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ZÁPIS  
z 12. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 5. června 2019 
 

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

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

 

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

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

            
 
 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus  
 
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Záměr prodeje pozemku p.č. 702/6 v k.ú. Turnov pod garáží, 

která je v soukromém vlastnictví 

Ludmila Těhníková 8:00 – 9:00      

2. Záměr prodeje pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov        

3. Zadávací podmínky k zadávacímu řízení akce 

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov“ 

       

4. 

 

5. 

Zadávací řízení na modernizaci konektivity a dodávku 

počítačů pro základní školy v Turnově 

Výpůjčka pozemku pro ZŠ Turnov, 28. října  

            

6. Hruštice -  xxxxxxxxx, příspěvek na zasíťování pozemku        

7. Změna názvu nájemce        

Ostatní 

8. 

 

 

9. 

10. 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. - finanční podpora 

Libereckého kraje, projekt CUM, rozvoj turnovské 

nemocnice 

Nové webové stránky města  

Městská sportovní Turnov, s. r. o. - informace o provozu 

hospody u Sokolovny Mašov 

 Ing. Tomáš Hocke     9:00 – 9:30 

 

 

 

Mgr. Jana Svobodová         9:30 – 10:15 

      

11. Záměr provedení nepeněžitého vkladu nemovitého majetku 

Města do základního kapitálu Městské sportovní Turnov, 

s.r.o. 

            

12. TJ Sokol Turnov – žádost o vrácení daně z nemovitosti             

Záležitosti odboru správního 

13. Záměr projektu nové požární stanice pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů města Turnova 

Mgr. Jana Svobodová    10:15 – 10:35      
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Záležitosti odboru finančního 

14. 

 

15. 

Záštita starosty - nad 19. konferencí o dobrovolnictví na 

téma Dobrovolnictví na hraně 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 

Ing. Tomáš Hocke    10:35 – 11:00    

Záležitosti Městské policie 

16. Veřejnoprávní smlouva Městské policie s Malou Skálou Mgr. Jana Svobodová      11:00 – 11:30      

Přestávka                                                                                                                                             11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

17. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

Výroční zpráva pro rok 2018 

Mgr. Petra Houšková 12:00 – 12:50 

18. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Výroční 

zpráva za rok 2018 

  

19. Vyřazení majetku příspěvkové organizace Dětské centrum 

Turnov 

  

20. Členství v komisi sociálně bytové   

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

21. Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

- čerpání rezervního fondu 

Mgr. Petra Houšková       12:50 – 13:15     

22. 

 

23. 

 

24. 

25. 

 

26. 

 

27. 

28. 

 

29. 

Žádost ředitelek mateřských škol v Turnově - zařazení do 

tříd 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – doplňující informace – 

bod byl přeložen na další RM 

Směna pozemků xxxxxxxxxx, Turnov – přidaný bod 

Průmyslová zóna Vesecko, obnova povrchu komunikace – 

přidaný bod 

Umístění památníku TGM v Turnově - bod byl přeložen na 

další RM 

Soutěž na logo města – bod byl přeložen na další RM 

Schválení dodatku č.1 na akci: Ubytovna č.p. 1335 – 

rekonstrukce elektroinstalace – přidaný bod  

Obecně závazná vyhláška – noční klid – přidaný bod  

 

 

 

Mgr. Petra Houšková 

 

Ludmila Těhníková 

 

 

Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Ludmila Těhníková 

 

Mgr. Jana Svobodová 

   

 

13:15 – 13:30   

13:30 – 13:50 

 

 

13:50 – 14:10 

 

14:10 – 14:20  

 
 
 

1. Záměr prodeje pozemku p.č. 702/6 v k.ú. Turnov pod garáží, která je v 

soukromém vlastnictví 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání žádost pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 702/6 v k. ú. Turnov, 

ulice Švermova, na kterém je zděná garáž v jeho osobním vlastnictví. Jedná se o jediný pozemek pod garážemi, 

který není ve vlastnictví majitele garáže a zároveň o jediný pozemek ve vlastnictví města Turnova v dané lokalitě 

(vyjma přilehlé komunikace). Jelikož na tomto pozemku stojí garáž již delší dobu (neznámý vlastník byl několikrát 

správou majetku vyzván k součinnosti, ale nikdy se tak až doposud nestalo), bude panu xxxxxxxxxxx dopočítáno 

nájemné za tři roky zpětně a to ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. celkem 10.200,- Kč bez DPH (bude připočteno při 

fakturaci). Pan xxxxxxxxx je s tímto srozuměn a souhlasí. 

