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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

ze dne 3. dubna 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: 

Eva Kordová, Jiří Mikula            
 
Eva Kordová, Jiří Mikula 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. 
2. 

Odkoupení pozemků na Daliměřicích 
Pronájem pozemků - průchod ulic Jiráskova a Ladislava 
Petrnouška 

Ludmila Těhníková 
 

8:00 - 10:00 
 
      

3. Schválení vybraného vybraného zhotovitele na akci: 
Ubytovna č.p. 1335 - rekonstrukce elektroinstalace 

       

4. Žádost o prodej pozemku p.č. 711/28 o výměře cca 71m2 v 
k.ú. Daliměřice 

       

5. Žádost o prodej pozemku parc.č. 467/2 a 424/21 v k.ú. Malý 
Rohozec 

       

6. Žádost o prodej pozemku p.č. 1007/36 a 1007/17 k.ú. 
Turnov, ul. Lidická 

       

7. Záměr prodeje pozemku p.č. 1258/8 k.ú. Turnov, 28. říjen, 
bytový dům čp. 1330 

       

8. Záměr odkoupení pozemků parc.č. 2551, 2552/1, 2552/2 a 
2552/5 v k.ú. Turnov 

       

9. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-
služebnosti inženýrských sítí a právu provést stavbu "Turnov, 
Hruštice p.č.2965/2, vodovodní, kanalizační a plynovodní 
přípojky a přípojka elektrické energie, manželé xxxxxxxxx" 

       

10.. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov, Karla 
Drbohlava p.č.2934/7-kNN" 

       

11. Energetické úspory v DPS Granátová 1897 – dotace z OPŽP             
12. 
 
13.        
14. 
15.         

Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov, ul. 
Nádražní - II. Etapa 
Valná hromada – Technické služby Turnov, s.r.o. 
Valná hromada – Turnovské odpadové služby, s.r.o. 
Analýza odpadového hospodářství města Turnov – část 1. 
 

Ing. Tomáš Hocke 
 
Mgr. Jana Svobodová 

    
 
10:00 – 11:00   
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Záležitosti odboru sociálních věcí 

16. Rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2020. Mgr. Petra Houšková 11:00 – 11:30 
17. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova   

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00  
Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

18. Základní škola 28. října - pozemek za Vesnou Mgr. Martina Marková  12:00 – 13:00        
19. Rozdělení dotace Ministersva kultury z Programu regenerace 

MPR a MPZ 
              

20. Rozdělení dotací ze sportovního fondu          
21. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 

aktivity 
         

22. Individuální dotace Okresní rada Asociace školních 
sportovních klubů Semily, p. s. 

         

23. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací          
24. Záměr vybudování boulderové stěny v Turnově          
25. Záměr vydání knihy o Turnově          
26. Obecně závazná vyhláška - noční klid          

Ostatní 

27. 
28. 
 
29. 
30. 

Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 
Navrhovaný postup řešení víceprací a méně prací na 
stavbách 
Bytový fond Města Turnova a jeho další rozvoj 
Městská sportovní Turnov, s.r.o. – ceník koupaliště 2019 – 
doplněný bod 

Mgr. Petra Houšková 
Ing. Tomáš Hocke 
 
 
Mgr. Jana Svobodová 

 13:00 – 13:30 
 13:30 – 14:30 
 
 
 14:30 – 15:00 

 

 

 

 

 

1. Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Vzhledem k rozvoji bytové zóny Daliměřice a jejího zpřístupnění bylo zahájeno jednání mezi panem starostou 

Ing. Tomášem Hockem a panem xxxxxxxxxxxx o rozvoji bytové zóny Daliměřice - "lokalita za hasičárnou", 

předkládáme Radě města ke schválení podmínky možného odkupu pozemků, Tyto pozemky jsou nutné ke 

zpřístupnění celé lokality za "hasičárnou", pro potřebné vybudování komunikací, veřejného osvětlení a sítí. 

 
 

Usnesení RM č. 207/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit odkup pozemků p. č. 863, o výměře 5354m2 a 870/2, o výměře 289m2 od pana 
xxxxxxxxxxxxxxx za navržené kupní ceny v celkové hodnotě cca 2.147.900,- Kč. Náklady na 
geometrické zaměření jednotlivých funkčních celků a správní poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí uhradí prodávající a kupující společně rovným dílem. 
 

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

2. Pronájem pozemků - průchod ulic Jiráskova a Ladislava Petrnouška 
 

Rozprava: 

      Průchod z ulice Ladislava Petrnouška do Jiráskovy ulice vede po soukromých pozemcích. Pozemky p. č. 442 a 

445, k. ú. Turnov jsou ve vlastnictví podílových spoluvlastníků pana xxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx. Každý 

spoluvlastník vlastní jednu ideální polovinu. Město uzavřelo smlouvu o pronájmu výše uvedených části pozemků od 

1. 4. 2009 na dobu určitou 5 let a v roce 2014 byla dodatkem prodloužena na dalších 5 let, tedy do 31. 3. 2019. Před 

uzavřením dodatku č. 1 bylo s vlastníky pozemku jednáno především ohledně výše nájemného. Roční nájemné je 

60.000,- Kč - každý spoluvlastník obdrží po 30.000,- Kč/rok. Po dohodě s p. xxxxxxxxxxxxxx navrhujeme uzavřít 

dodatek o prodloužení smlouvy za stejných podmínek na dalších 5 let, tedy do 31. 3. 2024. 
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Usnesení RM č. 208/2019 
RM schvaluje  
dodatek smlouvy o pronájmu částí pozemků p. č. 442 a 445, k. ú. Turnov s panem xxxxxxxxxxxx 
a panem xxxxxxxxxxxxxx na dobu 5 let, tedy do 31. 3. 2024. Roční nájemné ve výši 60.000,- Kč 
bude rozděleno mezi oba spoluvlastníky po 30.000,- Kč. 
 

