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ZÁPIS  
z 10. zasedání Rady Města Turnov 

ze dne 15. května 2019 
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, 
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová  
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 

RNDr. Josef Uchytil, DiS., Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu)            
 
RNDr. Josef Uchytil, DiS., Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Výroční zpráva Kulturního centra Turnov, s.r.o. za rok 2018 Mgr. Petra Houšková    8:00 – 8:30   

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

2. Úprava provozní doby mateřských škol Mgr. Martina Marková 8:30 – 9:20   

3. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola 

Turnov, 28. října 757, p. o. 

       

4. Čerpání rezervního fondu, změna sledovaných ukazatelů – 

Základní škola Turnov, 28. října 18, Základní škola Turnov, 

Žižkova 518, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931 a Středisko 

volného času Žlutá ponorka Turnov 

       

5. 

 

 

6. 

Žádost o čerpání investičního fondu a rezervního fondu 

organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, 

p. o. 

Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci 

       

7. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost        

8. Individuální dotace - ROKO service plus s.r.o.        

9. Vyřazování majetku příspěvkových organizací        

10. Dětské centrum Turnov p. o. - žádost o navýšení příspěvku na 

odpisy, navýšení odvodu z fondu investic 

       

11. Zdravé město Turnov a MA21 - plán na rok 2019 Mgr. Petra Houšková 9:20 – 9:30     

Záležitosti odboru sociálních věcí 

12. Bufet v Domově důchodců Pohoda - nový provozovatel, 

nová smlouva. 

   Mgr. Petra Houšková 9:30 – 9:40 

Záležitosti odboru správy majetku 

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti 

"Novostavba bytového domu s pečovatelskou službou, ul. 5. 

května, Turnov-vodovodní a kanalizační přípojka, sjezd" 

Ludmila Těhníková             9:40 – 11:15   

14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu "SM 

Turnov, Bezručova p. č. 2715, 2716-kNN" 
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15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "Polyfunkční dům Jana 

Palacha, Turnov, plynovodní a vodovodní přípojka"- materiál 

nebyl projednán 

       

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov, Mašov p. č. 

165/2-kNN" 

       

17. Dodatek smlouvy o nájmu - Lékárna pod radnicí s.r.o.        

18. Dohoda o ukončení smlouvy o parkovacím stání v ul. 

Jiráskova, Turnov 

       

19. Prodej pozemků parc. č. 830/1, 831/1, 831/4 v k. ú. Turnov        

20. Žádost o prodej pozemku p. č. 1519/42 k. ú. Turnov, který je 

pod garáží ve vlastnictví soukromé osoby 

       

21. Pacht pozemku p. č. 785, k. ú. Daliměřice        

22. Rozšíření pachtu pozemků v k. ú. Turnov - p. xxxxxx        

23. 

24. 

Pronájem nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 

Záměr pronájmu pozemků za Vesnou – materiál nebyl 

projednán 

       

25. Schválení dodatku č. 1 na akci: ZŠ 28. října - sanační práce v 

části suterénu 

       

26. Bytová zóna Daliměřice 2.část - ČEZ - zasíťování pozemků, 

smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene p. č. 698/3-kNN, odkoupení části pozemku parc. č. 

695/88, k. ú. Daliměřice 

       

27. Souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p. č. 862/33, 974/1 k. 

ú. Daliměřice 

       

28. Nádražní ulice, veřejné osvětlení        

29. Výsledek zadávacího řízení “Nové návštěvnické centrum a 

modernizace Regionálního turistického informačního centra v 

Turnově" 

Ing. Tomáš Hocke           11:15 – 11:30              

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00 

Ostatní 
30. Smlouva o smlouvě budoucí, věcná břemena - RD p. xxxxxx, 

Daliměřice 

Ing. Tomáš Hocke           12:00 – 12:40       

31. Bytový fond města a jeho další rozvoj        

32. Projekt Obnovy pasáže u radnice        

33. Zahájení projektové přípravy – Revitalizace sídliště Výšinka a 

Přepeřská, Žižkova ul., Průmyslová ul. – materiál nebyl 

projednán 

       

34. Příspěvek na MHD - žádost BusLine LK, s.r.o.             

35. Hodnocení jednatelů spol. s r.o. Mgr. Petra Houšková       12:40 – 12:50 

Mgr. Jana Svobodová 

      

36. Výroční zpráva Městské sportovní Turnov, s. r. o. za  Mgr. Jana Svobodová      12.50 – 13:50 

rok 2018      

Záležitosti odboru finančního 

37. Integrace platebních karet do platebního automatu Ing. Tomáš Hocke           13:50 – 14:10       

38. Škodní a likvidační komise        

39. Přijetí kontokorentního úvěru        

Záležitosti odboru životního prostředí 

40. Analýza odpadového hospodářství města Turnov – část 2 – 

materiál nebyl projednán 

  Mgr. Jana Svobodová       14:10 – 14:45       

41. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov - materiál nebyl projednán 

           

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

42. EZAK – rozšíření funkcionality - materiál nebyl projednán Ing. Jan Zárybnický         14:45 – 15:00        

43. 

44. 

Pamico - zpráva o spolupráci - materiál nebyl projednán 

Koňský trh – aktuální informace - materiál nebyl projednán 

 

Ing. Tomáš Hocke           15:00 – 15:15 
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1. Výroční zpráva Kulturního centra Turnov, s.r.o. za rok 2018 
 

Rozprava: 
      Jednatel společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. svolává v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními 

zákona o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou společnosti řádnou valnou hromadu výše uvedené 

společnosti.  

Úkoly pro jednatele, které vzešly z diskuze: konkrétní seznam distribučních míst HOT, přehled vytížení prostor 

Střelnice, rozpad výnosů gastro podle středisek/počet akcí. Vše na červnovou RM 5.6. 

 
Usnesení RM č. 265/2019 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje Výroční zprávu společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2018. Valná hromada zároveň 
schvaluje závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 
 

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

Usnesení RM č. 266/2019 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
bere na vědomí Záznam z prověrky účetnictví společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2018. 
 

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

Usnesení RM č. 267/2019 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 3 105 194,33 Kč). 
 

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

Usnesení RM č. 268/2019 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018. 
 

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

Usnesení RM č. 269/2019 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje zrušení distribuce časopisu Hlasy a ohlasy Turnovska prostřednictvím České pošty a snížení 
nákladu na 4000 kusů. Návrh distribučních míst bude upřesněn. Vše s platností od září 2019. 
 

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

2. Úprava provozní doby mateřských škol 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádosti tří ředitelek mateřských škol o úpravu provozní doby mateřské školy. Obě žádají o 

prodloužení o 15 minut, a to z důvodu předpokládaného přechodu na nový způsob financování regionálního školství, 

kdy jsou přesně stanoveny počty hodin provozní doby a následně k těmto počty hodin přímé práce pedagogických 

pracovníků. Pokud bude provozní doba upravena dle požadavku paní ředitelek, dosáhnou na vyšší limit přímé 

pedagogické práce, která odpovídá stávajícím potřebám jejich škol.  

V současné době je provozní doba turnovských mateřských škol zřizovaných Městem Turnov stanovena takto: 

Název MŠ 

 

Provozní doba  

současná 

Provozní doba  

od 1. 9. 2019 

MŠ 28. října 6:30 - 16:00 6:30 - 16:00 

MŠ Bezručova 6:30 - 16:00 6:30 - 16:00 

MŠ Mašov 6:30 - 16:00 6:30 - 16:00 

MŠ Jana Palacha 6:30 - 16:00 6:15 - 16:15 
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WMŠ 6:30 - 16:00 6:30 - 16:00 

MŠ Alešova 6:30 - 16:15 6:30 - 16:15 

MŠ Zborovská  6:30 - 16:15 6:15 - 16:15 

MŠ Sluníčko 6:30 - 16:15 6:15 - 16:15 

 

Usnesení RM č. 270/2019 
RM schvaluje  
úpravu provozní doby organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 
organizace. Nově bude provozní doba od 1. 9. 2019 od 6:15 hod. do 16:15 hod. 
 

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

Usnesení RM č. 271/2019 
RM schvaluje  
úpravu provozní doby organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. Nově 
bude provozní doba od 1. 9. 2019 od 6:15 hod. do 16:15 hod. 
 