 
 

Usnesení RM č. 378/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit prodej pozemku p. č. 702/6 k. ú. Turnov, výměra 34 m2, za stejných podmínek jako u 
předchozího prodeje obdobného pozemku, s cenou 1000,- Kč/m2, tj. 34.000,- Kč, která je cenou v daném 
čase a místě obvyklou, do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do 
Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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2. Záměr prodeje pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme ke schválení záměr prodeje pozemku p. č. 3382/10 v k. ú. Turnov. Jedná se o pozemek, 

který je součástí areálu společnosti Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov (dále také "výrobní družstvo"). 

Historicky byl i tento pozemek součástí majetku výrobního družstva, ale z důvodu umístění inženýrských sítí bylo v 

minulosti nutno převést pozemek na stát a to bezplatně. V rámci převodu majetku ze státu na obce byl i tento 

pozemek na základě Souhlasného prohlášení v roce 2004 převeden na Město Turnov, byť by bylo správné jej převést 

zpět na výrobní družstvo. Nyní z důvodu obnovení připojení výrobního družstva na elektřinu v původním trasování a 

nové napojení na vysoké napětí je třeba vyřešit majetkoprávní záležitosti ve věci vlastnictví tohoto pozemku. 

Výrobní družstvo navrhuje odkup pozemku s kupní cenou ve výši 100,- Kč/m2, právě s ohledem na historický 

bezúplatný převod na stát. 

 
 

Usnesení RM č. 379/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit převod pozemku p. č. 3382/10, o výměře 80m2, k. ú. Turnov zpět do vlastnictví společnosti 
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, IČ 30091, a to za kupní cenu 8.000,- Kč, tj. 100,- Kč/m2, která 
je v daném místě a čase cenou obvyklou. Správní poplatek uhradí spol. Granát, družstvo umělecké 
výroby, Turnov. 
 

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

3. Zadávací podmínky k zadávacímu řízení akce „Rekonstrukce a dostavba ZŠ 

Mašov“ 
 

Rozprava: 

 

Dle usnesení ZM č. 31/2019 předkládáme ke schválení zadávací podmínky zadávacího řízení zadaného v otevřeném 

podlimitním řízení na dodavatele stavby „ Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov“ s termínem výstavby od 1. 5. 2020 

do 31. 5.2021 a s požadovanou maximálně přípustnou nabídkovou cenou 45 mil. Kč s DPH dle požadavků 

Zastupitelstva města dne 28. 2. 2019. Zadávací řízení bude vypsáno jako Otevřené podlimitní řízení se zveřejněním 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení v Informačním systému veřejných zakázek. Lhůta pro podání nabídek bude 

stanovena na 31 pracovních dnů. Předpokládaný termín pro podání nabídek a hodnocení nabídek je 25. 7. 2019. 

 
 

Usnesení RM č. 380/2019 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání otevřeného podlimitního zadávacího řízení na stavbu “Rekonstrukce a 
dostavba ZŠ Mašov“ s finančním limitem maximálně přípustné nabídkové ceny 45 mil. Kč včetně DPH a 
schvaluje hodnotící komisi ve složení: ing. Tomáš Hocke, ing. Miklík Zbyněk, Jan Lochman, Ing. Miroslav 
Šmiraus, Ludmila Těhníková, Eva Kordová, Marcela Pilská. 
 

