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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

ze 4. zasedání dne 6. února 2019 

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

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

  

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

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
 
 

            
 
 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada - 

ekonomicko právní analýza, investice pro rok 2019, 

pověření 

Mgr. Jana Svobodová      8:00 – 9:30      

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Rozpis položek rozpočtu 2019 - OSM Ludmila Těhníková 9:30 – 10:30      

3. Záměr prodeje částí pozemků k.ú. Daliměřice        

4. Žádost o prodej pozemku p.č. 623/3 k.ú. Turnov, Na Sboře        

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, 1.Máje 

parc.č.2546/19-kNN H2B" 

       

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Na Kamenci 

parc.č.881/8-kNN" 

       

7. Uzavření smlouvy o zrušení věcných břemen se spol. CPI 

Alfa, a.s., zapsaných na pozemcích Města Turnov a Městské 

sportovní Turnov, s.r.o. 

       

8. Výběr dodavatele - Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko             

Záležitosti odboru životního prostředí 

9. Rozpis akcí na rok 2019 Mgr. Jana Svobodová  10:30 – 11:30    

10. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na 

rok 2019 

       

11. Likvidace plevele horkou vodou – bod byl stažen z jednání 

RM 
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Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00                   

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
12. Snížení kapacit Základní školy Turnov, Skálova 600, 

příspěvková organizace 

 Mgr. Martina Marková     12:00 – 13:00     

13. Funkční období ředitelů mateřských a základních škol 

(2019 – 2025) a záměr dalšího postupu 

 Mgr. Petra Houšková       

14. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro 

rok 2019 

  Jiří Mikula       

  15.      Zpracování projektové dokumentace, cesta údolím Stebenky     Ludmila Těhníková            13:00 – 14:00 

  16.      Dodatek č. 2 ke stavbě „Rekonstrukce Městského parku za  

             letním kinem – II. etapa“ – bod byl přesunut na další RM  

  17.      Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 

  18.      Pasáž u radnice, řešení vnitrobloku ul. Dvořákova-Markova      Ing. Tomáš Hocke              14:00 – 15:00 

  19.      Veřejná vyhláška – alkohol + volné pobíhání psů 

 

 

 

1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada - ekonomicko právní analýza, 

investice pro rok 2019, pověření 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám informace z Městské sportovní Turnov, s. r. o. týkající se:  

1. Nový pokladní systém  

2. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady  

3. Jednací řád DR  

4. Ekonomické a právní posouzení – základní stanovisko v souvislostech  

5. Pověření k výkonu závazku veřejné služby  

6. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby  

7. Plán investic 2019  

 

 

Usnesení RM č. 55/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí výběr jednatele společnosti na dodání pokladního a skladového systému a 
potvrzuje dodavatele Daniela Císaře, IČ: 402 18 571, Jablonec nad Nisou. Důvodem výběru je 
požadované množství funkcionalit odpovídající provozu areálu Maškovy zahrady, urychlené 
vyřešení neuspokojivé situace v přehledu skladů a možnost rychlého servisního zásahu. 
 

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

Usnesení RM č. 56/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí zachování stávajícího modelu poskytování sportovních služeb na sportovištích 
ve vlastnictví města a Městské sportovní Turnov, s. r. o. prostřednictvím Městské sportovní 
Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení RM č. 57/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ukládá místostarostce Mgr. Janě Svobodové: 
- předložit na základě projednaných závěrů návrh nového znění nájemních smluv na pronájem 
majetku města MST 
- předložit na základě projednaných závěrů návrh smluv o správě majetku ve vlastnictví města a 
třetích osob 
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- zajistit v souvislosti s provedením nepeněžitého vkladu majetku města do MST znalecké 
ocenění vkládaného majetku, samotné provedení nepeněžitého vkladu (plavecká učebna, 
sokolovna Mašov). Systém ocenění a vkládání majetku bude samostatně projednáno v RM ještě 
před znaleckým oceněním. 
To vše bude předloženo RM. 
 

