
1                                                                                     Zápis Rady Města Turnov dne 28. 3. 2019 

 
 

ZÁPIS 
Rady Města Turnov 

ze dne 28. 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 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Zadávací podmínky projektu „Nové návštěvnické centrum a 

modernizace Regionálního turistického informačního centra 

v Turnově" 

Ludmila Těhníková  13:00 – 13:45      

2. Zadávací řízení "Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, 

Žižkova č.p. 525" - hodnotící komise 

       

3. Výsledek výběrového řízení "Oprava hřbitovní zdi u kostela 

Narození panny Marie - Turnov - II. etapa - část G,H,I" 

Ing. Tomáš Hocke       

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 

Ludmila Těhníková       

5. Informace o připravovaném dodatku na akci ZŠ 28.října - 

sanační práce v části suterénu 

       

Ostatní 

6. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - ceník koupaliště 2019   Mgr. Jana Svobodová   13:45 – 14:15      

7. Složení hodnotících komisí pro hodnocení jednatelů 

obchodních společností za rok 2018 

            

8. Žádost o použití znaku města             

9. Mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky Měú Ing. Miroslav Šmiraus       

Záležitosti odboru správního 

10. Odměňování členů jednotky požární ochrany města Turnova Mgr. Jana Svobodová 

Zdeněk Hovorka 

Martin Bartoníček 

14:15 – 14:30      
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Záležitosti odboru finančního 

11. Záštita starosty - Stavba roku Libereckého kraje 2019 Ing. Tomáš Hocke 14:30 – 14:45      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

12. Výsledek výběrového řízení na vybavení jídelny na Základní 

škole Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Mgr. Martina Marková 14:45 – 15:00      

13. 

14. 

 

15. 

Individuální dotace - Hospic sv. Zdislavy o.p.s. 

Mateřská    škola   a    Základní    škola    Sluníčko   Turnov,  

příspěvková organizace – nástavba – doplněný bod 

Mediální zpravodajství z Turnova – doplněný bod 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke 

      

 

 

 

1. Zadávací podmínky projektu „Nové návštěvnické centrum a modernizace 

Regionálního turistického informačního centra v Turnově" 
 

Rozprava: 
      Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce „ Nové návštěvnické centrum a 

modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově“. Zadávací řízení bude vypsáno jako 

zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. a bude vypsáno na dvě části. První část bude přízemí 

budovy Regionálního informačního centra v Turnově, která bude hrazena z dotace. Dotační prostředky musí být do 

konce roku 2019 zcela proinvestovány. Jedná se cca o Kč 2 mil. Druhá část je 1. patro této budovy a to bude zcela 

s vlastních prostředků a musí být i ve výběrovém řízení odděleno. Zadávací řízení s termínem realizace 10 /2019 – 

1/2020 bude vypsáno po schválení rady města a plánované odevzdání nabídek se předpokládá v dubnu 2019. Akce 

bude realizována pouze za předpokladu získání dotačních prostředků z MMR. 

 

 

Usnesení RM č. 186/2019 

 

RM schvaluje  
schvaluje vypsání výběrového řízení na projekt „Nové návštěvnické centrum a modernizace 
Regionálního turistického informačního centra v Turnově“ a schvaluje komisi pro otevírání a 
hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Ladislav 
Osička, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

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

2. Zadávací řízení "Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525" - 

hodnotící komise 
 

Rozprava: 
      Rada Města dne 28. 2. 2019 usnesením č. 99/2019 schválila vypsání nového výběrového řízení na veřejnou 

zakázku „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Žižkova Turnov, Žižkova č. p. 525". Nebyla však schválena hodnotící 

komise pro posouzení nabídek. 