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

3. Schválení vybraného zhotovitele na akci: Ubytovna č.p. 1335 - rekonstrukce 

elektroinstalace 
 

Rozprava: 
      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 113/2019) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na 

zhotovitele akce. Termín pro odevzdání nabídek (1. 4. 2019 do 13,00 hod) byl až po uzávěrce podkladů do RM. 

Proto vybraný zhotovitel bude předložen ke schválení přímo na zasedání RM. Rozpočtovaná cena dle PD byla 1,02 

mil. Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 209/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy RPM elektro, s.r.o., IČ 
24197831 na realizaci stavby „Ubytovna č. p. 1335 – rekonstrukce elektroinstalace“ za cenu 649 
801Kč bez DPH, 747 271 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s 
vybraným zhotovitelem. 
 

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

4. Žádost o prodej pozemku p.č. 711/28 o výměře cca 71m2 v k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Na základě opakované žádosti předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p. č. 711/28 o výměře 

cca 71m2, v k. ú. Daliměřice. O odkoupení pozemku má žadatelka paní xxxxxxxxxxxxx dlouhodobě zájem, její 

žádost byla projednávána již v roce 2012, už tehdy nebyl ze strany města zájem o prodej a z toho důvodu RM vydala 

usnesení o pronájmu tohoto pozemku. Na základě tohoto usnesení má žadatelka uzavřenou nájemní smlouvu a 

pravidelně platí nájemné.  

Jedná se o část pozemku - provozní plochy, u obchodu COOP (bývalá Jednota) v Zahradní ulici na Daliměřicích. 

Tato část o velikosti cca 71m2 již několik let neslouží jako součást manipulační plochy obchodu, ale tvoří funkční 

celek s pozemky u rodinného domu, je osázena živým plotem. Soukromý vlastník (žadatelka) přilehlého rodinného 

domu, která tento pozemek již léta udržuje a užívá, navrhuje s ohledem na funkční využití pozemku dle územního 

plánu kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem 7.100,- Kč. V případě schválení prodeje bude pro přesnou výměru 

pozemku provedeno geometrické zaměření na náklady žadatelky. 

Pozemek p. č. 711/28 je, dle tabulky orientačních cen pozemků dle funkčního využití stanoveného územním plánem, 

zařazen do ostatních ploch, ost. komunikací a jeho hodnota dle této tabulky je ve výši 100,- Kč/m2.  

Vzhledem k tomu, že jedná o pozemek tvořící funkční celek zahrady k rodinnému domu, měla by tato cena 

odpovídat skutečné funkci pozemku - tj. zahrada. Realizované prodeje takto užívaných pozemků určují cenu 

obvyklou v rozmezí mezi 550 a 650,- Kč/m2. Z tohoto důvodu by kupní cena pozemku měla být ve výši 550,- 

Kč/m2 (stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá právě pro pozemky ve slepých ulicích, které se nachází 

nedaleko). 

  

RM projedná žádost opětovně po jednání se sousedy o odkupu + garáž, koncepční řešení parkování a zrušení 

chodníčku. 
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5. Žádost o prodej pozemku parc.č. 467/2 a 424/21 v k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 
      Na odbor správy majetku byla panem xxxxxxxxxxxxxx doručena žádost o prodej pozemků parc. č. 467/2, o 

výměře 90m2 a 424/21, o výměře 13m2 oba v k. ú. Malý Rohozec. Ve své žádosti pan xxxxxxxx uvádí, že se jedná z 

velké části o břeh vazoveckého potoka, o který se již několik let stará a udržuje jej.  

Pozemky parc. č. 467/2, o výměře 90m2 a 424/21, o výměře 13m2 oba v k. ú. Malý Rohozec tvoří skutečně zelenou 

plochu a břeh vazoveckého potoka. Tento břeh nikdo jiný neudržuje, a pokud by tak nečinil ani pan xxxxxxx, 

docházelo by k jeho vymílání a následně možnému poškození soukromých pozemků s ním sousedících. 

Pro stanovení ceny je z důvodu umístění pozemků a jejich dalšího využití použita tabulka orientačních cen prodejů 

pozemků dle jejich funkčního zařazení dle územního plánu Turnov 2014. Oba pozemky jsou ÚP Turnov 2014 

zařazeny do funkčních ploch - Zeleň sídelní a přírodního charakteru (ZSP). Hodnota těchto pozemků je 100,- Kč/m2. 

 

RM doporučuje starostovi jednat s panem xxxxxxxxx o výšce opěrné zdi v kontaktu s pěšinou k RD xxxxxxxx. 

Ve výsledku by mělo dojít k obsluze pěšiny multikárou. 

 
 
 

6. Žádost o prodej pozemku p.č. 1007/36 a 1007/17 k.ú. Turnov, ul. Lidická 
 

Rozprava: 
      Na odbor správy majetku byla panem xxxxxxxxxx podána žádost o prodej pozemků p. č. 1007/36, o výměře 

124m2 a část 1007/17, o výměře cca 202m2, oba v k. ú. Turnov, které užívá. Nabídku kupní ceny neuvedl. Pozemek 

1007/36 má žadatel pronajatý a platí nájemné. Za část pozemku p. č. 1007/17, cca 194m2, kterou využívá jako 

přístup ke své garáži a dále části pozemků parc. č. 1010/1 a 1007/40, celkem o výměře cca 27m2, které užívá a má 

oplocené, doposud nájemné nehradí. Všechny výše uvedené pozemky jsou územním plánem zahrnuty do bydlení 

smíšeného, jejich hodnota, podle tabulky orientačních cen prodejů pozemků dle funkčního zařazení podle územního 

plánu Turnov 2014, převyšuje kupní cenu 1000,- Kč/m2. S ohledem na jejich funkci - přístup k RD a zahrada bez 

možnosti další zástavby je možno použít cenu pozemků při obdobných prodejích (např. 28. říjen - pozemek u 

bytového domu), tj. 634,- Kč/m2. 