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

Usnesení RM č. 58/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ukládá jednateli společnosti Ing. Vladimíru Křapkovi v průběhu roku 2019: 
- zpracování cenové analýzy poskytovaných služeb ve smyslu projednaných závěrů a 
zpracování návrhu nových cen a vyčíslení jejich dopadu jednak na hospodaření společnosti, 
jednak na příjemce sportovních služeb, kterým je městem na úhradu těchto služeb poskytována 
dotace (tento bod nejpozději na konci srpna 2019) 
- předložit na základě projednaných závěrů návrh nového znění smluv na poskytování 
sportovních služeb pro jednotlivé uživatele 
- informovat Radu města při výkonu působnosti valné hromady o způsobu účetního sledování 
jednotlivých sportovišť, středisek, objektů, apod. 
-vytvořit ceník koupaliště na sezónu 2019 – v březnu 2019 probrat na RM 
-vytvořit plán cash flow na celý rok 2019 – v březnu 2019 probrat na RM 
 

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

Usnesení RM č. 59/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
ukládá místostarostce Mgr. Janě Svobodové a místostarostovi Jiřímu Mikulovi zpracovat návrh 
řešení dopadu změny cen za poskytování sportovních služeb na konstrukci příspěvků školským 
a volnočasovým příspěvkovým organizacím a na dotační program pro sportovní spolky. 
 

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

Usnesení RM č. 60/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje znění Pověření k výkonu závazku veřejné služby. 
 

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

Usnesení RM č. 61/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby. 
 

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

Usnesení RM č. 62/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje znění vzorové smlouvy pro členy dozorčí rady a bere na vědomí jednací řád dozorčí 
rady. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 63/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
odkládá a požaduje opětovné předložení plánu investic společnosti pro rok 2019. 
 

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

2. Rozpis položek rozpočtu 2019 - OSM 
 

Rozprava: 
      V příloze předkládáme rozpis položek rozpočtu roku 2019 spravovaných odborem správy majetku. 
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Usnesení RM č. 64/2019 
RM schvaluje  
čerpání rozpočtu roku 2019 kapitol odboru správy majetku dle předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 65/2019 
RM schvaluje  
čerpání Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova pro rok 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 66/2019 
RM schvaluje  
dodatek č. 1/2019 "Rozpis činností a prací pro rok 2019 " smlouvy s Technickými službami 
Turnov s.r.o. 
 

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

3. Záměr prodeje částí pozemků k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Radou města, dne 17. 10. 2018, byl projednán záměr prodeje částí pozemků v ulicích Na Osadě, parc. č. 711/23, 

Solidarity, parc. č. 711/25 a Achátová, parc. č. 711/27, vše k. ú. Daliměřice. Jedná se o pozemky, které jsou 

historicky zaploceny, již od vzniku celé čtvrti. 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu. 

 

p. Loukota nahlásil střet zájmů 
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Usnesení RM č. 67/2019 
RM schvaluje  
záměr prodeje částí pozemků p. č. 711/23, 711/25, 711/27 v k. ú. Daliměřice do soukromého 
vlastnictví majitelů RD a pozemků s nimi sousedících, za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem a doporučuje ZM schválit jejich prodej. Důvodem je narovnání majetkových poměrů z 
minulých let. Rovněž byla prověřena obslužnost lokality z hlediska svozu odpadů, zimní údržby 
a parkování. 
 

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

4. Žádost o prodej pozemku p.č. 623/3 k.ú. Turnov, Na Sboře 
 

Rozprava: 
      Radě města předkládáme k projednání doručenou žádost paní xxxxxxxxxxxx, která žádá o prodej pozemku parc. 