 

 

Usnesení RM č. 187/2019 

 

RM schvaluje  
jmenování hodnotící komise výběrového řízení „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Žižkova 
Turnov, Žižkova č. p. 525" ve složení Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Dagmar 
Brabcová, Ludmila Těhníková, Ing. Miloslav Chrumko, Marcela Pilská. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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3. Výsledek výběrového řízení "Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny Marie 

- Turnov - II. etapa - část G,H,I" 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny 

Marie – Turnov – II. Etapa“, který provedla hodnotící komise dne 14. 3. 2019, se schvaluje výběr nejvhodnější 

nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Zbyněk Rulec, IČ: 03951570 za cenu 607 834 Kč bez 

DPH / 735 479,14 Kč s DPH. Byla doručena pouze jedna nabídka. Termín realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019. 

Akce je kofinancována z prostředků na záchranu Městské památkové zóny. Cena dle rozpočtu z projektové 

dokumentace je 435 tis. Kč s DPH, vysoutěžili jsme tedy nad rozpočet. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti Cena bez DPH/ s DPH v Kč 

 

1. Zbyněk Rulec, IČ: 03951570   607 834,- / 735 479,14 

 

 

 

Usnesení RM č. 188/2019 

 

RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Zbyněk Rulec, IČ: 
03951570 na realizaci zakázky „Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny Marie – Turnov 
– II. Etapa “ za cenu Kč 607 834,- bez DPH /Kč 735 479,14 s DPH a zároveň schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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: 
      Předkládáme RM na vědomí následující postup ve věci sporu o věcné břemeno k pozemku p. č. 2544/11 v k. ú. 

Turnov a způsob vyrovnání závazků z uzavřené kupní smlouvy. Právní zástupce města kontaktoval protistranu 

s naším návrhem smíru uzavřením třístranné směnné smlouvy, kterou mělo dojít k vyrovnání závazků. Bohužel byl 

náš návrh, na základě vyjádření paní JUDr. Horčičkové, odmítnut. Na 9. 4. 2019 je nařízeno u Okresního soudu 

v Semilech jednání ve věci určení neplatnosti věcného břemene. Věc byla projednána s paní místostarostkou Petrou 

Houškovou, která je pověřena vedením této záležitosti a bylo rozhodnuto o pověření pana JUDr. Šulce k učinění 

právních kroků a k přípravě podkladů. 

 

Tomáš Hocke nahlásil střet zájmů 

 

 

Usnesení RM č. 189/2019 

 

RM bere na vědomí  
učiněné kroky k uzavření smíru. 
 

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

Usnesení RM č. 190/2019 

 

RM souhlasí  
s domáháním se plnění závazků od paní xxxxxxxxxxx vyplývajících z Kupní smlouvy uzavřené 
27.10. 1992, a to zejména formou podání návrhu k soudu dle § 564 zák. č. 40/1964 Sb. („OZ“) 
na určení přiměřené doby plnění závazků ohledně povinnosti vystavět na prodaném pozemku 
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parc. č. 2544/11 v kat. území Turnov objekt s prostory pro poskytování zdravotní péče a bytem 
a dále po dobu 5ti let od zahájení poskytování zdravotní péče v tomto objektu poskytovat 
zdravotnické služby (příp. k uskutečnění výzvy k plnění dle § 563 OZ), jakož i k případnému 
uplatňování smluvní pokuty za porušení závazku z kupní smlouvy i případnému odstoupení od 
kupní smlouvy a uplatňování peněžité náhrady hodnoty pozemku na základě ustan. § 458 odst. 
1 OZ, a to v závislosti na vývoji sporu, včetně možnosti jeho smírného ukončení mimo i v rámci 
soudního řízení. Ve věci soudní žaloby xxxxxxxxxx, dcery xxxxxxxxxxxxxx, jako současné 
vlastnice pozemku parc. č. 2544/11 v kat. území Turnov na určení neplatnosti věcného břemene 
RM bere na vědomí a souhlasí s uplatňováním obrany v tomto soudním řízení, a to zejména i s 
ohledem na právní a faktické kroky ohledně plnění závazků xxxxxxxxxxxxx uvedené výše. 
Zároveň pověřuje paní místostarostku Petru Houškovou k udělení plné moci pro právního 
zástupce JUDr. Roberta Šulce, Ph.D.. 
 

