17-005 bylo na tento projekt poskytnuto 

z rozpočtu města 40.000 Kč. V roce 2018 požádal Mikroregion Český ráj o navýšení příspěvku o 2.000 Kč, tj. na 

částku 42.000 Kč a o změnu formy poskytnutí financí na finanční dar. Na základě finančních výstupů uvedených 

v závěrečných zprávách z provozu cyklobusů došel koordinátor projektu k závěru, že je nutné pro stabilizaci 

produktu na dalších 10 let zvýšit příspěvky partnerů zhruba o 2.000 – 3.000 Kč ročně. Výše příspěvku města Turnov 

se odvíjí od počtu jeho obyvatel.  

 
 

Usnesení RM č. 183/2019 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelového daru ve výši 42 000 Kč pro Mikroregion 
Český ráj, IČ 69155950, na zajištění provozu turistických autobusových linek v Českém ráji v 
roce 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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49. Mikroregion Jizera – společná žádost o dotaci na Liberecký 
 

Rozprava: 
      Předkládám k projednání možnost účasti města v projektu Mikroregionu Jizera. Na únorovém jednání DSO 

Mikroregionu Jizera byly členské obce osloveny s nabídkou společné žádosti svazku o dotaci na Liberecký kraj - 

program 2. 1. – Program obnovy venkova, DT 7 Integrované projekty venkovských mikroregionů. Termín podání 

žádosti do 17. 4. 2019. V žádosti bude žádáno o nákup techniky pro zajištění úklidu a údržby členských obcí. 

Požadavky členských obcí DSO byly zpracovány a dosahují částky 2 mil. Kč. Maximální výše dotace je však 1 mil. 

Kč a od členských obcí bude v případě účasti v projektu očekáváno kofinancování 50 % formou daru dle zvolené 

techniky pro zakoupení.  

 
 

Zsnesení RM č. 184/2019 
RM doporučuje  
ZM schválení účasti města Turnov v projektu Mikroregionu Jizera v uvedeném rozsahu. 
 

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

50. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou budovu knihovny 
 

Rozprava: 
      Materiál byl projednán a po dopracování bude předložen opětovně RM. 

 
 
 

51. Modernizace základních škol v Turnově  - dotace z IROP 
 

Rozprava: 
      Město Turnov bylo osloveno dopisem z 8. 3. 2019 s nabídkou finančních prostředků ve výši 18.861.139,48 Kč, 

které pokrývá náš požadavek dotace na projekt „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“, 

reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768. Do 15 pracovních dnů musí být odesláno vyjádření Města Turnov k 

nabídce, zda nabídku přijímáme. V jiném případě budou finanční prostředky postoupeny dalšímu žadateli.  

 

Financování projektu podle žádosti o 

dotaci: Evropská unie  

85%  18.861.139,48 Kč  

Státní rozpočet  5%  1.109.478,79 Kč  

Vlastní zdroje  10%  2.218.957,59 Kč  

Celkové způsobilé náklady  100%  22.189.575,86 Kč  

Nezpůsobilé náklady (sanace suterénu ZŠ 28. října)                                    545.779,50 Kč  

 

Obsah projektu: 

ZŠ Turnov, Skálova 600  

 modernizace jazykové učebny  

 modernizace učebny přírodních věd  

 nákup nábytku do dvou počítačových učeben  

 nákup počítačů do dvou počítačových učeben  

 vybudování 2 bezbariérových WC  

 modernizace konektivity  

 

ZŠ Turnov, 28. října 18  

 bezbariérový přístup do budovy a jednotlivých podlaží  

 stavební práce v počítačové učebně  

 nákup nábytku do počítačové učebny  

 nákup počítačů do počítačové učebny  

 modernizace konektivity  

 realizace zeleně včetně mobiliáře před školou  
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ZŠ Turnov, Žižkova518  

 bezbariérový přístup do budovy a jednotlivých podlaží vč. 2 bezbariérových WC (1.NP a 3.NP)  

 modernizace jazykové učebny  

 modernizace učebny přírodních věd  

 modernizace konektivity  

 

Vedlejší aktivity  

 výběrová řízení na stavební práce a dodávky techniky a nábytku  

 zajištění TDI, AD a BOZP  

 zajištění publicity (tiskové zprávy, články v místních tiskovinách)  

 
 

Usnesení RM č. 185/2019 
RM schvaluje  
přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Modernizace 
učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“, reg. číslo 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 21. března 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                   Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

            starosta              místostarostka  