Vzhledem k vývoji rozvojové lokality Hruštice-Károvsko, která je spojena s těmito pozemky přes dětské hřiště, 

OSM doporučuje ponechat volný průchod mezi dětským hřištěm v bytové zóně Hruštice-Károvsko do ulice Lidická. 

Z tohoto důvodu OSM doporučuje RM doporučit ZM pouze prodej pozemku p. č. 1007/36 a částí pozemků parc. č. 

1010/1 a 1007/40, o celkové výměře cca 151m2, vše v k. ú. Turnov, za cenu 634,- Kč/m2, tj. celkem cca 95.734,- 

Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 210/2019 
RM neschvaluje  
prodej pozemku parc. č. 1007/17, o výměře 124m2 a částí pozemků parc. č. 1010/1 a 1007/40, 
o celkové výměře cca 27m2, vše v k.ú. Turnov. Důvodem je práce na územně plánovací 
dokumentaci a nutnost dořešit toto území (komunikace, sportoviště). 
 

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

7. Záměr prodeje pozemku p.č. 1258/8 k.ú. Turnov, 28. říjen, bytový dům čp. 1330 
 

Rozprava: 
      V návaznosti na realizovaný prodej pozemku parc .č. 1258/7 v k. ú. Turnov, u bytového domu čp. 1329, v ulici 

28. října, jsme oslovili i sousední vlastníky bytového domu čp. 1330 s nabídkou na prodej pozemku p. č. 1258/8, k. 

ú. Turnov, a to za stejných podmínek. Pan xxxxxxx, který zastupuje spoluvlastníky, odpověděl na nabídku s tím, že 

o prodej pozemku mají zájem a souhlasí s kupní cenou i smluvními podmínkami.  
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Usnesení RM č. 211/2019 
RM schvaluje  
záměr prodeje a doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1258/8, o výměře 1246m2, v k. ú. 
Turnov do vlastnictví spolumajitelů bytového domu č. 1330, ul. 28. října, Turnov za kupní cenu 
ve výši 634,- Kč/m2, tj. 789.964,- Kč, která je cenou v daném místě a čase obvyklou, a to za 
stejných smluvních podmínek jako v případě prodeje sousedního pozemku p. č. 1258/7 k. ú. 
Turnov. 
 

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

8. Záměr odkoupení pozemků parc.č. 2551, 2552/1, 2552/2 a 2552/5 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Na základě nabídky a jednání spoluvlastníka, pana xxxxxxxxx, s panem starostou předkládáme k projednání 

záměr vykoupení nabízených pozemků. Kupní cena navržena vlastníkem ve výši 150.000,- Kč, tj. 125,- Kč/m2. 

Jedná se o pozemek parc. č. 2551 trvalý travní porost, o výměře 439m2, parc. č. 2552/1, orná půda, o výměře 

522m2, parc. č. 2552/3, ostatní plocha - manipulační, o výměře 204m2 a parc. č. 2552/5, orná půda, o výměře 35m2 

vše v části obce Daliměřice (místní název U pekáren), kat. území Turnov. Jelikož není pan xxxxxxxxxxx jediným 

vlastníkem pozemků,  byl odkup projednán i s paní xxxxxxxxx, která je druhým se spoluvlastníků. Oba 

spoluvlastníci nakonec odsouhlasili kupní cenu ve výši 100- Kč/m2, tj. celkem 120.000,- Kč za celek. 

 
 

Usnesení RM č. 212/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit vykoupení pozemků parc. č. 2551, trvalý travní porost, o výměře 439m2, parc. č. 
2552/1, orná půda, o výměře 522m2, parc. č. 2552/3, ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 204m2 a parc. č. 2552/5, orná půda, o výměře 35m2, vše v k. ú. Turnov, od 
spoluvlastníků pana xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx do vlastnictví Města Turnova. Kupní 
cena byla stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá, ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem 
120.000,- Kč. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

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

9. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrských 

sítí a právu provést stavbu "Turnov, Hruštice p.č.2965/2, vodovodní, kanalizační a 

plynovodní přípojky a přípojka elektrické energie, manželé xxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebníci manželé xxxxxxxxxx připravují na pozemcích města výstavbu vodovodní, kanalizační, plynovodní 

přípojky a přípojku plynu k novostavbě RD pro pozemek p. č. 2965/2 k. ú. Turnov, stavba se nachází v lokalitě 

Hruštice. Touto stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 3877/15 a 3877/16 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova 

v rozsahu celkem cca 40 bm. Přípojky budou napojeny do stávajících řadů, převážně v komunikaci, která patří 

Libereckému kraji, v městských pozemcích vedou chodníkem. Informace o jednotlivých přípojkách jsou ve 

smlouvách a výrocích (viz přílohy).  

 
 

Usnesení RM č. 213/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu a 
následně smlouvy o zřízení věcného  břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o 
vodovodech a kanalizacích ) ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 89/2012Sb. 
občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel. č. 3877/15, 3877/16 k. ú. Turnov ve 



6                                                                             Zápis Rady Města Turnov dne 3. 4. 2019 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 8 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační 
přípojky k parcel. č. 2965/2 k. ú Turnov, stavebníci manž. xxxxxxxxx, Hruštice 78, Turnov, za 
jednorázovou úhradu 3.200,- Kč + DPH, (400,-/bm+DPH). 
 

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

Usnesení RM č. 214/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení 
věcného břemene v souladu se zákonem 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. 3877/15, 
3877/16 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 30 bm dotčených 
stavbou plynovodní přípojky k RD Hruštice, p. č. 2965/2 k. ú. Turnov ve prospěch manž. 
xxxxxxxxxx, Hruštice 78, Turnov, za jednorázovou úhradu 12.000,-Kč+DPH (400,-/bm+DPH). 
 

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

Usnesení RM č. 215/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 
právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích, o změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel. č. 3877/16 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 2 bm dotčeného stavbou přívodního 
kabelu elektrické energie k RD Hruštice, p. č. 2965/2 k. ú. Turnov ve prospěch manž. xxxxxxxxx, 
Hruštice 78, Turnov, za jednorázovou úhradu v částce 800,- Kč + DPH (400,-/bm+DPH). 
 