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

 

5. Informace o připravovaném dodatku na akci ZŠ 28.října - sanační práce v části 

suterénu 
 

Rozprava: 

      Tato akce byla původně součástí větší akce úprav pro imobilní, hlavní částí měla být přístavba výtahu. Protože 

se na tuto akci v minulosti nepodařilo získat dotaci, bylo rozhodnuto realizovat sanace samostatně před plánovanou 

výměnou sportovního povrchu na hřišti. Firma L&P stavební, s.r.o. zahájila práce dne 1. 3. 2019. O jarních 

prázdninách byly provedeny vnitřní hrubé práce v šatnách. U venkovní části měl být dle PD následující postup: 

demontáž odvodňovacích žlabů, rozebrání povrchů (betonová dlažba) včetně podsypů, výkop podél stěny, provedení 

svislé izolace, položení drenáže, zpětný zásyp výkopkem, obnovení původní vrchní skladby. 

V pondělí 18. 3. 2019 byly zahájeny venkovní práce. Při výkopech byly zjištěny následující skutečnosti (odlišné od 

PD): pod dlažbou se nachází v celé ploše betonová deska, odvodňovací žlaby i gajgry jsou zality v tomto betonu, ve 

výkopku se nachází směs štěrkopísku, jílu a kusů betonu, v místě plánovaného napojení na kanalizaci byla objevena 

revizní zděná šachta. Jedná se o věci, které při zpracování projektové dokumentace nebyly známy a objevily se až 

při výkopech. Toto vše bylo projednáno na KD a odsouhlaseno TDI i projektantem. Vícenáklady na tyto práce jsou 

zatím odhadnuty na cca 200 tis. Kč bez DPH. Až bude známá a odsouhlasená konečná částka navýšení, bude nutné 

při nejbližší rozpočtové změně tuto sumu zohlednit v rozpočtu města (městské org. - kapitálový výdaj). Vzhledem 

k tomu, že se jedná o velké navýšení ceny oproti původní ceně, zhotovitel přerušuje práce do doby odsouhlasení 

dalšího postupu. Termín dokončení dle SoD je 25. 8. 2019. 

 

 

Usnesení RM č. 191/2019 

 

RM schvaluje  
zadání víceprací pro stavbu „ZŠ 28. října – sanační práce v části suterénu“ dle předloženého 
návrhu. Po zjištění přesného finančního rozsahu víceprací bude uzavřen dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo. 
 

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

6. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - ceník koupaliště 2019 
 

Rozprava: 
      Bylo přeloženo na další jednání RM. 
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7. Složení hodnotících komisí pro hodnocení jednatelů obchodních společností za 

rok 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám návrh na složení hodnotících komisí pro hodnocení jednatelů obchodních společností města za 

rok 2018. 

 

 

Usnesení RM č. 192/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Miklík, J. Mikula, Mgr. Svobodová, Bc. Fotr, M. 
Reichl. 
 

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

Usnesení RM č. 193/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, D. Schindler, K. Jiránek, Bc. 
Báča. 
  

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

Usnesení RM č. 194/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, D. Schindler, K. Jiránek, Bc. 
Báča. 
 

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

Usnesení RM č. 195/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Houšková, Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, RNDr. 
Uchytil, DiS, EFP, Eva Kordová. 
 

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

Usnesení RM č. 196/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, J. Mikula, Ing. Šmiraus, 
PhDr. Maierová. 
 

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

Usnesení RM č. 197/2019 

 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje kritéria pro hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. na hospodářský 
rok 2018/2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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8. Žádost o použití znaku města 
 

Rozprava: 
      Firma Europrogress z Hradce Králové vydává informační materiál o městě Turnov, obsahující podrobný plán 

města a turistickou mapu okolního regionu zahrnující i mimo jiné cyklotrasy, značené turistické cesty a přírodní 

zajímavosti. 