č. 623/3, o výměře 117m2, v k. ú. Turnov, který má pronajatý na základě nájemní smlouvy jako zahrádku. Jedná se o 

pozemek, které je historicky zaplocený. Navíc z hlediska velikosti (117m2) i z hlediska koncepce parku nevýznamný 

a těsně přiléhá ke stávajícímu rodinnému domu. O prodeji dalších zásadně větších pozemků především ve 

vnitrobloku ul. Husova město neuvažuje, naopak prověřuje jejich další využití.  

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu. 

 

 

Usnesení RM č. 68/2019 
RM doporučuje  
ZM prodej pozemku parc. č. 623/3 v k. ú. Turnov, o výměře 117m2 do soukromého vlastnictví. 
Jedná se o malý pozemek, který je z hlediska koncepce parku nevýznamný a těsně přiléhá ke 
stávajícímu rodinnému domu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
 
 
 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM, Turnov, 1.Máje parc.č.2546/19-kNN H2B" 
 

Rozprava: 
      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohody o umístění stavby na akci: „SM, Turnov, 1. Máje parc.č. 2546/19-kNN“. Projektovaná stavba se nachází 

v ul. 1. Máje u fotbalového hřiště, kde si Městská sportovní Turnov, s.r.o. objednala umístění podzemního 

kabelového vedení NN a přípojkové skříně v plastovém pilíři. Trasa je situována v zatravněné ploše a dlážděném 

chodníku, bude provedena výkopem.  

 

 

Usnesení RM č. 69/2019 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o 
umístění stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene 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) a zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 
Sb. na pozemek parcel. č. 2546/1 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 2 
bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, 1. máje parc. č. 2546/19-kNN“ ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v min. částce 1.000,- Kč + DPH, (400,-Kč/1bm). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM Turnov, Na Kamenci parc.č.881/8-kNN" 
 

Rozprava: 
      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu na akci: „SM, Turnov, Na Kamenci parc. č. 881/8-kNN“. Projektovaná stavba se 

nachází v lokalitě Kamenec u hlavní silnice na Jičín. Bude provedena formou umístění podzemního kabelového 

vedení NN a přípojkové skříně v plastovém pilíři. Trasa je situována v asfaltové i zatravněné ploše a bude provedena 

částečně výkopem a částečně protlakem.  

 

 

Usnesení RM č. 70/2019 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 
právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene 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) a zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 
Sb. na pozemek parcel. č. 881/15 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové 
délce cca 19 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Na Kamenci parc.č.881/8-kNN“ ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 7.600,- Kč + DPH, (400,-Kč/1bm). 
 

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

 

 

7. Uzavření smlouvy o zrušení věcných břemen se spol. CPI Alfa, a.s., zapsaných na 

pozemcích Města Turnov a Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Radě města předkládáme ke schválení Smlouvu o zrušení věcných břemen zapsaných na pozemcích ve 

vlastnictví Města Turnov a Městské sportovní Turnov. 

Po vybudování sportovního areálu „Maškovka“ - koupaliště, bylo provedeno dělení pozemků a zaměření 

provedených staveb. Při zpracovávání podkladů pro jejich zápis bylo, zjištěno, že dělením pozemků dojde také k 

přesun zatížení věcnými břemeny na většinu zaměřených pozemků (skoro celý areál). Z tohoto důvodu bylo 

zahájeno jednání se společností CPI Alfa, a.s. – stávající vlastník Penny Marketu, o jejich smluvním odstranění a 

výmazu z Katastru nemovitostí.  

CPI Alfa, a.s. požadovala vydání opětovného souhlasu s vypouštěním dešťových vod do nově vybudované 

kanalizace (i přesto, že tento souhlas vyplýval z kupní smlouvy o převodu dešťové kanalizace uzavřené mezi 

Městem Turnov a spol. TREI Real Estate Czech republic s. r. o (tehdejší vlastník Penny) dne 11. 10. 2010). Nový 

souhlas s vypouštěním neznečištěných srážkových vod ze střech a zároveň přečištěných srážkových vod z parkoviště 

přes odlučovač ropných látek byl společnosti CPI Alfa a.s., se souhlasem Městské sportovní Turnov, s.r.o. jako 

jejího vlastníka a na základě stanoviska Povodí Labe st. p. jako správce povodí, vydán odborem životního prostředí 

MěÚ Turnov dne 10. 12. 2018 a právní moci nabyl dne 28. 12. 2018. Se společností CPI Alfa,a.s. resp. s jejich 

právním zástupcem panem P. Pánkem upravena a odsouhlasena Smlouva o zrušení věcných břemen. 