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

Usnesení RM č. 272/2019 
RM schvaluje  
úpravu provozní doby organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace. 
Nově bude provozní doba od 1. 9. 2019 od 6:15 hod. do 16:15 hod. 
 

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

3. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 

757, p. o. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu organizace do výše 65 tis. Kč na nákup matrací, nákup skříní a úložných boxů na matrace a 

lůžkoviny. 

Paní ředitelka předkládá více nabídek, přičemž preferuje nabídku od firmy Nábytek Honza, která je na částku 64 469 

Kč. Tato částka je konečná, obsahuje dopravu i montáž a zároveň využívá nejlépe stávající prostor a uspořádání 

třídy. Další nabídka, která by byla možná, je na částku 56130 Kč, avšak nezahrnuje montáž a nábytek by musel být 

pořizován vzhledem k jeho typizaci pro více matrací, než je kapacita třídy. Zároveň výměnou stávajících postýlek za 

nové matrace a úložné prostory pro ně dojde k úspoře místa ve školce a děti tak budou mít více prostoru.  

Rezervní fond  

Povinná rezerva na energie 15% je 27 750 Kč. 

Rezervní fond k 30. 4. 2019 je ve výši 256 002,30 Kč.                                               

Rezervní fond k čerpání ve výši: 228 252,30 Kč. 

 
Usnesení RM č. 273/2019 

RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 
organizace do výše 65 tis. Kč na nákup matrací, nákup skříní a úložných boxů na matrace a lůžkoviny. 
 

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



5                                                                                   Zápis Rady Města Turnov dne 15. 5. 2019 

4. Čerpání rezervního fondu, změna sledovaných ukazatelů – Základní škola Turnov, 

28. října 18, Základní škola Turnov, Žižkova 518, Mateřská škola Turnov, Zborovská 

914, Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931 a Středisko volného času Žlutá 

ponorka Turnov 
 

Rozprava: 
      Na jednání Rady města Turnova byl v březnu předložen materiál, který se týkal rozborů hospodaření 

příspěvkových organizací města za rok 2018 a jeho součástí byly i návrhy na vypořádání hospodářského výsledku 

jednotlivých organizací. Vzhledem k nejisté výši státního rozpočtu žádali někteří ředitelé o převod části 

hospodářského výsledku do fondu odměn, aby mohli následně disponovat finančními prostředky při odměňování 

svých pedagogů. Na jednání Rady nebyl schválen žádný návrh vypořádání hospodářského výsledku, který obsahoval 

i doplnění fondu odměn. Rada města určila, že zlepšené hospodářské výsledky budou převedeny pouze do 

rezervních fondů organizací. Z výše uvedeného důvodu Vám předkládáme žádost ředitele/ředitelky organizace: 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

o čerpání rezervního fondu na odměny a o následný převod částky do rozpočtu zřizovatele, zároveň je třeba schválit 

změnu sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady do výše hrubé mzdy a další náklady spojené s pojistným a 

odvodem do FKSP budou převedeny na účty 524 a 527. 

 

ZŠ 28. října: 

Rezervní fond ZŠ 28. října  

Povinná rezerva na energie 15% je 190.500 Kč 

Rezervní fond k 30. 4. 2019 je ve výši 988.784,22 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 798.248,22 Kč 

 

ZŠ Žižkova: 

Rezervní fond ZŠ Žižkova 

Povinná rezerva na energie 15% je 285.900 Kč 

Rezervní fond k 30. 4. 2019 je ve výši 584.802,29 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 298.902,29 Kč 

 

MŠ Zborovská: 

Rezervní fond MŠ Zborovská 914 

Povinná rezerva na energie 15% je 79.050 Kč. 

Rezervní fond k 30. 4. 2019 je ve výši 371.320,03 Kč.                                                                         

Rezervní fond k čerpání ve výši: 292.270,03 Kč 

 

MŠ J. Palacha: 

Rezervní fond MŠ J. Palacha   

Povinná rezerva na energie 15% je 22.500 Kč. 

Rezervní fond k 30. 4. 2019 je ve výši 240.276,70 Kč.  

Rezervní fond k čerpání ve výši: 217.776,70 Kč 

 

SVČ Žlutá ponorka: 

Rezervní fond SVČ Žlutá ponorka  

Povinná rezerva na energie 15% je 50.100 Kč 

Rezervní fond k 30. 4. 2019 je ve výši 314.758,35 Kč  

Rezervní fond k čerpání ve výši: 264.658,35 Kč 

 
Usnesení RM č. 274/2019 

RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 
150.000 Kč na proplacení mzdových nákladů. Spolu s čerpáním schvaluje Rada města navýšení 
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sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady o 111 tis. Kč na celkových 343 tis. Kč a zároveň navýšení 
účtu 672 – příspěvek na provoz organizace o 150 tis. Kč na celkových 3,290 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 275/2019 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 
70.000 Kč na proplacení mzdových nákladů. Spolu s čerpáním schvaluje Rada města navýšení 
sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady o 52 tis. Kč na celkových 70 tis. Kč a zároveň navýšení účtu 
672 – příspěvek na provoz organizace o 70 tis. Kč na celkových 4.408 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 276/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
výše 27.200 Kč na proplacení mzdových nákladů. Spolu s čerpáním schvaluje Rada města navýšení 
sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady o 20 tis. Kč na celkových 20 tis. Kč a zároveň navýšení účtu 
672 – příspěvek na provoz organizace o 27 tis. Kč na celkových 659 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 277/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 
do výše 47.000 Kč na proplacení mzdových nákladů. Spolu s čerpáním schvaluje Rada města navýšení 
sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady o 35 tis. Kč na celkových 35 tis. Kč a zároveň navýšení účtu 
672 – příspěvek na provoz organizace o 47 tis. Kč na celkových 317 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 278/2019 
RM schvaluje  
organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního 
fondu do výše 100.000 Kč na proplacení mzdových nákladů. Spolu s čerpáním schvaluje Rada města 
navýšení sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady o 74 tis. Kč na celkových 1,044 tis. Kč a zároveň 
navýšení účtu 672 – příspěvek na provoz organizace o 100 tis. Kč na celkových 806 tis. Kč. 
 

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

5. Žádost o čerpání investičního fondu a rezervního fondu organizace Mateřská 

škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p.o. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková  

organizace o čerpání investičního fondu organizace ve výši 64 499 Kč a převod z rezervního fondu organizace do 

investičního fondu ve výši 4 510 Kč. Důvodem čerpání investičního fondu je instalace zabezpečovacího zařízení a 

docházkového systému v budově mateřské a základní školy. 

Investiční fond k 30. 4. 2019 je ve výši 59 989 Kč. 

Povinná rezerva na energie 15% je 98 400 Kč. 

Rezervní fond k 30. 4. 2019 je ve výši 341 871,66 Kč.                                                                                 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 243 471,66 Kč. 
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Usnesení RM č. 279/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace převod částky do 
výše 5 tis. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace a čerpání investičního 
fondu do výše 65 tis. Kč na pořízení zabezpečovacího systému budovy a docházkového systému. 
 

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

6. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2019 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100 000 Kč. V rámci 

vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu stanoveného účelu pro 

žadatele vyčleněno 40 000 Kč. V rámci výzvy byly v termínu doručeny celkem 4 žádosti o dotaci. Komise pro 

cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady města Turnov jako kompetentní orgán pro posuzování žádostí o dotaci 

určený Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci posoudila na svém jednání došlé žádosti o 

poskytnutí dotace. Všichni žadatelé splnili stanovená kritéria a zároveň byly celkové požadavky na dotaci nižší než 

alokovaná částka, proto navrhuje komise vyhovět všem 4 žádostem v plném rozsahu. Materiál bude projednáván na 

ZM. 

 
Usnesení RM č. 280/2019 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací na podporu zahraniční spolupráce z rozpočtu 
města pro rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 

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

7. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2019 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský 

život obyvatel města Turnov částka 170 000 Kč. V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo 

v řádném termínu doručeno celkem 9 žádostí o dotaci. Materiál bude projednáván na ZM. 

 
Usnesení RM č. 281/2019 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost z rozpočtu města 
pro rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 

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

8. Individuální dotace - ROKO service plus s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti ROKO service plus s.r.o. ve výši 300.000 Kč/ročně. 