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

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu "SM, Turnov, Karla Drbohlava p.č.2934/7-kNN" 
 

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

břemene a smlouvu o právu provést stavbu od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu: _SM Turnov, Karla Drbohlava parc. č. 

2934/7-kNN“. Stavba spočívá v položení nového kabelového vedení NN k novostavbě RD na pozemku 2934/7 

v ulici Karla Drbohlava na Hruštici.  Stavba bude provedena výkopem přes ulici Karla Drbohlava, p. č. 2934/1 k. ú. 

Turnov a bude ukončena v pozemku p. č. 2934/7 přípojkovou skříní. Projektované zemní kabelové vedení se nachází 

na parcel. čísle 2934/1 k. ú. Turnov, která je v majetku Města Turnov a trasa vedení je navržena v celkové délce cca 

8 bm.  

 
 

Usnesení RM č. 216/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o 
umístění stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích, o změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel. č.  2934/1 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 8 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Karla 
Drbohlava parc. č. 2934/7-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve 
výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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11. Energetické úspory v DPS Granátová 1897 – dotace z OPŽP 
 

Rozprava: 
      Operační program Životní prostředí nabízí možnost finančního přispění na energetické úspory veřejných budov 

za určitých podmínek, proto byla v lednu 2019 oslovena společnost Energy Benefit Centre (EBC), která se zabývá 

zpracováním podkladů a vypracováním žádosti o dotaci. Provádí rovněž dotační management, tzn. prověření 

výhodnosti dotace a zajištění podmínek pro získání maximální podpory. Se zástupcem EBC byly konzultovány 

výměny kotlů i výměny okenních výplní, ale bohužel jsou podporovány pouze komplexní záměry a ohledně kotlů 

jsou poměrně striktní podmínky pro dotaci, proto byly zvoleny pouze 3 záměry k prověření dotačních možností: 

 

1) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Žižkova Turnov  

2) Dům s pečovatelskou službou, Granátová 1897  

3) Bytový dům Žižkova 1356 

 

Na základě zpracované analýzy, předpokládaných nákladů, připravenosti a potřebnosti byl pro žádost o dotaci 

navržen záměr „Dům s pečovatelskou službou, Granátová 1897“, kde byly dílčí činnosti již započaté (zateplení 

lodžií, výměna oken) a kde se plánuje pokračování v energetických úsporách. Projektově je tento záměr připraven. 

Protože se nejedná o školské zařízení, není programem vyžadována ani rekuperace.  

 

Posuzovaná varianta spočívá v dokončení zateplení budovy. Návrh opatření zahrnuje zateplení obvodových stěn 

budovy tepelnou izolací tl. cca 160-180 mm. Dále se počítá se zateplením střechy budovy. Navržené řešení se bude 

odvíjet od zjištěné skutečné stávající skladby střešní konstrukce. Výplně otvorů byly vyměněny již v roce 2012 a 

nepočítá se tedy s jejich výměnou. Přízemí se uvažuje jako vytápěný prostor. 

Dotaci lze zažádat v rámci Operačního programu Životního prostředí - výzvy č. 121 specifický cíl 5.1 – Snížení 

energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, která je otevřená od 1. 3. 

2019 a předpokládá se její ukončení 3. 2. 2020. 

 

Odhad financování projektu v Kč vč. DPH: 

Evropská unie  35%  2.900.000,- Kč 

Vlastní zdroje 65%  5.400.000,- Kč  

Celkové náklady   8.300.000,- Kč 

 

Z diskuze: nutno prověřit další opatření, abychom se dostali do více podporované kategorie (5% - svítidla ???), kolik 

by opatření stála ve vztahu k dotaci, obecně rozpočet 12 mil. Kč – částka nesouhlasí s údaji v tabulce, uznatelné a 

neuznatelné dotace. 

 
 

Usnesení RM č. 217/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na snížení 
energetické náročnosti DPS Granátová 1897, Turnov. 
 

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

12. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov, ul. Nádražní - II. etapa 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov) ve výši 8 000 000 Kč, která má být určena na realizaci části investiční akce s názvem Turnov – 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa dle projektové dokumentace ve stupni 

DSP/DPS z 1/2017 zpracované Ing. Evženem Kozákem a dle projektové dokumentace z roku 2016, zpracované 

firmou VRV, a.s. Praga s. r. o. Jedná se o druhou etapu prací, které přímo navazují na první etapu realizovanou 

v roce 2018. 

Jedná se zejména o realizaci rekonstrukce sítí vodovodu a kanalizace v prostoru nad železničním viaduktem v 

Nádražní ulici a pod železničním viaduktem v křížení ul. Nádražní a Přepeřská v Turnově. Dodavatelem stavby je 

firma Integra stavby, a.s., Liberec. TDS s níž uzavřelo dne 28. 2. 2019 VHS Turnov smlouvu o dílo a koordinátora 

BOZP bude na stavbě zajišťovat Ing. Libor Kynčl, Železnice. Realizace stavby bude probíhat 04 – 07/2019, termín 
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dokončení může být upraven v souvislosti s navazujícími pracemi Libereckého kraje. Celková cena realizace akce 

Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa je 22 861 820 Kč bez DPH. 

VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 8 000 000 Kč, tj. 35% 

z celkové ceny díla. Investiční dotaci požaduje VHS Turnov poskytnout ve dvou splátkách (částku 5 000 000 Kč 

vyplatit do dne 31. 7. 2019 a částku 3 000 000 Kč vyplatit do dne 30. 4. 2020). Věcné a finanční vypořádání 

poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o dotaci městu předáno do 3 měsíců po ukončení realizace stavby, 

nejdéle však k 31. 12. 2020.  