 

 

Usnesení RM č. 71/2019 
RM schvaluje  
uzavření třístranné Smlouvy o výmazu věcných břemen se společností CPI Alfa, a.s., 
IČ24282111 a Městskou sportovní Turnov, s.r.o., IČ 25941640, dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 72/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
uzavření třístranné Smlouvy o výmazu věcných břemen se společností CPI Alfa, a.s., 
IČ24282111 a Městem Turnov IČ 00276227, dle návrhu. 
 

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

8. Výběr dodavatele - Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko 
 

Rozprava: 
      Výběrová komise ještě nedokončila svoji práci. Výběr bude schválen na mimořádné RM. 

 

 

 

9. Rozpis akcí na rok 2019 - OŽP 
 

Rozprava: 
      1. Organizace 2300000222 Veřejná zeleň - konkrétní akce (ř. 307) – 1.500.000,- Kč: 

Výsadba s následnou péčí – závěsné nádoby na letničky                                                330.000,- Kč 

(Nám. Českého ráje, Antonína Dvořáka, Sobotecká, Skálova, Trávnice, B. J. Horáčka, starý most přes Jizeru), 

celkem 70 nádob.   

 

Nové výsadby zeleně                                                                                                           720. 000,- Kč 

 ulice Skálova                      300.000,-Kč 

 park u letního kina - trávníky        60. 000,-Kč 

 výsadba izolační zeleně Přepeřská*      260.000,-Kč      

 výsadby dle aktuálních požadavků vedení města       100. 000,-Kč 

*akce schválena usnesením RM č. 485/2018 ze dne 11.7.2018 

          

Dosadby zeleně                                                                                                                      30.000,- Kč 

 dosadby  - doplnění výsadeb v kruh. křižovatkách ul. J. Palacha, u Penny, nová plocha zeleně v ul. 

Zborovské, u Mariánského kostela, aj. 

 

Použití kompostu ve veřejné zeleni                                                                                     20.000 ,- Kč    

 

Zálivka stromů a keřů                                                                                             150.000.- Kč                             

 

Aktuální objednávky                                                                                                           150.000,- Kč 

Drobné úpravy na pozemcích Města, sekání pozemků mimo smlouvu, instalace a likvidace vánočního stromu, ván. 

výzdoba MěÚ, náměstí, opravy kotvení, likvidace invazních druhů rostlin, chemické odplevelení, péče o trávníky, 

atd. 

 

Sekání podél cyklostezek                                                                                                    100.000,- Kč 

(sekání podél cyklostezek, naučných stezek a částečně podél turistických stezek bude zajišťováno 3x ročně) 

2. Organizace 2300000229 Publikace, studie, ostatní, projekty (ř. 314)–  200.000,- Kč:                                   

 požadavky vedení                      100.000,- Kč                    

 znalecké posudky           50.000,- Kč    

 geometrické zaměření hranic pozemků            10.000,-Kč 

 vytýčení inženýrských sítí                10.000,-Kč 

 objednávky dle aktuální potřeby          30.000,-Kč 

 

3. Organizace 2300000248 – Nové projekty zeleně v roce 2016 (ř. 325) - 500.000,- Kč    

        

 revitalizace parku u nádraží (podeps. SOD)     249.000,-Kč 

 park u letního kina -3. etapa (podeps. SOD)     177.000,-Kč 

 park u letního kina – zeleň        74.000,-Kč 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Poznámka: 