Dotace má být určena na provozování veřejných toalet ve výpravní budově železniční stanice Turnov na období od 

1. 8. 2019 do 31. 7. 2022. Společnost ROKO service plus s.r.o. je i nadále provozovatelem toalet za stejných 

podmínek a žádá o finanční podporu Města Turnov ve stejné výši a podobě na období následujících třech let, tj. od 1. 

8. 2019 do 31. 7. 2022.  

 
Usnesení RM č. 282/2019 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální neinvestiční dotaci ve výši 300.000 
Kč/ročně s garancí na 3 roky (1. 8. 2019 do 31. 7. 2022) pro ROKO service plus s.r.o., IČ 28797728 na 
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provozování toalet ve výpravní budově železniční stanice Turnov, za podmínek otevírací doby 7:00 – 
20:00, sedm dní v týdnu, s poplatkem 5 Kč za použití WC. V případě, že ROKO service plus s.r.o. přestane 
provozovat toalety ve výpravní budově železniční stanice Turnov, bude i poskytování dotace ukončeno. 
Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. Rada města zároveň doporučuje 
Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a doporučuje 
zařadit splátky dotace (tj. 300.000 Kč/rok) do rozpočtu města pro rok 2020, 2021 a 2022. 
 

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

9. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1. 12. 2013, 

předkládáme žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. 

 
Usnesení RM č. 283/2019 

RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitele Základní 
školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 284/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč dle přeloženého návrhu ředitelky 
Základní školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 285/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky Základní 
školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 286/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 
školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 287/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 
školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 288/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 
školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 289/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 
školy Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 290/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč dle přeloženého návrhu ředitelky 
Mateřské školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 291/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 
školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 292/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999,- Kč a vyřazení drobného dlouhodobého hmotného 
majetku do 3.999,- a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 
40.000,- Kč, drobného dlouhodobého nehmotného majetku do 7.999,- a dlouhodobého nehmotného 
majetku nad 7.999,- Kč dle předloženého návrhu ředitele Základní umělecké školy Turnov, příspěvková 
organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 293/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč a dlouhodobého hmotného majetku nad 
40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitele Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková 
organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 294/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999,- Kč a vyřazení drobného dlouhodobého hmotného 
majetku do 3.999,- a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 
40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Turnovské památky a cestovní ruch, 
příspěvková organizace. 
 

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

10. Dětské centrum Turnov p.o. - žádost o navýšení příspěvku na odpisy, navýšení 

odvodu z fondu investic 
 

Rozprava: 

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

příspěvku na odpisy o 5 437 Kč na celkových 53 149 Kč. V rozpočtu na rok 2019 byla organizaci na odpisy 

navržena a následně schválena částka 47 712 Kč. Nově však organizace zakoupila dne 22. 3. 2019 investiční majetek 

- hydromasážní vanu v celkové hodnotě 57 990 Kč. Odpisy jsou nastaveny na 10 let. Zahájení odepisování majetku 

bude od dubna 2019.   

 
Usnesení RM č. 295/2019 

RM schvaluje  
organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 5 tis. Kč na 
celkových 53 tis. Kč. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu do nejbližšího 
rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 296/2019 
RM nařizuje  
organizaci Dětské centrum Turnov příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu 
města o 5 tis. Kč na celkových 53 tis. Kč. 
 

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

11. Zdravé město Turnov a MA21 - plán na rok 2019 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám ke schválení plán zlepšování Zdravého města a MA21 na rok 2019. Na základě plánu 

probíhají jednotlivé aktivity, spolupráce s dalším partnery, jsou realizovány akce a hrazeny výdaje. Do 30.6.2019 

jsou výdaje rovněž hrazeny z dotace Libereckého kraje. V průběhu května bude na Liberecký kraj podána nová 

žádost o dotaci na pokračování projektu Zdravé město Turnov na realizaci aktivit v rámci Podpory místní Agendy 21 

na období červenec 2019 – červen 2020. 

 
Usnesení RM č. 297/2019 

RM schvaluje  
plán zlepšování Zdravého města a MA21 na rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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12. Bufet v Domově důchodců Pohoda - nový provozovatel, nová smlouva. 
 

Rozprava: 
      Na základě dohody ukončila provoz bufetu v Domově důchodců Pohoda dne 30.4.2019 firma GROW s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že chceme obnovit provoz tohoto zařízení, bylo vyhlášeno výběrového řízení na pronájem bufetu 

v Domově důchodců Pohoda a vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Turnov. Žádáme tímto o schválení 

nového nájemce bufetu v Domově důchodců Pohoda a sepsání nové nájemní smlouvy od 20.5.2019 na dobu 

neurčitou a to za stejných nájemních podmínek, které byly radou města schváleny usnesením č. 663/2009 ze dne 

9.11.2009, tj. 1 Kč za rok.  

 
Usnesení RM č. 298/2019 

RM souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na provozování bufetu v Domově důchodců Pohoda s Fokusem Turnov, z. 
s. 
 

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

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti "Novostavba 

bytového domu s pečovatelskou službou, ul.5.května, Turnov-vodovodní a 

kanalizační přípojka, sjezd" 
 

Rozprava: 
      Město Turnov připravuje na svých pozemcích výstavbu Bytového domu s pečovatelskou službou v ul. 5. května. 

K této stavbě se budou připravovat vodovodní a kanalizační přípojky a sjezd. Vlastník  pozemku 3877/1 k.ú. Turnov 

(Liberecký kraj) předkládá RM ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti. Touto 

stavbou bude dotčen pozemek p.č.3877/1 k.ú. Turnov ve vlastnictví Libereckého kraje v rozsahu a umístění stavby 

dle situačního plánu, který je v příloze. Přípojky bude napojeny do vodovodního a kanalizačního řadu. Rozsah 

věcného břemene po realizaci stavby přesně určí geometrický plán.  

 
Usnesení RM č. 299/2019 

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 a podle 
zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel. č. 3877/1 k. ú. Turnov ve 
vlastnictví Libereckého kraje dotčených stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu k parcel. č. 
1289, 1290, 1291 k. ú.  Turnov, investor Město Turnov, za jednorázovou úhradu 4.800,- Kč + DPH (ceník 
jednorázových úhrad za zřízení VB schváleným Radou Libereckého kraje). 
 

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

14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM Turnov, Bezručova p.č.2715, 2716-kNN" 
 

Rozprava: 
      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na stavbu „SM, Turnov, 

Bezručova, p.č.2715, 2716-kNN“. Jedná se o pokládku nového podzemního kabelového vedení jako náhrada starého 

ve stávající trase v Bezručově ulici.  Důvodem je napojení nového odběrného místa na distribuční síť nn 

k pozemkům p.č. 2715, 2716 k.ú. Turnov. 
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Usnesení RM č. 300/2019 
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. 2633/3, 2633/1, 2600/157, 2686/1, 2686/4, 2686/3 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 20 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Bezručova, 
p. č. 2715, 2716 – kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + 
DPH. 
 

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

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

provést stavbu "Polyfunkční dům Jana Palacha, Turnov, plynovodní a vodovodní 

přípojka" 
 

Rozprava: 
      Rada města přesouvá bod na příští jednání. Bude k dispozici názor komise rozvoje města a městského 

architekta. Jedná se o citlivé území v centrální části města. 

 
 

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

provést stavbu "SM, Turnov, Mašov p.č.165/2-kNN" 
 

Rozprava: 
      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na stavbu „SM, Turnov, 

Mašov,  p.č.165/2-kNN“. Jedná se o pokládku nového podzemního kabelového vedení v Mašově. Důvodem je 

napojení nového odběrného místa na distribuční síť nn k pozemku p.č. 165/2 k.ú. Mašov u Turnova. 

 
Usnesení RM č. 301/2019 

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. 165/11 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v 
celkové délce 15 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Mašov,  p.č.165/2-kNN“  ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

17. Dodatek smlouvy o nájmu - Lékárna pod radnicí s.r.o. 
 

Rozprava: 
      V září r. 2017 byla radou města schválena smlouva o nájmu pozemku - parkovací místa v ul. U Nádraží - dvůr u 

čp. 1294, ze které vyplývalo, že nájemce - Lékárna pod radnicí upraví prostor dvora a vybuduje zde 17 parkovacích 

míst (z toho 12 pro nájemce, 1 pro restauraci Albion a 4 pro město) a následně si úpravu dvora tzv. "odbydlí". 