 
 

Usnesení RM č. 218/2019 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 8 000 
000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská, Turnov – II. etapa. Poskytnutí dotace se 
bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Rada města zároveň doporučuje 
Zastupitelstvu města Turnov schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-19-004 
a doporučuje zařadit druhou splátku individuální dotace ve výši 3 000 000 Kč do rozpočtu města 
pro rok 2020. 
 

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

13. Valná hromada - Technické služby Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Jednatel společnosti Technické služby Turnov, s.r.o., IČ: 25260260 se sídlem Turnov, Sobotecká 2055 zapsané 

v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 10816, svolává v souladu 

s příslušnými zákonnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou společnosti 

řádnou valnou hromadu výše uvedené společnosti na den 3. 4. 2019. 

RM rozhodla o rozšíření provozní doby sběrného dvora pro rok 2019 pro sobotní provoz z 9:00-12:00 na 8:00-12:00 

(duben-říjen).  

 
 

Usnesení RM č. 219/2019 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje účetní závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, 
s.r.o. za rok 2018. 
 

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

Usnesení RM č. 220/2019 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje rozdělení zisku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2018 dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 221/2019 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 222/2019 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2018. 
 

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

Usnesení RM č. 223/2019 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup osobního automobilu. 
 

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

Usnesení RM č. 224/2019 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
jmenuje komisi pro hodnocení veřejné zakázky ve složení: p. Fukárek, p. Jiránek, p. Hořák, Mgr. 
Svobodová, pí. Těhníková. Náhradníci Bc. Báča, p. Ciler, ing. Hocke, p. Zikuda, p. Vele. 
 

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

14. Valná hromada - Turnovské odpadové služby, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Jednatel společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o., IČ: 05571065 se sídlem Turnov, Sobotecká 2055 

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 38190, svolává v 

souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou 

společnosti řádnou valnou hromadu výše uvedené společnosti na den 3. 4. 2019. 

 
 

Usnesení RM č. 225/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje účetní závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Turnovské odpadové 
služby, s.r.o. za rok 2018. 
 

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

Usnesení RM č. 226/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje rozdělení zisku společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. za rok 2018 dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 227/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2018. 
 

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

Usnesení RM č. 228/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
bere na vědomí audit společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. za rok 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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15. Analýza odpadového hospodářství města Turnov – část 1. 
 

Rozprava: 
      Před komunálními volbami v roce 2018 jednotlivé strany a uskupení ve svých volebních programech slibovaly 

změny, úpravy či optimalizaci odpadového hospodářství. Proto jsme zadali analýzu odpadového hospodářství města. 

Analýzu zpracovávala firma ASHPA z Brna. V zadání na zpracování analýzy jsme chtěli zhodnotit stávající systém 

města (třídění, motivační systém) a na základě budoucích zjištění, navrhnout systém dle odborníků vhodný pro 

město Turnov. Na základě jednání komise pro životní prostředí dne 14. 3. 2019 a přijatého usnesení komise Vám 

předkládám tento materiál.  

 

Obecný princip: 

Záměrem změny je maximálně snížit množství směsného komunálního odpadu a maximálně se snažit vše ostatní 

vytřídit, vše s ekonomicky udržitelným systémem. 

Zástavba pro velikost Turnova je rozdělena na 3 druhy zástavby: RD, sídliště a bloková zástavba (izolované bytové 

domy). Motivovat lidi komfortem v dostupnosti odpadových nádob – stejná dostupnost nádob pro směsný i 

separovaný odpad. Finanční motivace – začátek dobré, ale je potřeba jít dál. Netřídíš, zaplatíš. Větší popelnice – 

menší počet svozů – větší ekonomika, biodpad je těžší – proto menší popelnice 

 

Tabulka č. 10 – je zásadní pro velikost popelnic a kontejnerů 

Tabulka č. 11 – je zásadní pro četnost svozu  

 

Problémy z diskuze: 

- Prostorové problémy s umístěním hnízd – nutno prověřit především v sídlištích, centrum MPZ 

- Zajištění kontejnerů – gravitační zámky ??? 

- V případě, že se popelnice nevejdou, bude možné použít i pytle, 85% domácností nádoby přijme 

- Dotříďování plastů versus tetrapack a kovový odpad (zatím tedy spíše bez nich), možno dořešit do začátku 

roku 2021, problém třídíren 

- Jaké je minimum pro bonus (kolikrát musí domácnost vyvézt nádoby pro separovaný odpad)? 

- Bioodpad – je lepší propagovat kompostéry nebo spíše podporovat kompostárnu? Spíše kompostárnu, od 

okrajových částí kompostéry. Navýšení ceny za svoz bioodpadu? 

- Nádoba na komunální odpad (popel, plínky – děti i dospělí, dvojčata) – nutno více nádob nebo větší na 

komunální odpad, tak aby mohl být svoz stále 14 dní…. 

- Poplatek pro občana zůstane včetně obecně závazné vyhlášky, kdo by se nechtěl zapojit, tak by musel 

zaplatit více (můžeme zvýšit až na 1000 Kč/občana) – teď máme 660Kč/obč., navrhujeme zvýšit na 

750Kč/obč. a když se zapojí (čestné prohlášení, musí mít alespoň dvě nádoby na separovaný odpad a 

alespoň Xx ročně vyvézt) dostanou všichni přihlášení ze stanoviště slevu, nutno dořešit počet vývozů 

- Členové v rámci stanoviště – přihláška na webu 

- TOS nebude chtít za stávajících poplatků více peněz 

- Chataři a co dál? 

 
 

Usnesení RM č. 229/2019 
RM bere na vědomí  
informace uvedené v Analýze odpadového hospodářství města Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 230/2019 
RM ukládá  
místostarostce Janě Svobodové dopracovat materiál dle diskuze a předložit materiál na RM 15. 
května 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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16. Rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2020. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám tímto k projednání rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2020. Krajský úřad 

Libereckého kraje provádí aktualizaci Základní sítě sociálních služeb pro rok 2018 – 2020 (dále Základní síť) pro 

rok 2020. Jako podklad pro změny budou sloužit informace zadavatelů sociálních služeb. 