 

 

Usnesení RM č. 198/2019 

 

RM souhlasí  
s užitím městského znaku pro mapu města „Města a regiony České republiky“, kterou vydává 
firma Europrogress, Publishing a Consulting, IČ: 69880671, Hradecká 409, 500 11 Hradec 
Králové a vyhovuje tak žádosti uvedené firmy ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích. 
 

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

9. Mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky Měú 
 

Rozprava: 
      Na základě vnitřní směrnice č. 22 v platném znění probíhá každý rok hodnocení vedoucích pracovníků Měú, a 

to dle stanovených kritérií pro uplynulý rok, celkový pohled na vedený útvar a zhodnocení činnosti nad rámec úkolů. 

Hodnocení provádí 4 členná komise (ST, MSTI, MSTII, TAJ, u TAJ MST III.) Dále je odečítána částka stanovená 

tajemníkem za nesplnění některých uložených úkolů. U některých vedoucích je zohledněna jejich účast na 

přemístění úřadu do Nové radnice -výši odměny stanovil tajemník. 

 

 

Usnesení RM č. 199/2019 

 

RM schvaluje  
mimořádné odměny pro vedoucí zaměstnance Měú za rok 2018 dle návrhu. 
 

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

10. Odměňování členů jednotky požární ochrany města Turnova 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám materiál týkající se odměňování členů jednotky požární ochrany města za výjezdy 

k mimořádným událostem. Částky na odměny v rámci rozpočtu jednotky na rok 2019, vyplácené „starým 

způsobem“, celkově činí 170tis. Kč. V návrhu RO č. 1, kterou již schválila RM dne 13. 3. 2019, je navýšení na 

odměňování členů jednotky hasičů o 50tis. Kč, které bychom rádi využili na odměňování těch nejaktivnějších členů 

v rámci výše zmíněné motivace.   

 

Pro rok 2019 tedy navrhujeme tento systém pro 24 členů jednotky: 

Celkovou částku na odměny v rozpočtu jednotky na rok 2019 bychom navýšili na 220 tis. Kč (již navýšeno v rámci 

RO č. 1). Z této částky bychom dobrovolným hasičům rozdělili jednu část jako fixní ve výši 40 tis. Kč vyplácenou 

čtvrtletně, tj. 160 tis. Kč ročně, druhou část jako pohyblivou s přihlédnutím na počet zásahů v běžném roce a 

průměrnému počtu zasahujících na jeden zásah, a to stanovením částky 100 Kč na jeden výjezd, vyplácenou jednou 

ročně. 

Odměna bude vyplácena na základě dohod o provedení práce na příslušný rok a rozdělovníku výjezdu jednotlivých 

členů připraveného velitelem jednotky. 
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Usnesení RM č. 200/2019 

 

RM schvaluje  
systém vyplácení odměn členům jednotky požární ochrany města Turnova počínaje 1. čtvrtletím 
roku 2019. 
 

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

11. Záštita starosty - Stavba roku Libereckého kraje 2019 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám návrh k poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2019 - Záštity starosty nad 

kulturními akcemi mimo dotační program na regionální akci „Soutěž Karla Hubáčka“ stavba roku Libereckého kraje 

2019: 

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – je Libereckým krajem pověřena k vyjednávání a uzavírání 

smluv, zorganizování a zrealizování soutěže a využití poskytnutých finančních prostředků městy na realizaci a 

propagaci soutěže s názvem „Soutěž Karla Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019. Liberecký kraj požádal 

město Turnov o partnerství s finanční spoluúčastí.  

 

 

Usnesení RM č. 201/2019 

 

RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro ARR – Agenturu 
regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec IV – Perštýn, U Jezu 525/4, PSČ 46001, IČ 48267210, 
ve výši 6.000 Kč na realizaci akce „Soutěž Karla Hubáčka" Stavba roku Libereckého kraje 2019. 
Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 
jejím podpisem. 
 