Jelikož v době schvalování a podepisování smlouvy nebyl ještě vybrán zhotovitel stavby, byla ve smlouvě uvedena 

částka dle rozpočtu projektanta a to ve výši 761.840,- Kč + DPH, tj. 921.826,40 Kč. S tím, že pokud bude cena prací 

oproti rozpočtu odlišná, bude doba bezplatného užívání upravena dodatkem smlouvy. Následně rada města v srpnu 

2018 schválila dodatek smlouvy o nájmu pozemku dle skutečných nákladů. Vysoutěžená cena byla od firmy Prima 

Kámen s.r.o. v celkové výši 954.122,57 Kč. Na základě toho byl předložen a schválen dodatek na odbydlení do 

15.1.2027. Po této době bude nájemce platit nájemné ve výši 600,- Kč/měsíc/parkovací místo. Nyní p. xxxxx, 

zastupující Lékárnu pod radnicí zjistil, že u faktur od firmy Prima Kámen byla uplatňována přenesená daňová 
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povinnost a fakturované částky byly uvedeny bez DPH, což při částce 954.122,57 Kč dělá nárůst o 200.365,74 Kč. 

Zároveň do celkové "odbydlovací" ceny nebyly započítány práce stavebního dozoru (48.300,- Kč bez DPH, tj. 

58.443,- Kč) a cena projektu (14.000,- Kč bez DPH, tj. 16.940,- Kč). OSM navrhuje uzavření dodatku č. 2 - posunutí 

doby odbydlení pouze o výši DPH, jelikož již ve smlouvě je uvedeno, že projekt zajistí nájemce na vlastní náklady. 

 
Usnesení RM č. 302/2019 

RM schvaluje  
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu s Lékárnou pod radnicí s.r.o., Turnov, který upravuje délku odbydlení 
do 12/2028 a od 1. 1. 2029 nájemné ve výši 600,- Kč/měsíc/parkovací stání + DPH. 
 

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

18. Dohoda o ukončení smlouvy o parkovacím stání v ul. Jiráskova, Turnov 
 

Rozprava: 
      Paní xxxxxxxxxxxx, která bydlí v Jiráskově ul., Turnov má s městem uzavřenou smlouvu o podnájmu části 

pozemku (parkovací místo) na parkování v Jiráskově ulici, Turnov. Smlouva byla uzavřena 10.10.2018 na dobu 

neurčitou. Paní xxxxxxxx se k 30.4.2019 odstěhovala a nyní žádá o ukončení smlouvy dohodou nejlépe k 16.5.2019. 

V uzavřené smlouvě o podnájmu části pozemku (parkovací místo) je uvedena tříměsíční výpovědní lhůta. Jelikož se 

jedná o fyzickou osobu ve finanční tísni, hrozilo by neuhrazení a následné vymáhání, navrhujeme uzavření dohody o 

ukončení k 16.5.2019. Od 30.4.2019 již fyzicky parkovací místo nevyužívá. 

 
Usnesení RM č. 303/2019 

RM schvaluje  
ukončení smlouvy o podnájmu části pozemku (parkovací místo) uzavřené dne 10. 10. 2018 s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Turnov dohodou ke dni 16. 5. 2019. 
 

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

19. Prodej pozemků parc.č. 830/1, 831/1, 831/4 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Na základě rozhodnutí o možném prodeji pozemků ve vnitroblocích ve městě, výše uvedeným usnesením ZM 

ze dne 28.6. 2018, byli osloveni vlastnící nemovitostí v ulici Žižkova čp. 1340-1341, SVJ zastoupené paní 

xxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxx a čp. 1342-1343, Družstvo majitelů domu 1342-1343  zastoupené paní xxxxxxx a 

panem xxxxxxxxxx. 

Oba bytové domy mají zájem o odkoupení pozemků, které obklopují jejich bytové domy. Souhlasí s předběžnou 

cenou 634,- Kč/m2 (kupní cena prozatím stanovena podle prodeje v ulici 28. října), se stanovením kupní ceny 

znaleckým posudkem i se způsobem rozdělení pozemku p.č. 831/1 k.ú. Turnov. 

 

- Společenství vlastníků (dále také SVJ 1340-1341) - má zájem o odkoupení části pozemku p.č. 831/1, v k.ú. 

Turnov o výměře cca 2072m2. 

- Družstvo majitelů domu 1342-1343 - má zájem o odkoupení části pozemku p.č. 831/1, v k.ú. Turnov o 

výměře cca 900m2, pozemky p.č. 830/1, v k.). Turnov, o výměře 561m2 a p.č. 831/4, v k.ú. Turnov, o 

výměře 39m2. 

- Pan xxxxxxxxxx má zájem o odkup pruhu pozemku v šířce 3m, pro přístup na svůj dvorek. 

 

Výměry budou přesně stanoveny již objednaným geometrickým plánem. Pro objektivní stanovení kupní ceny a 

zároveň ceny obvyklé výše uvedených pozemků, byl objednán znalecký posudek u společnosti Statikum Brno, s.r.o. 

Předpokládaná výše ceny obvyklé je opět v rozpětí mezi 600-650,- Kč/m2. 

 
Usnesení RM č. 304/2019 

RM schvaluje  
záměr prodeje pozemků p. č. 831/1, výměra 2972m2, p. č. 831/4, výměra 39m2 a p. č. 830/1, výměra 
561m2, vše v k. ú. Turnov do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu Žižkova ul. čp. 1340-1341, 
Turnov, IČO: 25987658 a Družstvo majitelů domu 1342-1343 v Turnově, IČ 25942301, část pozemku – 
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pan xxxxxxxxx.  
RM zároveň doporučuje ZM schválit prodej těchto pozemků za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. Náklady spojené s rozdělením pozemku a zpracování znaleckého posudku uhradí Město 
Turnov, Správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

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

Usnesení RM č. 305/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit prodej části pozemku p. č. 831/1 v k. ú. Turnov, o výměře cca 53m2 do soukromého 
vlastnictví (případně do vlastnictví pana xxxxxxxxxx), za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
jako cenu v daném místě a čase obvyklou. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do Katastru 
nemovitostí. 
 

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

20. Žádost o prodej pozemku p.č. 1519/42 k.ú. Turnov, který je pod garáží ve 

vlastnictví soukromé osoby 
 

Rozprava: 
      Radě města předkládáme k projednání opětovnou žádost pana xxxxxxxx o prodej pozemku p.č. 1519/42, na 

kterém již léta stojí jeho zděná garáž. Pozemky pod garážemi v areálu U Raka jsou ve většině případů ve vlastnictví 

majitelů garáží. Pouze ve třech případech - u pozemků p.č.1519/41, 1519/42 a 1519/50 v k.ú. Turnov je vlastníkem 

Město Turnov. Vlastníci garáží na těchto pozemcích několikrát žádali o jejich odkoupení. Pan xxxxxx o prodej 

pozemku žádá opětovně, ve své žádosti uvádí, že se cítí být diskriminován. 

 
Usnesení RM č. 306/2019 

RM neschvaluje  
prodej pozemku p. č. 1519/42 k. ú. Turnov, výměra 20m2, za kupní cenu 1000,- Kč/m2, která je v daném 
místě obvyklou, do vlastnictví pana xxxxxxxx. RM vnímá území jako cenné pro případnou občanskou 
vybavenost a v budoucnu naopak usiluje o výkup garáží a celkovou změnu charakteru tohoto území. 
 

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

21. Pacht pozemku p.č. 785, k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Paní xxxxxxxxxxxx požádala o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 785, k.ú. Daliměřice. Podniká v zemědělské 

činnosti a pozemek by chtěla využívat k sekání a sušení trávy nejméně 2x ročně. Sousední pozemek soukromého 

vlastníka má také v nájmu. V současné době zajišťuje údržbu těchto pozemků odbor životního prostředí. Pokud 

uzavřeme pachtovní smlouvu, nebude muset hradit údržbu pozemků město a ještě obdržíme nájemné ve výši 0,15 

Kč/m2/rok. 