Požadavky, které byly v návrhu rozpočtu na r. 2019, ale do rozpočtu na r. 2019 nebyly zahrnuty: 

 Alzh. centrum – zeleň                                                                          cca 100.000,-Kč 

 Městs. sady Hruštice**      cca 200.000,-Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

** akce schválena usnesením ZM č. 235/2018 ze dne 16. 8. 2018 

 

 

Usnesení RM č. 73/2019 
RM schvaluje  
rozpis akcí odboru životního prostředí na rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 

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

10. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na rok 2019 
 

Rozprava: 
      Předmětem dodatku smlouvy je rozsah a cena služeb, které zhotovitel zajistí pro objednatele v roce 2019 v 

Turnově. 

 

 

Usnesení RM č. 74/2019 
RM schvaluje  
dodatek č.1/2019 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými 
službami Turnov, s.r.o. a Městem Turnov. 
 

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

11. Likvidace plevele horkou vodou 
 

Rozprava: 
      Bod byl stažen z jednání RM. 

 

 

 

12. Snížení kapacit Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o snížení 

kapacity školy o 30 žáků, ze stávajících 680 na 650. Žádost pro snížení je odůvodněna vybudováním školního klubu 

a jazykovou učebnou, přičemž tyto 2 místnosti nemohou být užívány jako kmenové třídy, nadto jsou plánovány 

rekonstrukce - modernizace 2 stávajících učeben.  

 

 

Usnesení RM č. 75/2019 
RM neschvaluje  
žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o 
snížení kapacity školy na celkovou kapacitu 650 žáků. Důvodem je především velmi 
komplikované následné navyšování kapacity v budoucnosti. Demografická křivka se v Turnově 
neprojevuje. Turnov je přirozeným spádovým centrem regionu a počet žáků stagnuje nebo 
dokonce i mírně roste. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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13. Funkční období ředitelů mateřských a základních škol (2019 – 2025) a záměr 

dalšího postupu 
 

Rozprava: 
      Na lednovém jednání Rady města byla jmenována komise pro hodnocení práce ředitelů, kterým končí 

v letošním roce šestileté funkční období. Komise byla jmenována ve složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana 

Svobodová, Jiří Mikula, Eva Kordová, Mgr. Martina Marková.  Dne 18. 1. 2019 se sešla v plném složení společně 

s níže uvedenými řediteli škol, jejichž šestileté funkční období končí 31. 7. 2019.  

V kalendářním roce 2018 skončilo šestileté funkční období celkem 11 ředitelkám a ředitelům škol a školských 

zařízení. Na všechna tato místa byl vyhlášen dle platné legislativy konkurz se jmenováním do funkce ke dni 1. 8. 

2018. Na dvou místech došlo k personální obměně, o tyto pozice se ovšem bývalé ředitelky neucházely. Plošné 

konkurzy byly v minulém roce zvoleny i s ohledem na postup Libereckého kraje vůči jím zřizovaným školám. 

 

Pan Loukota nebyl přítomen jednání RM. 

 

 

Usnesení RM č. 76/2019 
RM odvolává  
dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky k 31. 7. 2019: 
•Mgr. Michala Loukotu, ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 
organizace  
•Mgr. Ivo Filipa, ředitele organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková 
organizace 
•Mgr. Dagmar Rakoušovou, ředitelku organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 
Turnov, příspěvková organizace 
 

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

Usnesení RM č. 77/2019 
RM vyhlašuje  
konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: 
•Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
•Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
•Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
 

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

14. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2019 
 

Rozprava: 

      V příloze předkládáme návrh rozdělení dotací pro sportovní spolky a organizace pro rok 2019. 