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

12. Výsledek výběrového řízení na vybavení jídelny na Základní škole Turnov, 

Skálova 600, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Na jednání Rady města dne 28. 2. 2019 bylo usnesením RM č. 107/2019 schváleno vyhlášení výběrového 

řízení na nákup vybavení školní jídelny na Základní škole Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. Na základě 

požadavku hygieny musí škola obnovit vybavení ve své jídelny do září 2019. Zadavatel přijal do konce lhůty pro 

podání celkem 14 nabídek, z toho jich přišlo 7 elektronicky. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší 

nabídková cena. Hodnocena byla celková výše nabídkové ceny vč. DPH. Na základě těchto skutečností doporučuje 

hodnotící komise, která se sešla v pondělí 18. 3. 2018, obchodní firmu BUONA GASTRO s. r. o. s nabídkovou 

cenou ve výši 498.654Kč jako nejvhodnějšího uchazeče výběrového řízení. 

 

 
 

Usnesení RM č. 202/2019 

 

RM schvaluje  
na doporučení hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky VŘ „Nákup vybavení školní 
jídelny“ dodavatelem BUONA GASTRO s. r. o., IČ 01934317, za cenu 498.654,- Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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Usnesení RM č. 203/2019 

 

RM schvaluje  
Základní škole Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace převod prostředků z městského 
rozpočtu na nákup 4 ks pánví do školní jídelny ve výši 375.753,4 Kč do fondu investic a zároveň 
schvaluje použití této částky z fondu investic na nákup pánví. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
 

 
 
 
 
 

13. Individuální dotace - Hospic sv. Zdislavy o.p.s. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti Hospic sv. Zdislavy o.p.s. na podporu její činnosti 

v roce 2019. Hospic je zdravotnické zařízení, jenž pečuje o pacienty v konečné fázi jejich onemocnění. Poskytuje 

podporu také blízkým nemocného, truchlícím a pozůstalým. Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 29. 

5. 2014 usnesením č. 259/2014 spolufinancování hospicové péče sv. Zdislavy ve výši 5 Kč na jednoho obyvatele. 

Dotace je podle tohoto usnesení poskytována. Pro rok 2019 je v rozpočtu města pro tento účel alokována částka 

70.000 Kč, vycházející ze schváleného výpočtu. Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 204/2019 

 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Turnov ve výši 70.000 Kč pro společnost Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210 na podporu 
činnosti hospice v roce 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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14. Technické služby Turnov, smlouva o dílo 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá na základě §11 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek Radě 

města ke schválení smlouvu o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o. na realizaci zpevněné plochy u Základní 

školy ve Skálově ulici. Jedná se o zpevnění cca 50m2 travnaté plochy, kde budou položeny zatravňovací dlaždic. 

Plocha bude sloužit pro parkování zaměstnanců ZŠ Skálova a návštěvníků tělocvičny. Cena díla je 277.141.Kč vč. 

DPH, termín realizace je duben 2019. 

 

 

Usnesení RM č. 205/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci 
stavby "Úprava parkování u ZŠ v ul. Skálova, Turnov" ve výši 277.141,-Kč vč. DPH. 
 

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

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

nástavba 
 

Rozprava: 
      Na jednání 13. 3. 2019 Vám byl předložen materiál, který se týkal nákladů souvisejících s budováním nástavby 

stacionáře na objektu školy v ul. Kosmonautů - organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, 

příspěvková organizace. Práce na této akci začnou v dubnu 2019 a ukončeny budou v říjnu 2019. Na posledním 

jednání rady jste byli informování, že nebude možné po dobu trvání stavebních prací vařit ve školní jídelně ani 

využívat prádelnu školy. Následně bylo hledáno řešení pro dovoz obědů do školy. Jako nejlevnější varianta se 

ukázala možnost odebírat obědy ze ZŠ Skálova a následně je převážet městským vozidlem (zajistil by odbor 