 
Usnesení RM č. 307/2019 

RM schvaluje  
pachtovní smlouvu s pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxi na pozemek p. č. 785 o výměře 2178, k. ú. Daliměřice na 
dobu určitou - 5 let za cenu 0,15 Kč/m2/rok, tj. 327,- Kč/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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22. Rozšíření pachtu pozemků v k.ú. Turnov - p. xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
      Pan xxxxxxxxxxxxxxxx má s městem uzavřenou pachtovní smlouvu na údržbu pozemků v k.ú. Turnov. Jedná 

se o pozemky na Hruštici o celkové výměře 91026 m2. Smlouvu je ještě potřeba rozšířit o pozemky p.č. 2921/22 a 

2921/39, vše k.ú. Turnov (ul. Na Piavě), které v době schvalování smlouvy nebyly vyhlášeny na úřední desce k 

pronájmu. 

 
Usnesení RM č. 308/2019 

RM schvaluje  
dodatek č. 1 pachotvní smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na rozšíření pachtu o pozemky p. č. 2921/22 a 
2921/39, k. ú. Turnov o celkové výměře 1994 m2. 
 

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

  
 

23. Pronájem nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 
      Česká správa sociálního zabezpečení požádala o pronájem nebytových prostor - místnosti č. 102 o výměře 22,2 

m2 v čp. 84., ul. Skálova, Turnov pro zřízení detašovaného pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení 

Semily. Pracoviště by mělo sloužit min. pro zájemce o důchod, vydávání potvrzení o bezdlužnosti pro firmy a další. 

Navrhují nájemné ve výši 5.000,- Kč za rok a úhradu energií. Město Turnov pronajímá nebytové prostory v rozmezí 

od 350,- Kč/m2/rok (haly Vesecko), 845,- Kč/m2/rok (lékaři) a 1.400,- Kč/m2/rok (cukrárna, kadeřnictví). 

Navrhované nájemné ve výši 5.000,- Kč/rok je při výměře 22,2 m2 částka 225,- Kč/m2/rok. Jelikož v Turnově není 

pobočka České správy sociálního zabezpečení a je pro občany důležitá, navrhujeme uzavřít smlouvu o nájmu 

místnosti č. 102 + sdílené sociální zařízení a kuchyňku za nájemné ve výši 5.000,- Kč/rok a úhradu energií. 

 
Usnesení RM č. 309/2019 

RM schvaluje  
pronájem nebytových prostor - místnost č. 102 v čp. 84, ul. Skálova, Turnov pro Českou správou 
sociálního zabezpečení na dobu neurčitou za cenu 5.000,- Kč/rok. 
 

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

24. Záměr pronájmu pozemků za Vesnou 
 

Rozprava: 
      Materiál byl diskutován a vrátí se na pořad jednání RM po doplnění. 

 
 

25. Schválení dodatku č. 1 na akci: ZŠ 28.října - sanační práce v části suterénu 
 

Rozprava: 

      Tento návrh dodatku byl již avizován a projednán na zasedání RM dne  28.3.2019 a bylo k němu přijato 

usnesení č. 191/2019. Dnešního dne je předkládán již finální finanční rozsah, který bude po schválení předmětem 

dodatku č.1. Rozsah prací byl ještě doplněn o provedení nové dešťové kanalizace, protože stávající kanalizace byla 

v horším stavu, než projekt předpokládal. 

Souhrn prací, které se mění nebo jsou navíc: 

1. Rozbourání betonu pod dlažbou (nebylo v projektu). 

2. Stávající odvodňovací žlaby a gajgry se při demontáži poškodí, proto budou potřeba nové. 

3. Větší část výkopku nelze použít na zásyp, bude nutný odvoz na skládku. 

4. Úprava objevené šachty (nový strop s vlezem). 

5. Dovoz nového materiálu na zásypy. 

Nová dešťová kanalizace (celk.délka 29 m) + revizní šachta. 
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Usnesení RM č. 310/2019 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ve výši 198 107,66 Kč bez DPH/239 710,27 Kč s DPH ke smlouvě o dílo s firmou L&P 
stavební, s.r.o., IČ 63906236, na akci „ZŠ 28. října – sanační práce v části suterénu“. Nová cena díla bude 
656 152,81 Kč bez DPH/793 944,90 Kč s DPH. 
 

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

26. Bytová zóna Daliměřice 2.část - ČEZ - zasíťování pozemků, smlouva o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene p.č. 698/3-kNN, odkoupení části 

pozemku parc.č. 695/88, k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku již několikrát předkládal Radě města materiál týkající se bytové zóny Daliměřice 

(zahrádkářská kolonie). Nyní předkládáme souhrnný materiál s žádostmi na zasíťování 2 pozemků, včetně uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, návrh na odkoupení části pozemku na budoucí komunikaci a dále 

ještě informaci o dalším možném odkupu pozemku od soukromého majitele. 

 

1. Plánované zasíťování pozemků ČEZ 

Jak již bylo napsáno v materiálu pro RM ze dne 13.3.2019, není z pohledu OSM lokalita zahrádkářské kolonie 

připravená na výstavbu rodinných domů. Nyní se na správě majetku sešly dvě žádosti ohledně udělení souhlasu se 

zasíťováním pozemků elektrickou energií a dá se předpokládat, že je to první krok výstavbě dalších dvou rodinných 

domů. Jedná se o pozemky 698/3 a 711/90, oba k.ú. Daliměřice. U pozemku parc.č. 711/90, k.ú. Daliměřice byla 

žádost zástupci ČEZu vrácena a zamítnuta s tím, že nově navržená trasa kabelu není v souladu s územním plánem 

(šířkou komunikace).  

 

2. Odkup pozemku   

Na základě návrhu pana xxxxxxxxx a slečny xxxxxxxxxx předkládáme radě města ke schválení odkup části 

pozemku parc.č. 695/88 k.ú. Daliměřice, která je územní studií Bytová zóna Daliměřice zahrnuta do budoucí 

komunikace.  

Pan xxxxxx a slečna xxxxxxxxx společně žádají o povolení stavby rodinného domu na tomto pozemku a zároveň 

nabízí městu Turnov k odkoupení část svého pozemku aktuálně zakreslenou v územní studii pro budoucí 

komunikaci. Jedná se o plochu cca 296m2. S kupní cenou 100,- Kč/m2 souhlasí. Majitelé pozemku souhlasí s 

příspěvkem na výstavbu budoucí komunikace ve výši 100.000,-Kč. Na pozemku budou nyní budovat studnu a jímku 

na vyvážení. 

 

3. Informace o dalším možném odkupu pozemku parc.č. 695/96, k.ú. Daliměřice 

 
 

Usnesení RM č. 311/2019 
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 parc. č. 698/22 a 699/1 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v 
celkové délce 11 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Daliměřice, p. č. 698/3-kNN“  ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 4.400,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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

Usnesení RM č. 312/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit odkoupení části pozemku parc. č. 695/88 k. ú. Daliměřice, výměra cca 296m2, za kupní cenu 
ve výši 29.600 Kč, tj. 100 Kč/m2, která je zároveň cenou obvyklou, od soukromých vlastníků do vlastnictví 
města Turnova, bez dalších podmínek. Obě strany se budou společně podílet na nákladech spojených s 
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oddělením pozemku, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Společně s 
odkupem bude uzavřena smlouva o finančním příspěvku ve výši 100.000 Kč ze strany vlastníků pozemku 
p. č. 695/88 k. ú. Daliměřice. 
 

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

Usnesení RM č. 313/2019 
RM bere na vědomí a souhlasí  
s pokračováním jednání o výkupu pozemku parc. č .695/96, k. ú. Daliměřice. 
 

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

27. Souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p.č. 862/33, 974/1 k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
      V roce 2017 požádali stavebníci pan xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx město o směnu pozemků v k.ú. 

Daliměřice. Smyslem této směny bylo vyřešit prostor pro výstavbu budoucí komunikace dle územního plánu pro 

zpřístupnění zástavbové lokality na Daliměřicích za hasičárnou. Pozemky byly s městem Turnov směněny s 

doplatky ze strany budoucích stavebníků.  V roce 2018 žádali stavebníci o věcná břemena a smlouvy o právu provést 

stavbu za účelem vybudování prodloužení vodovodního řádu a přípojek vody a dále žádal ČEZ o břemeno na 

připojení parcel na síť NN.  RM v rámci těchto projednávání a schvalování smluv bohužel nebyly požadovány žádné 

příspěvky na zasíťování pozemků. Stavebníci realizovali zasíťování pozemků na vlastní náklady. 

 
RM ruší  
usnesení č. RM 25/19 ze dne 9. 1. 2019.  