V letošním roce bylo doručeno v řádném termínu 15 žádostí o dotaci. Po rozdělení dle platných Pravidel pro tuto 

dotační oblast je z celkové částky pro rok 2019 (6, 000.000 Kč) určeno na provozní dotace 4, 380.000 Kč (73%), z 

nichž 438.000 Kč (10%) je určeno na pořízení, technické zhodnocení nebo opravy dlouhodobého majetku a na 

dotace sportovní činnosti 1, 620.000 Kč (27%). V části dotace na provoz byly poměrově kráceny požadavky na 

energie, na které lze přispět až 60 % z celkových nákladů. Navrhovaná dotace je pro tento rok krácena u všech 

žadatelů poměrově a shodně na zhruba 55 %, a to vzhledem k ostatním nárokům žadatelů a celkové výši dotace na 

provoz v tomto roce. Požadavky na technické zhodnocení a opravy majetku podaly 3 spolky v celkové požadované 

částce 809.000 Kč (u každého z požadavků je brán zřetel na spoluúčast spolku min 30%) a dále byly kráceny tak, 

aby dohromady odpovídaly celkové alokované částce. V části dotace na sportovní činnost byly vypočítány výše 

navrhovaných částek dle údajů z předložených žádostí. Poměrovým koeficientem byly kráceny požadavky na 

náklady soutěží, tj. cca 2,4 % požadavku.  
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p. Svobodová, p. Mikula – nahlásili střet zájmů 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu. 

 

 

Usnesení RM č. 78/2019 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov pro 
rok 2019 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí dotací dle 
předloženého návrhu. 
 

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

15. Zpracování projektové dokumentace, cesta udolím Stebenky 
 

Rozprava: 
      Od roku 2017 připravuje odbor správy majetku projektovou dokumentaci na cyklostezku v údolí Stebenky. 

Jedná se o dva úseky cyklostezky od smuteční síně do Struh. První úsek je od smuteční síně kousek za mostek přes 

Stebenku a druhý úsek je od konce lesa pod nemocnicí přes louku na parkoviště u lyžařského areálu ve Struhách. 

Odbor správy majetku navrhuje, rozdělení projektové dokumentace na část I. u smuteční síně a část II. ve Struhách, 

zadat projektantům zpracování nové trasy cyklostezky po břehu Stebenky (podle výsledku jednání s Povodím Labe 

18. 2. 2019) a s majiteli pozemků provést potřebná jednání ohledně směny pozemků. 

 

 

Usnesení RM č. 79/2019 
RM bere na vědomí  
stav projektové přípravy "Dokončení cyklostezky údolím Stebenky" a schvaluje rozdělení 
projektové dokumentace na část I. u smuteční síně a část II. ve Struhách. Dále schvaluje zadat 
projektantům zpracování nové trasy cyklostezky po břehu Stebenky (podle výsledku jednání s 
Povodím Labe 18. 2. 2019) a s majiteli pozemků provést potřebná jednání ohledně směny 
pozemků. 
 

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

16. Dodatek č. 2 ke stavbě „Rekonstrukce Městského parku za letním kinem – II. 

etapa“ 
 

Rozprava: 
      Bod je přesunut na další RM. 

 

 

 

17. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má možnost dle uzavřených nájemním smluv v nebytových prostorech upravovat nájemné dle 

inflace stanovené Českým statistickým úřadem. Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného 

indexu spotřebitelských cen a služeb za 12 měsíců roku 2018 proti průměru 12-ti  měsíců roku 2017 činila v České 

republice 2,1 %. V případě navýšení nájemného v nebytových prostorech o inflaci od 1. 7. 2019 by za rok 

představovalo navýšení příjmů o částku cca 90 tis. Kč. 
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Usnesení RM č. 80/2019 
RM schvaluje  
zvýšení nájemného v nebytových prostorech ve vlastnictví Města Turnova dle roční míry inflace 
o 2,1 % pro období od 1. července 2019. 
 