 

Rozvojové záměry sociálních služeb na r. 2020: 

1) Sociální služba Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (poskytována na Turnovsku organizací D.R.A.K. 

z Liberce) je financována z projektu LB kraje – projekt končí 31. 12. 2019, na Turnovsku je služba poskytována 

dvěma pracovnicemi (2 celé úvazky). Služba je potřebná, nastavena je spolupráce s odborem sociálních věcí, je 

využívána především klienty orgánu sociálně právní ochrany dětí, je poskytována nájemníkům krizových bytů. Tyto 

kapacity nejsou uvedeny v Základní síti, protože jsou součástí projektu Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Navrhujeme proto do r. 2020 zahrnout 2 úvazky této sociální služby - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

- pro Turnov a spádovou oblast do Základní sítě. 

 

2) Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 

V souvislosti s výstavbou nového objektu tzv. Alzheimer centra s kapacitou 24 lůžek je třeba provést změnu 

registrace sociálních služeb. Zahájení provozu je plánováno na rok 2020, projednáváno opakovaně v komisi 

Zdravotně sociálních služeb.  

Navrhujeme pro rok 2020 zahrnout do Základní sítě snížení kapacity sociální služby Domov se zvláštním režimem 

na 24 uživatelů a zvýšení kapacity sociální služby Domov pro seniory na 71 uživatelů. 

 

3) SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek 

Organizace dlouhodobě plánuje nástavbu stávající budovy s tím, že bude rozšířena kapacita Odlehčovací služby pro 

dospělé osoby se zdravotním postižením především s poruchou autistického spektra. Realizace projektu bude 

probíhat v letošním roce, provoz by měl být zahájen 1. 1. 2020. 

Navrhujeme pro rok 2020 zahrnout do Základní sítě zvýšení kapacity sociální služby Odlehčovací služba o 4 

uživatele. 

 
 

Usnesení RM č. 231/2019 
RM souhlasí  
s rozvojovými záměry sociálních služeb na rok 2020 pro Turnov a spádovou oblast ORP dle 
návrhu. 
 

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

17. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám tímto k projednání návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální 

oblasti města Turnova. Město Turnov zřídilo s účinností od 1. 5. 2009 Fond na podporu sociální oblasti města 

Turnova (dále fond), usnesením ZM z 28. 4. 2009.  

V rozpočtu města Turnova pro rok 2019 je schválena částka 1.000.000,- Kč, zůstatek z minulých let je 818.573,- 

Kč., celkem je tedy pro rok 2019 k dispozici 1.818.573 Kč. Na sociální služby je vyčleněno 600.000,- Kč a na 

sociální oblast 400.000,- Kč s tím, že bude možné zapojit nevyčerpaný zůstatek z minulých let. Správní rada se sešla 

k projednání a hodnocení žádostí dne 11. 3. 2019, posoudila přijaté došlé žádosti, přidělila body dle stanových 

schválených kritérií a navrhla podpořit všechny došlé žádosti.  

 

1. Sociální oblast: 

Bylo podáno celkem 6 žádostí. Správní rada navrhuje vyhovět všem šesti žadatelům. 

Z alokované částky z fondu pro tuto výzvu navrhuje správní rada rozdělit finanční prostředky a zapojit zůstatek 

z minulých let. 
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2. Sociální služby 

Na tuto oblast byla schválena v rozpočtu města Turnov částka 600.000,- Kč s možným zapojením zůstatku 

z minulých let. Správní rada navrhuje vyhovět 6 žadatelům na 8 druhů registrovaných sociálních služeb.  

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Petra Houšková a Josef Uchytil nahlásili střet zájmů.  

 
 

Usnesení RM č. 232/2019 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města 
Turnova dle předloženého návrhu. 
 

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

18. Základní škola 28. října - pozemek za Vesnou 
 

Rozprava: 

      Ředitel organizace Základní škola 28. října Turnov, příspěvková organizace předložil informace o dalším 

vývoji projednávání využití pozemku za Vesnou. 

Záměr změnit využití pozemku z plánovaného parkoviště na zelenou plochu, která by byla užívána školou a 

veřejností, byl zpracován ve studii Zelená zahrada (již předkládáno Zastupitelstvu města). Následně byl záměr 

předložen k projednání komisi pro výchovu a vzdělávání, dopravní komisi, komisi pro rozvoj a komisi pro životní 

prostředí. Závěry jednání předkládáme pro informaci, zatím se však nekonala komise pro životní prostředí. 

Všechny tři komise projednaly bod ředitele školy, jeho usnesení na změnu záměru přijato nebylo.  

V návaznosti na jednání komise pro výchovu a vzdělávání, které doporučuje alespoň dočasné užívání předmětného 

pozemku školou – po dobu než se vyjasní stavební řízení, ředitel organizace Základní škola 28. října Turnov, 

příspěvková organizace zaslal žádost vycházející z tohoto doporučení.  

 
 
Usnesení RM č. 233/2019 
RM bere na vědomí  
výstupy z komisí rady města k předloženému materiálu Základní škola 28. října – pozemek za 
Vesnou. 
 

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

19. Rozdělení dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ 

Turnov 
 

Rozprava: 
      Projednávání se přesouvá na další RM. 

 
 
 

20. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2019 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 150.000 Kč, zůstatek z minulého období je 13.800 Kč. 

Celkem je tedy pro rok 2019 ve sportovním fondu 163.800 Kč.  

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze sportovního fondu bylo v řádném termínu doručeno celkem 

16 žádostí. Správní rada sportovního fondu na svém jednání dne 20. 3. 2019 posoudila předmětné žádosti a navrhla 
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podpořit 14 žádostí, jeden projekt navrhla s ohledem na charakter akce přesunout do dotačního programu Podpora 

volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit a jeden projekt se správní rada rozhodla nepodpořit. 