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [2/5/0] - usnesení nebylo přijato 
  
 

Usnesení RM č. 314/2019 
RM schvaluje  
udělení souhlasu se zřízením sjezdu pro pozemek p. č. 862/29, 862/30 přes pozemek p. č. 862/33 vše v k. 
ú. Daliměřice. 
 

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

Usnesení RM č. 315/2019 
RM potvrzuje  
usnesení 657/2018 ze dne 17. 10. 2018 a usnesení 755/2018 ze dne 5. 12. 2018 o neschválení věcných 
břemen pro stavbu zemní kabelové přípojky NN pro pozemek p. č. 862/7 a pro vodovodní přípojku pro 
pozemek p. č. 862/7 vše v k. ú. Daliměřice. 
 

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

28. Nádražní ulice, veřejné osvětlení 
 

Rozprava: 
      Na březnové radě města byl projednáván materiál týkající se změny veřejného osvětlení v Nádražní ulici. V 

projektové dokumentaci bylo počítáno s veřejným osvětlením s výbojkami, které jsou i oceněny v rozpočtu stavby. 

OSM navrhoval změnu na LED osvětlení.  

Předložený materiál se týkal výměny typu osvětlení pouze v Nádražní ulici a v Ohrazenicích (úseky které si platí 

Turnov a Ohrazenice ze svých rozpočtů) s tím, že budou probíhat ještě jednání s Libereckým krajem o vyřešení 

křižovatky u nádraží, kterou v rámci celé stavby platí Liberecký kraj, tak aby byl celý nový úsek jednotně nasvětlen.  

Po několika složitých jednáních se zástupci Libereckého kraje, Krajské správy silnic, technického dozoru a 

dodavatele a ve vztahu k poskytnuté dotaci, byla připuštěna a Libereckým krajem schválena možnost záměny typu 

osvětlení i v křižovatce u viaduktu, s podmínkou, že rozdíl cen Město Turnov Libereckému kraji doplatí. Výše 
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doplatku by byla ve výši 588.125,-Kč (jednotná cena nových svítidel 18.002,-Kč bez DPH/1kus). Tato částka se nám 

zdála příliš vysoká tak proběhla další jednání se zástupci dodavatele s tím, že si LED svítidla dodáme přes Technické 

služby Turnov, s.r.o. V rámci nové ceny byla řešena otázka složitosti záruky za dílo, vztah k poskytnuté dotaci, atd.  

Po jednání, kde se řešil nákup svítidel od TST, dodavatelé předložili nově upravenou konečnou cenu svítidel pro 

celý úsek od křižovatky u viaduktu až do Ohrazenic k pyramidě. Cena svítidla standartního by byla 16.938,-Kč/ks 

bez DPH a svítidla na přechody by byla 17.680,-Kč/bez DPH, tzn., že město by Libereckému kraji v rámci 

rekonstrukce křižovatky u viaduktu doplácelo částku ve výši 457.326,-Kč bez DPH a na Nádražní by byl nárůst ceny 

ve výši 288.796,-Kč bez DPH. Celkem by tedy Město Turnov zaplatilo za kapitolu veřejného osvětlení částku o 

746.122,-Kč bez DPH (902.808,-Kč vč. DPH) vyšší oproti vysoutěžené ceně v celkové výši 3.283.158,-Kč bez DPH. 

Cena z výběrového řízení je 2.537.036,-Kč bez DPH. Starosta obce Ohrazenice k předložené nabídce napsal 

vyjádření, že nebudou akceptovat předložené ceny z důvody velkého nárůstu ceny a za obec Ohrazenice je 

konečným rozhodnutím setrvání na položkách rozpočtu v odsoutěženém znění. 

 
 

Usnesení RM č. 316/2019 
RM ruší  
usnesení č. 123/2019 a schvaluje dodávku výbojkových svítidel veřejného osvětlení v celé 
rekonstruované Nádražní ulici dle cenové nabídky zhotovitele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/1] 
 
 

29. Výsledek zadávacího řízení “Nové návštěvnické centrum a modernizace 

Regionálního turistického informačního centra v Turnově" 
 

Rozprava: 
      Zadávací řízení bylo vypsáno jako zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. a bylo vypsáno 

na dvě části. První část je přízemí budovy Regionálního informačního centra v Turnově, která bude hrazena 

z dotace. Druhá část je 1. patro této budovy a to bude zcela s vlastních prostředků a musí být i v zadávacím řízení 

odděleno. Termín realizace byl zvolen od 1.10.2019 do 31.1.2020. Poskytovatel dotace stanovil podmínku, že musí 

být do konce roku 2019 vyčerpána částka dotace, tj. 2 450 000 Kč tzn. že musí být vyfakturováno a zaplaceno do 

15.11.2019. Z tohoto důvodu musí realizace začít již na podzim tohoto roku.  Lhůta pro podání nabídek byla od 

2.4.2019 do 26.4.2019. Nabídku nepodala žádná firma.  

Doporučujeme zadávací řízení vypsat znovu a to bez dodávky nábytku a prodloužit termín realizace až do 31.3.2020. 

Budou také vyzvány všechny stavební firmy, které jsou zaevidovány na našem profilu zadavatele. Výsledky o 

poskytnutí dotace by měly být zveřejněny v květnu 2019. Výběrového řízení na dodávku nábytku, a to s termínem 

realizace od 1.3.2020 do 30.4.2020, bude vypsáno jako samostatné výběrové řízení, zakázka malého rozsahu, cca v 

červnu 2019, abychom měli již vybraného účastníka na stavební práce. Nové zadávací řízení na stavební práce 

s termínem realizace 10 /2019 – 3/2020 bude vypsáno po schválení rady města a plánované odevzdání nabídek se 

předpokládá v červnu 2019. 

 
Usnesení RM č. 317/2019 

RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise zrušit zadávací řízení „Nové návštěvnické centrum a 
modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově“ podle § 127 odst. 1, protože v 
zadávacím řízení není žádný účastník. 
 

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

Usnesení RM č. 318/2019 
RM schvaluje  
schvaluje vypsání nového zadávacího 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. Zbyněk Miklík, Ing. Ladislav 
Osička, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0]  
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30. Smlouva o smlouvě budoucí, věcná břemena - RD p. xxxxxxxxx, Daliměřice 
 

Rozprava: 
      S celým výše uvedeným materiálem souvisí ještě i žádost pana xxxxxxxxxxxxx o uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo provést stavbu na vodovodní a kanalizační přípojku pro 

pozemek parc.č. 711/305, k.ú. Daliměřice, kde má být postaven nový rodinný dům. Tímto prvním domem nám 

začne vznikat nová ulice, která bude muset mít zase dopravní napojení ze stávající komunikace v zahrádkářské 

kolonii, které nejsou vystavěny na zátěž související se stavbou rodinného domu. Nové přípojky vody a kanalizace 

chce majitel vést přes soukromou zahradu až do ulice U Lip a zde se napojit na veřejné řady, což rozhodně není 

koncepční. 

Na výše uvedenou zprávu i zamítnutí zareagoval pan xxxxxxx dopisem z 25. března 2019. Následně navštívil 

starostu města. Svou argumentaci upravil a opřel o následující fakta: 

- Žádný z odborů: rozvoj města, stavební úřad, odbor životního prostředí nespatřoval ve výstavbě problém 

- Od srpna 2018 má kladné stanovisko s napojením nového RD od SčVAK 

- Chce se spolupodílet na stavbě nové komunikace částkou 100 tis.Kč 

V této chvíli investoval finance do projektové dokumentace, chce se spolupodílet na stavbě komunikace a tedy 

jediným problémem je principiálně špatné napojení domu na splaškovou kanalizaci a vodovodní řad. 

 
Usnesení RM č. 319/2019 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a právu provést stavbu pro 
xxxxxxxxxxxxxxxx pro pozemek parc. č. 711/305, k. ú. Daliměřice, za podmínky poskytnutí příspěvku ve 
výši 100 tis. Kč na výstavbu komunikace do roku 2030 a dodržení podmínek pro stavbu vydané odborem 
rozvoje města, odborem správy majetku a odborem životního prostředí. 
 

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

31. Bytový fond města a jeho další rozvoj 
 

Rozprava: 
      Na základě diskuze o budoucnosti bytového fondu Města Turnova, nutnosti projednání koncepce v novém 

funkčním období, předkládám RM materiál popisující stávající situaci i možné cesty dalšího postupu.  