vnitřních věcí MěÚ Turnov, pravděpodobně v rámci dohody o provedení práce či za navýšení odměny pro 

zaměstnance). Vše dle potřeb organizace, tedy dovoz na místo do 11:00 hod. Po prohlídce objektu stavební firmou 

však bylo nalezeno stavebně-technické řešení, které umožní (za předpokladu navýšení jističe el. energie) stavební 

práce zároveň s provozem školní kuchyně a úplná uzavírka kuchyně by proběhla následně až o letních prázdninách, 

kdy je škola zavřena. Dodávka obědů tedy není v plánovaném období 4-6/2019 zatím třeba, pouze v případě 

neplánovaného vývoje stavby a neočekávané situace by musela být řešena. To by pak bylo pravděpodobně výše 

popsaným způsobem, organizaci by vznikly náklady za dodávku obědů ve výši cca 4.160,- Kč denně, doprava by 

fakturována nebyla. V kalkulované ceně oběda má Základní škola Skálova započteny již částky na odměny 

kuchařkám a na energie, které se zvýšeným odběrem obědů souvisí. Není tedy nutné vyčleňovat v rozpočtu města 

finanční prostředky v souvislosti s dodávkou obědů. Případné požadavky na vyčlenění finančních prostředků 

z městského rozpočtu budou v takovém případě předloženy k projednání Radě města.  

 

 

Usnesení RM č. 206/2019 

 

RM bere na vědomí a souhlasí  
se situací školní jídelny při budování nástavby školy - Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 
Turnov, příspěvková organizace a s informacemi k provozu školní kuchyně, k možnostem řešení 
náhlé potřeby dodávky obědů v případě nemožnosti využívat vlastní kuchyň pro vaření obědů 
dětem, žákům a zaměstnancům školy a cizím strávníkům. 
 

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

16. Mediální zpravodajství z Turnova 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám aktuální přehled mediálního pokrytí z Turnova, které je hrazeno z rozpočtu města. Celkově na 

média vynakládáme 850 tis. Kč ročně. Tato částka je dlouhodobě konstantní a léta se již nenavyšovala. 
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Rekapitulace stávajícího stavu: 

Samostatný řádek – televize, ostatní média 650 tis. Kč 

Z toho: 

  Turnovsko v akci 250 tis. Kč (placený prostor – liché vydání - velikost plochy - trojsloupec 16,5 x 41,5 cm 

na vnitřních stranách novin, sudé vydání - celostrana v dalším vydání novin), náklad 12 750 výtisků + web 

  Turnovsko 80 tis. Kč (dvoustrana měsíčně) 

  Rádio Contact Liberec (RCL) 20 tis. Kč – 3 min/měsíční vstup + pozvánky a info z města 

  Televize pan Brunclík (čerpáno okolo 150 tis. Kč/ročně, horní hranice je 240 tis. Kč) 

  Televize RTM+ 96,8 tis. Kč vč. DPH (dvě zprávy měsíčně) 

 

Samostatný řádek - Hlasy a ohlasy Turnovska 200 tis. Kč/ročně 

 

Na základě diskuze v RM bude doplněn dosah stávajícího mediálního pokrytí - počet výtisků, počet diváků, 

posluchačů, čtenářů, případně věková struktura, vzdělání, povolání, dosah v Turnově a mimo Turnov. Z těchto 

přehledů by mělo vyjít doporučení pro rozšíření či přeskupení mediálního pokrytí. 

Bylo doporučeno rozšířit FB komunikaci včetně placených reklam. Některé věci komunikovat pro přímo danou 

skupinu (věk, čtvrť města). Diskutovat se ZUŠ a Žlutou ponorkou zřízení dětské-studentské televize. 

Materiál bude následně opětovně projednán. Do té doby bude pokračovat zpravodajství v nastavených mantinelech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. dubna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………    ………………………………………. 

              Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 