Vzhledem k výši zůstatku (tj. 48.800 Kč) nerozdělených prostředků pro rok 2019 v tomto dotačním programu 

navrhuje správní rada sportovního fondu, v případě rozdělení dle následně uvedeného návrhu, vyhlásit v druhé 

polovině roku 2019 II. výzvu. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 234/2019 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací ze sportovního fondu a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města 
Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

21. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2019 byla vyčleněna na podporu organizací a subjektů, které se zabývají volnočasovými aktivitami pro 

děti a mládež a mimoškolní aktivity z rozpočtu města částka 130.000 Kč.  

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu přijato celkem 9 žádostí. Komise ve 

složení určeném dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní 

aktivity na svém jednání dne 25. 3. 2019 posoudila všechny došlé žádosti a navrhla podpořit 8 žádostí o dotaci, jeden 

projekt rozhodla nepodpořit.  

Vzhledem k výši zůstatku (tj. 28 000 Kč) nerozdělených prostředků alokovaných pro rok 2019 v tomto dotačním 

programu navrhuje komise, v případě rozdělení dle výše uvedeného návrhu, vyhlásit v druhé polovině roku 2019 II. 

výzvu. 

Petra Houšková a Josef Uchytil nahlásili střet zájmů. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 235/2019 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a 
mládež a mimoškolních aktivit a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o 
rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

22. Individuální dotace Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Semily, p. 

s. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Okresní rada Asociace školních sportovních klubů 

Semily, pobočný spolek (dále jen ORAŠSK Semily) ve výši 20 000. Kč. Dotace má být určena na zajištění 

republikového finále Atletického 3boje, které se uskuteční dne 19. 6. 2019 v Turnově na Městském stadionu L. 

Daňka. 

Celkové předpokládané náklady republikového finále v Turnově jsou spolkem odhadnuty na 150 tis. Kč. 

V předběžném rozpočtu jsou zahrnuty náklady na propagaci 34 tis. Kč, ceny a diplomy 5 tis. Kč, odměny pro 

rozhodčí a pořadatele 25 tis. Kč, zdravotní služba 4 tis. Kč, pronájmy stadionu, šaten a haly TJ Turnov 20 tis. Kč, 

ubytování a stravování účastníku 55 tis. Kč, materiál a vystoupení 7 tis. Kč. Předpokládané zdroje financování uvedl 

žadatel tyto: dotace od města Turnov 20 tis. Kč, příspěvek od Krajské organizace ČUS Libereckého kraje 10 tis. Kč, 

dotace od Liberec a AŠSK ČR se bude podílet částkou 110 tis Kč. Podrobný předpokládaný rozpočet akce je 

přílohou tohoto materiálu. Z dotace požadované od města by měly být částečně hrazeny náklady na propagační 

materiály spojené s akcí (tj. tiskoviny, propagační trička, bannery, závodní čísla). 



14                                                                             Zápis Rady Města Turnov dne 3. 4. 2019 

Usnesení RM č. 236/2019 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč pro 
spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 
na organizaci republikového finále Atletického 3boje 2019. 
 

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

23. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám: 

1/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace o čerpání 

rezervního fondu organizace do výše 54 tis. Kč na nákup automatické pračky, sušičky prádla a mrazícího pultu.  

Automatická pračka v hodnotě 23 900 Kč, sušička na prádlo v hodnotě 18 300 Kč, mrazící pult v hodnotě 11 300 

Kč. Cena celkem za elektrické spotřebiče 53 500 Kč. 

Dále paní ředitelka žádá o čerpání z rezervního fondu 12 tis. Kč na doplnění účtu 511 - opravy a udržování, kde na 

rok 2019 neměla mateřská škola vyčleněny peníze. Důvodem převodu peněz je oprava dvanácti dětských toalet a 

další drobné opravy, které bude potřeba zajistit v průběhu roku. V případě schválení čerpání rezervního fondu pro 

tento účel dojde k navýšení sledovaného ukazatele účtu 511- opravy a udržování na celkových 12 tis. Kč.  

Povinná rezerva na energie 15% je 22 500 Kč. 

Rezervní fond k 31. 3. 2019 je ve výši 294 276,70 Kč. 

Rezervní fond k čerpání: ve výši 271 776,70Kč. 

 

2/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace o čerpání rezervního 

fondu organizace do výše 37 tis. Kč na výměnu dvoudřezu do školní kuchyně (14 tis. Kč), který je již na hranici své 

životnosti a na nákup lednice do školní kuchyně (23 tis. Kč).  

Povinná rezerva na energie 15% je 79 tis. Kč. 

Rezervní fond k 31. 3. 2019 je ve výši 408 320 Kč.  

Rezervní fond k čerpání je ve výši 329 320 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 237/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání 
rezervního fondu organizace do výše 54 tis. Kč na zakoupení automatické pračky, sušičky na 
prádlo a mrazícího pultu. 
 

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

Usnesení RM č. 238/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání 
rezervního fondu do výše 12 tis. Kč a následný převod této částky na účet 511 - opravy a 
udržování. Zároveň schvaluje navýšení sledovaného ukazatele 511- opravy a udržování o 12 
tis. Kč, na celkových 12 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 239/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního 
fondu organizace do výše 37 tis. Kč na nákup dřezu a lednice do školní kuchyně. 
 

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

24. Záměr vybudování boulderové stěny v Turnově 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám k projednání záměr organizace Středisko volného času Žlutá ponorka, příspěvková 

organizace. Organizace v rámci nájmu části objektu OHŠ, Alešova 1723, zvažuje možné vybudování boulderové 

stěny pro lezení dětí a mládeže. Tato stěna by následně mohla být využívána i zájemci z řad dospělých a byla by 

například součástí prostoru současného "cvičebního sálu" pobočky Žluté ponorky, který má 90m2. Majitelem stěny 

by bylo Město Turnov a provozovatelem organizace SVČ Žlutá Ponorka Turnov. Garantem by se stal smlouvou o 

spolupráci horolezecký oddíl TJ Český ráj, který má v současnosti 130 aktivních členů. Ředitelka OHŠ je již o 

předběžném záměru informována a souhlasí s ním, bude-li třeba, bude od ní opatřen souhlas i písemnou formou. 