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
Usnesení RM č. 320/2019 

RM projednala  
a schválila materiál Bytový fond města a pověřuje starostu města jeho projednáním v ZM. 
 

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

32. Projekt Obnovy pasáže u radnice 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám k odsouhlasení materiál popisující další vývoj v projektu Obnova pasáže u radnice. Stanoviska 

RM týkající se požadovaného vyústění pasáže na pozemcích pana Sekaniny jsem probral s autorem studie Ing. Arch. 

Václavem Hájkem. Ten následně provedl úpravu studie. Při promýšlení, došel k návrhu koncepční změny celé 

studie. Tuto studii předkládám jako samostatnou přílohu materiálu. Ve své podstatě by se již nejednalo o obnovu 

stávajícího stavu pasáže, ale stavbu nového objektu. Jedná se o koncepční změnu, která si v případě souhlasu RM 

vyžádá nové projednání se sousedy, NPÚ, Kulturním centrem Turnov, NIPI, komisemi a zastupitelstvem města. 

Dosavadní záměr jsme projednávali v orgánech města skoro dva roky, proto pro mě nebylo úplně jednoduché přijít 

na RM s tímto novým návrhem. Zároveň stávající pasáž chátrá a podléhá degradaci. V prioritách zastupitelů se tento 

projekt nachází na 2. místě v prioritách pod 10 mil.Kč. 

Domnívám se, že navrhované řešení je v určitých aspektech lepší: 

- Jasné propojení s dalšími prostory města 

- Možnost lépe prostorově řešit dílny i prostor galerie 

- Návrh reaguje na výsledky stavebně technického průzkumu, který stávající konstrukce považuje za dožité. 
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Celou záležitost jsem řešil i s ohledem na finanční krytí celé akce. V přiloženém materiálu je propočet na cca 7,3 

mil.Kč vč. DPH, reálně navrhuji počítat s částkou 9,5 mil.Kč vč. DPH. Vzhledem k již rozeběhlým stavbám 

(Nádražní a Přepeřská ul., Alzheimer centrum, predikovaná ZŠ Mašov) se dá očekávat zahájení stavby nejdříve na 

jaře 2021. Proto se zdá, že máme na případné projednání projektu ještě čas. S ohledem na délku zadávacího řízení i 

nejasnosti v dalším směřování projektu, nutností upravit původní studii, zásahem arch. Davida do již vyjednané 

situace, jsme se po dohodě s paní Těhníkovou rozhodli ukončit výběrové řízení na projektanta dalších stupňů. Hned 

jak bude situace vyjasněna, jsme ochotni vypsat nové výběrové řízení. 

 
Usnesení RM č. 321/2019 

RM schvaluje  
prověření nového řešení projektu Obnovy pasáže u radnice z dubna 2019 a pověřuje OSM a zpracovatele 
studie projednat tento návrh se sousedy, NPÚ, Kulturním centrem Turnov, NIPI, odbornými komisemi 
RM. Výsledek jednání pak předložit na RM. 
 

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

33. Zahájení projektové přípravy – Revitalizace sídliště Výšinka a Přepeřská, Žižkova 

ul., Průmyslová ul. 
 

Rozprava: 
      Vzhledem k množství materiálu byl bod předložen na další jednání RM. 

 
 

34. Příspěvek na MHD - žádost BusLine LK, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Město Turnov uzavřelo dne 30.12.2015 smlouvu na zajištění městské hromadné dopravy ve městě Turnov na 

roky 2016 – 2020 se společností BusLIne a.s.(dnes po transformaci BusLine LK s.r.o, dále jen dopravce). Výběrové 

řízení bylo koncipováno tak, aby riziko tržeb zůstalo na straně dopravce a město mělo rozpočtovou jistotu po dobu 

trvání smlouvy. To má motivovat dopravce, aby poskytoval maximálně přívětivé služby pro cestující a získával tím 

vyšší tržby. Dnes, podle sdělení dopravce, činí tržby 3 mil. Kč. Původní vysoutěžená cena činila 9.900.000 Kč na 

dobu 5 let. Ročně se jednalo o částku 1.980.000 Kč. 15.5.2017 došlo k uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě s 

dopravcem z důvodu navýšení mezd řidičů. To zvýšilo fixní cenu, kterou město platí dopravci na 2.178.000 ročně, 

tedy o 198.000 ročně, tj. 16.500 měsíčně. V současné době dopravce opět žádá o zvýšení příspěvku o 25.000 Kč 

měsíčně tedy o 300.000 Kč ročně z důvodu navýšení fixních nákladů na mzdy řidičů a dosluhující techniku, kterou 

chce dopravce vyměnit za nový autobus, který opět zvýší nákladovost.  

BUSLine doplnil argumentaci: 

- obdobně významnou změnou pak podle nás bylo zavedení slev z jízdného pro děti, studenty a seniory 65+ 

ve výši 75% změnou výměru MFČR. Díky kompenzaci těchto slev ze strany MDČR (od září 2018) je sice 

patrné navýšení našich výnosů z MHD Turnov mezi 4. kvartálem 2017 a 4. kvartálem 2018 o 2,78 Kč na 

ujetý km (44,2>>46,98 = 6,3%). To ovšem kompenzuje jen nárůst našich výdajů spojených s dalším 

nárůstem mezd řidičů (dohromady o 20% v letech 2018 a 2019) i cen PHM a inflace obecně. 

- kromě zvýšení výnosů však s sebou zavedení slev přineslo i citelný nárůst počtu cestujících, kvůli čemuž 

dochází oproti očekávání k enormnímu nárůstu opotřebení nasazených vozidel a zároveň citelnému snížení 

komfortu cestujících MHD Turnov. Dokonce ve výjimečných případech už hrozí i nepobrání cestujících. 

 
Usnesení RM č. 322/2019 

RM neschvaluje  
jednorázové zvýšení příspěvku města Turnov o 300 tis. Kč nad rámec platné smlouvy na zajištění městské 
hromadné dopravy ve městě Turnov na roky 2016 – 2020. Důvodem zamítnutí je zvýšení tržeb přepravce 
z důvodu snížení DPH, nárůst tržeb zvýšeným počtem přepravovaných osob z důvodu slev pro studenty a 
seniorů, není zdůvodněno navýšení nákladů v najetých kilometrech větším vozem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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35. Hodnocení jednatelů spol. s r.o. 
 

Rozprava: 
      V tomto materiálu si Vám dovoluji předložit výsledky hodnocení jednatelů městských obchodních společností 

za rok 2018: 

- Kulturní centrum Turnov, s. r. o. – Mgr. David Pešek 

- Technické služba Turnov, s. r. o. – Libor Preisler 

- Turnovské odpadové služby, s. r. o. – Libor Preisler 

- Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Ing. Vladimír Křapka (ve funkci od 1. 9. 2018) 

a dále návrh kritérií pro hodnocení jednatelů městských s. r. o. na rok 2019. 

 
Usnesení RM č. 323/2019 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje výši roční odměny jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. za rok 2018 dle předloženého 
návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 324/2019 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje výši roční odměny jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. za rok 2018 dle předloženého 
návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 325/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje výši roční odměny jednatele Turnovských odpadových služeb, s. r. o. za rok 2018 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 326/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje výši roční odměny jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2018 dle předloženého 
návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 327/2019 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje kritéria hodnocení pro jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. na rok 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 328/2019 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje kritéria hodnocení pro jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. na rok 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 329/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje kritéria hodnocení pro jednatele Turnovských odpadových služeb, s. r. o. na rok 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 330/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje kritéria hodnocení pro jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. na rok 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 331/2019 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje výši měsíční odměny pro jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. od 1. 6. 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 332/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje výši měsíční odměny pro jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. od 1. 6. 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 333/2019 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje výši měsíční odměny pro jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. od 1. 6. 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 334/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje výši měsíční odměny pro jednatele Turnovských odpadových služeb, s. r. o. od 1. 6. 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

36. Výroční zpráva Městské sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám Výroční zprávu společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2018. 

V diskuzi zaznělo: Předložit materiál dalšího provozování občerstvení zimního stadionu (ohřívárna, recepční, 

půjčovna, zřízení automatů). EET funguje včetně pokladního systému a systému skladování (zatím v Mašově, pak na 

koupališti). Jednou měsíčně probíhají inventury. Ohledně půjčky VH rozhodla o zaplacení a řešení finanční situace 

MST v říjnu 2019 po vyúčtování letní sezóny. Je potřeba v DR probrat a analyzovat výši provozního příspěvku 

města.  Následně vše projednat na VH. 
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Usnesení RM č. 335/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje Výroční zprávu společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2018. 
 