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

18. Pasáž u radnice, řešení vnitrobloku ul. Dvořákova-Markova 
 

Rozprava: 
      Na základě jednání RM jsem byl pověřen jednáním s panem xxxxxxxxxxxxx, abych prověřil možné vyústění 

pasáže na pozemku ve vlastnictví pana a paní xxxxxxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxxxx se v zásadě nebrání, ale navrhl, 

abychom se pokusili prověřit v rámci studie možnost zástavby podzemních garáží ve vnitrobloku mezi ul. Antonína 

Dvořáka a ulicí Markovou. Sám je ochoten částečně přispět na takovou studii. Musím říci, že již v minulosti byla 

snaha obdobnou studii vypracovat, ale nesetkalo se to s podporou všech vlastníků vnitrobloku. Rozsah studie je 

patrný z přiložené mapky. 

Navrhuji tedy paralelně projektovat pasáž a vedle toho zpracovávat studii na podzemní garáže ve vnitrobloku. 

Domnívám se, že dohoda s vlastníky a práce na podzemních garážích půjdou velmi pomalu a objekt pasáže by mohl 

být ohrožen destrukcí. Rovněž vnímám, že se o pasáži hovoří již 3 roky a bylo již vykonáno mnoho. Tento stav není 

pro vnímání radnice dlouhodobě udržitelný. 

Dále jsem na výzvu RM jednal s panem xxxxxxxxxx o případném prodeji starého kina na Trávnicích městu. Pana 

xxxxxxxxxxxxx samozřejmě zajímá účel. Osobně nejvíce preferuje vznik knihovny, ale nebrání se ani dalšímu 

využití. Co se týče ceny, preferuje cenový posudek. Jako maximální hranici vnímá částku, za kterou objekt od města 

vykoupil. Zcela není ztotožněn s bouráním objektu. Vnímá jej, jako architektonicky cenný v centru městské 

památkové zóny. 

 

 

Usnesení RM č. 81/2019 
RM schvaluje  
pokračování projekčních prací na Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově s možností vyústění 
pasáže na pozemku p. č. 56/1, k. ú. Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 82/2019 
RM pověřuje  
OSM projednat záměr zadání studie na „Podzemní garáže ve vnitrobloku ul. Antonína Dvořáka 
– Markova ul. - p. č. 57/2, 56/1, 55/2, 53, 52, 54, 55/1,55/3,56/2, 56/3, 56/4, 55/5, 55/6, 3, k. ú. 
Turnov“ s vlastníky nemovitostí včetně spolufinancování. 
 

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

Usnesení RM č. 83/2019 
RM pověřuje  
OSM zadat stavebně technický průzkum stavby a cenový posudek na objekt starého kina na 
Trávnicích. Rovněž projednat s NPÚ možné varianty stavebních úprav. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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19. Veřejná vyhláška - alkohol + volné pobíhání psů 
 

Rozprava: 
      Opětovně Vám, po konzultaci s Městskou policií a Policií ČR, předkládám návrh na obecně závaznou vyhlášku 

týkající se zákazu konzumace alkoholických nápojů v městských parcích a obecně závaznou vyhlášku, kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Materiál byl souhlasně projednán RM 7. 8. 2018. 

Projednávání byli přítomní zástupci Policie ČR a Městské policie. 

 

Po konzultaci s Městskou policí navrhujeme vyčlenit z vyhlášky: 

- Metelkovy sady 

Naopak zařadit: 

- Náměstí Českého ráje + Mikulášské náměstí 

- Terminál 

- Okruh od škol a sportovišť 100m 

- BUS a žel. zastávky 50m 

- Sídliště U Nádraží vč. Studentské 

 

Pokusit se upravit v textu míru konzumace alkoholu. 

 

 

Usnesení RM č. 84/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Turnova, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství a podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám 
veřejnosti. 
 

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

Usnesení RM č. 85/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit novou Obecně závaznou vyhlášku města Turnova o zákazu konzumace 
alkoholických 
nápojů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/1/2] 
  

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 12. února 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

            starosta            místostarostka 