 

Finanční a provozní záležitosti:  

Pořizovací náklady 1 200 000 Kč (viz studie) 

Odhad prostředků získaných sponzorsky 150 000 - 200 000 Kč 

Předpokládaná otevírací doba 16-21h Po-Pá (případně i So-Ne během zimy) 

Předpokládaný poplatek za jednorázový vstup 60 - 80 Kč (v Liberci na větším nyní 100 - 110 Kč) 

Provozní náklady: odměna správci stěny, obnova chytů, podíl na energiích 

Předpokládaná vytíženost kroužků od září 2019: 3 x 10-14 dětí 

Předpokládanou návštěvnost veřejnosti v tuto chvíli nelze odhadovat. 

 

V diskuzi zaznělo: objekt není ve vlastnictví města, přenesení stěny jinam by mohlo být problém, jaká je trvanlivost 

zařízení, otázky objektu starého kina na Trávnicích, provoz stěny by mohl být mírně plusový, město se pokusí přidat 

tolik peněz, kolik se podaří soustředit ze soukromých zdrojů, chybí sprcha. 

 
 

Usnesení RM č. 240/2019 
RM bere na vědomí  
záměr vybudovat v Turnově boulderovou stěnu a pověřuje ředitele organizace Středisko 
volného času Žlutá ponorka, příspěvková organizace dalším jednáním v této záležitosti. Materiál 
opětovně projednat v RM v září 2019 při sestavování rozpočtu města. 
 

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

25. Záměr vydání knihy o Turnově 
 

Rozprava: 

      Ředitel organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace přišel s návrhem, aby 

k výročí zmínky o městě Turnovu byla vydána kniha o Turnově. Město Turnov oslaví 750 let od první doložitelné 

písemné zmínky v roce 2022. Představa ředitele knihovny je vznik odborné publikace, neboť pociťuje absenci 

moderní syntézy dějin města.  

Následně tuto možnost představil na kulturní komisi v roce 2018 a komise doporučila možnost vydání publikace 

jako vhodnou. Jednal tedy s NLN, s.r.o. (Nakladatelství Lidové noviny), které již řadu let vydává edici dějin měst. 

Tato edice má velmi dobrou úroveň nejen po odborné stránce, ale i grafické a je třeba podotknout, že NLN patří 

mezi nejlepší česká vydavatelství zejména v naučné literatuře. Z uvedeného důvodu bylo nakladatelství osloveno, 

zda by bylo možné publikaci o Turnově vydat právě zde. Nakladatelství by rádo s městem navázalo spolupráci na 

této publikaci a celý projekt je odhadován na necelých 430 tisíc Kč (viz příloha). Město by se na realizaci podílelo 

částkou 173 tisíc Kč. Z těchto financí by nakladatelství platilo honoráře autorskému kolektivu. Navíc by za tuto 
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částku město obdrželo po vydání publikace 150 až 200 výtisků zdarma. Konkrétní detaily budou řešeny při 

případném podepisování smlouvy o spolupráci na odborné publikaci.  

 
 

Usnesení RM č. 241/2019 
RM schvaluje  
záměr vydání knihy o Turnově k výročí 2022 prostřednictvím NLN, s.r.o. a pověřuje ředitele 
organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace dalším jednáním 
v této záležitosti. Následně budou konkrétní záležitosti předloženy k projednání Radě města. 
 

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

26. Obecně závazná vyhláška - noční klid 
 

Rozprava: 
      Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje problematiku nočního klidu takto: 

„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit 

výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší nebo žádnou.“ Z uvedeného vyplývá, že všechny akce, které by hlukem narušily noční klid 

po 22. hodině, musí být zohledněny v obecně závazné vyhlášce města. Obce tak mohou v obecně závazné vyhlášce 

stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, a to buď konkrétním 

datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné. Obce proto mohou 

stanovit tyto výjimečné případy jen a pouze takovým způsobem, aby byl počet těchto nocí pro osoby žijící v obci 

předvídatelný a aby se tyto osoby mohly na tyto výjimečné případy předem připravit. 

 
 

Usnesení RM č. 242/2019 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu v 
předloženém znění. 
 

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

27. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 
      Předkládaný materiál se týká hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které proběhlo ve dnech 18.3. a 

21.3.2019.  

 
 

Usnesení RM č. 243/2019 
RM schvaluje  
výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov za rok 2018 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 244/2019 
RM schvaluje  
ředitelce organizace Dětské centrum, příspěvková organizace, paní Bc. Evě Havlištové plat dle 
předloženého návrhu s účinností od 1. 5. 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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28. Navrhovaný postup řešení víceprací a méně prací na stavbách 
 

Rozprava: 
      Do RM přicházet v rámci navýšení ceny jednotlivé stavby o cca 0,5 mil.Kč, předpoklad jednou za 3 měsíce. 

Jinak dle předloženého materiálu. 

 
 

Usnesení RM č. 245/2019 
RM projednala  
materiál Navrhovaný postup řešení víceprací a méně prací na stavbách a schvaluje postup dle 
varianty B. 
 

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

29. Bytový fond Města Turnova a jeho další rozvoj 
 

Rozprava: 
      Bod byl přesunut na další jednání RM. 

 
 
 

30. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – ceník koupaliště 2019 
 

Rozprava: 
      Opětovně Vám překládáme návrh ceníku na venkovním koupališti v areálu Maškovy zahrady pro rok 2019. 

Jedná se o návrh s navýšením o 20% v běžném ceníku. V rámci čipových karet je zdražení zásadně menší. 

Předpoklad otevření koupaliště 25. května 2019, jinak dle počasí. 
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Usnesení RM č. 246/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje předložený návrh ceníku na venkovním koupališti v areálu Maškovy zahrady platností 
od 3. dubna 2019. 
 

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

 

V Turnově dne 10. dubna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

         starosta            místostarostka 