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

Usnesení RM č. 336/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. za rok 
2018. 
 

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

Usnesení RM č. 337/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018. 
 

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

Usnesení RM č. 338/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 7.381.025 Kč). 
 

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

Usnesení RM č. 339/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje ceník pronájmů ledů a veřejného bruslení pro sezonu 2019/2020 dle předloženého variantního 
návrhu B s úpravou ceníků v sekci tréninky, zápasy dětí a dětské skupiny o 100Kč/h výše. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 340/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informace pana jednatele o průběžném plnění usnesení valné hromady Městské 
sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení RM č. 341/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ukládá jednateli panu Ing. Vladimíru Křapkovi naplnit investiční plán pro rok 2019 do výše 1 mil. Kč. 
 

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

37. Integrace platebních karet do platebního automatu 
 

Rozprava: 
      V budově MěÚ Turnov, Skálova 466 je umístěna hotovostní automatická pokladna od firmy CROSS Zlín. Tato 

pokladna umožňuje příjem všech městských poplatků se softwarovým propojením do účetního systému města. 

Minimalizuje tedy pracovní nároky jak na straně odborů předepisujících platby, tak i na straně finančního odboru. 

Existuje stále větší tlak na umožnění bezhotovostního placení za pomocí platebních karet.  

Byly zkoumány dvě cesty. Přebudování stávající automatické pokladny a nákup nové pokladny: 

- Úpravu stávajícího pokladního automatu na akceptaci platebních karet za 401 tis.Kč vč. DPH. Tato částka 

ve je již zahrnuta v rozpočtu na rok 2019. 

- Pořízení nového pokladního automatu od firmy Payment4U za 484 300 Kč bez DPH. K této částce je 

potřeba připočíst cenu za výměnu čtečky bankovek u stávajícího pokladního automatu 33 tis. Kč, která by 

musela být vyměněna (při upgrade je tato výměna čtečky již v ceně upgradu), celkové náklady by byly při 

pořízení nového pokladního automatu ve výši 625 tis. Kč včetně DPH. V rámci rozpočtového opatření č. 2 

by bylo nutné navýšit řádek OVV o 224 tis. Kč. 

 
Usnesení RM č. 342/2019 

RM schvaluje  
úpravu stávajícího pokladního automatu na akceptaci platebních karet za 314 435,28 Kč bez DPH/ 401 
tis. Kč vč. DPH. 
 

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

38. Škodní a likvidační komise 
 

Rozprava: 
      Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2019 návrhy na vyřazení majetku. Dle 

směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, čl.VII. předkládáme výtah ze zápisu komise dne  

24. 4. 2019. 

 
Usnesení RM č. 343/2019 

RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek a technika) z důvodu nefunkčnosti, 
mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 15. 5. 2019 dle 
přílohy č. 1, 2 a 3. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 344/2019 
RM schvaluje  
vyřazení ostatního drobného nehmotného majetku (lesní hospodářská osnova Turnov - Hořice) z důvodu 
vypršením lhůty platnosti a nahrazením novými lesními hospodářskými osnovami Turnov - jih, 2018 - 
2027 na návrh škodní a likvidační komise ze dne 15. 5. 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 345/2019 
RM schvaluje  
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (bytové domy čp. 1001 a 1002, ul. 5. května včetně 
plynových přípojek) z důvodu zbourání na návrh škodní a likvidační komise ze dne 15. 5. 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 346/2019 
RM schvaluje  
vyřazení souboru hmotných movitých věcí (2 ks kontejnery) z důvodu jejich poškození a nepoužitelnosti 
na návrh škodní a likvidační komise ze dne 15. 5. 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 347/2019 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Turnov (kancelářský nábytek, technika a software) z důvodu nefunkčnosti, mechanického 
poškození a opotřebovaností na návrh škodní a likvidační komise ze dne 15. 5. 2019 dle přílohy č. 5. 
 

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

Usnesení RM č. 348/2019 
RM schvaluje  
na návrh škodní a likvidační komise vyřazení nalezených předmětů pod položkou 23/2015 (horské kolo) 
nabídnout odboru sociálních věcí nebo charitě, pod položkou 11/2015, 1509 a 1920 (žlutý a bílý kov) 
nechat ocenit a zpeněžit a hotovost vložit na účet, ostatní předměty dle přílohy č. 6 nechat zlikvidovat ve 
sběrném dvoře Turnovských odpadových službách, s.r.o. 
 

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

Usnesení RM č. 349/2019 
RM schvaluje  
na návrh škodní a likvidační komise nalezený peněžní obnos ve výši 2.784 Kč vložit na příjmový účet 
města Turnov dle přílohy č. 6. 
 

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

Usnesení RM č. 350/2019 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a souboru hmotných movitých věcí 
(výpočetní a telekomunikační technika, kancelářská technika a softwarové vybavení) z důvodu, že 
technika je neprovozuschopném stavu nebo stavu, který již není vhodný pro potřeby úřadu na návrh 
škodní a likvidační komise ze dne 15. 5. 2019 dle přílohy č. 7. 
 

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



26                                                                                  Zápis Rady Města Turnov dne 15. 5. 2019 

Usnesení RM č. 351/2019 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (počítače, monitory) a odprodej zájemcům z 
důvodu, že již nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 15. 5. 
2019 dle přílohy č. 7. 
 

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

39. Přijetí kontokorentního úvěru 
 

Rozprava: 
      Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne  25. 4. 2019 usnesením č. 179/2019 vzalo na vědomí finanční 

plán  pro  realizaci  projektu „Modernizace učeben a  konektivity  tří základních škol v Turnově“, kdy bylo navrženo 

přijetí  kontokorentního  úvěru.  Na  základě  toho  Vám  předkládáme  ke  schválení  podmínky pro výzvu  k podání 

nejvhodnější nabídky na poskytnutí kontokorentního úvěru až do výše 15 mil. Kč, stanovení základního  hodnotícího 

kritéria  pro  zadání  výzvy  a  návrh  na  jmenný  seznam  členů  a náhradníků hodnotící komise pro otevření obálek, 

posouzení  a  hodnocení nabídek na službu „Poskytnutí kontokorentního úvěru až do výši 15 mil. Kč“.  Kontokorent 

bude  sloužit  dále  k  překlenutí  časového  nesouladu  mezi výdaji (platbou faktury dodavateli) a příjmy (obdržením 

dotace)  městu  Turnovu  při  investiční  akci  Výstavba  domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda 

Turnov“.   Na  poptávku  se  nevztahují  pravidla  zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek – účinnost 

zákona od 1. 10. 2016. 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
Usnesení RM č. 352/2019 

RM doporučuje  
schválit ZM oslovení 9 bankovních institucí k zajištění poptávkového řízení na poskytnutí 
kontokorentního úvěru s úvěrovým rámcem až do výše 15 mil. Kč za účelem předfinancování dotačních 
akcí. 
 

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

Usnesení RM č. 353/2019 
RM jmenuje  
hodnotící komisi pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podání nabídek na 
kontokorentní úvěr města Turnov až do výše 15 mil. Kč bankovními institucemi ve složení: Ing. Tomáš 
Hocke, Ing. Jaroslav Knížek, RNDr. Josef Uchytil, Ing. Zbyněk Miklík, Bc. Jana Chodaničová, Lukáš 
Bělohradský a náhradníci Ing. Miroslav Šmiraus a paní Jana Kopečná. 
 

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

40. Analýza odpadového hospodářství města Turnov – část 2 
 

Rozprava: 
      Vzhledem k množství materiálu byl bod předložen na další jednání RM. 

 
 

41. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 
      Vzhledem k množství materiálu byl bod předložen na další jednání RM. 
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42. EZAK – rozšíření funkcionality 
 

Rozprava: 
      Vzhledem k množství materiálu byl bod předložen na další jednání RM. 

 
 

43. Pamico - zpráva o spolupráci 
 

Rozprava: 
      Vzhledem k množství materiálu byl bod předložen na další jednání RM. 

 
 

44. Koňský trh – aktuální situace 
 

Rozprava: 
      Vzhledem k množství materiálu byl bod předložen na další jednání RM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 21. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

            starosta             místostarostka 

 

 
 

 