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

4. Zadávací řízení na modernizaci konektivity a dodávku počítačů pro základní školy 

v Turnově 
 

Rozprava: 
      13. března 2019 bylo na radě města schváleno přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 

na projekt „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“, reg. číslo 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768. Zastupitelstvo města bylo 25. 4. 2019 informováno o přijetí dotace a dalším 

vývoji a harmonogramu projektu. 9. května 2019 bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj Rozhodnutí o dotaci.  
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Náklady na modernizaci konektivity a dodávku počítačů: 
 

   Kč bez DPH  Kč vč. DPH 

náklady na konektivitu          3 166 855,07     

           

       3 831 894,63     

náklady na podporu v období 5 let udržitelnosti              624 922,00     

               

          756 155,62     

náklady na pořízení počítačů              807 790,70     

             

          977 426,75     

CELKEM předpokládané náklady do zadávacího řízení          4 599 567,77     

           

      5 565 477,00     

     

náklady na administraci zadávací řízení                62 000,00     

                 

           75 020,00     

náklady na autorský dozor realizace konektivity                37 190,00     

                 

           45 000,00     

CELKEM          4 698 757,77     

           

     5 685 497,00     

 

Aby bylo možné celou akci časově zvládnout během června 2019, předkládáme Vám ke schválení zadávací 

podmínky a návrh na členy hodnotící komise.  

 

Poptávkové řízení na administraci projektu: 

Byla provedena poptávka na administraci zadávacího řízení podle zákona a byla uzavřena Příkazní smlouva s 

Centem evropského projektování a.s. za cenu 62 tis. Kč bez DPH. Tato nabídková cena byla ve srovnání s ostatními 

cenovými nabídkami přijatelná a v místě a čase obvyklá. Navíc tato společnost rovněž administrovala podání žádosti 

o dotaci a také administrovala několik veřejných zakázek z této oblasti. V poptávkovém řízení byly osloveny další 2 

firmy: Compet Consult z Liberce – 90tis Kč bez DPH a Regionální poradenská agentura z Brna – 54.000 Kč bez 

DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 381/2019 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zadávacího řízení „Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol 
v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny “a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. 
Petra Houšková, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Richard Mochal, Ing. Eva Krsková, Ing. Zbyněk 
Miklík, Jan Lochman. 
 

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

Usnesení RM č. 382/2019 
RM schvaluje  
že při všech zadávacích řízeních budou oslovováni potencionální dodavatelé podle CPV kódů. 
 

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

5. Výpůjčka pozemku pro ZŠ Turnov, 28. října 
 

Rozprava: 

 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace uzavřela s podílovými spoluvlastníky - paní xxxxxxxxx 

(podíl 1/4) a paní xxxxxxxxxxx (podíl 1/4) - smlouvu o nájmu na pozemek p. č. 1453, k. ú. Turnov. Zbývající podíl 

1/2 je majetkem města Turnov. Tento pozemek společně se sousedními pozemky p. č. 1454 a 1456 škola na vlastní 

náklady oplotí a bude je užívat pro své potřeby - rozšíření hřiště. Tyto pozemky nezasahují do plánované výstavby 

parkoviště za Vesnou. 
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Usnesení RM č. 383/2019 
RM schvaluje  
smlouvu o výpůjčce pozemků p. č. 1453, 1454 a 1456, vše k. ú. Turnov pro Základní školu Turnov, 28. 
října 18, příspěvková organizace se sídlem 28. října 18, 511 01 Turnov na dobu určitou - 5 let. 
 

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

6. Bytová zóna Hruštice - xxxxxxxxxxx, příspěvek na zasíťování pozemku a prodej 

pozemku p.č. 1007/56 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Bod nebyl předložen. 

 
 
 

7. Změna názvu nájemce 
 

Rozprava: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx má od města pronajatou část nebytových prostor v čp. 2030 v ul. Žižkova, Turnov. Jedná se o 

místnost v přízemí o podlahové ploše 26,8 m2, kterou využívá jako zdravotní zařízení lymfocentra. Nájemné je nyní 

ve výši 896,49 Kč/m2, po inflaci od 1. 7. 2019 bude nájemné 915,32 Kč/m2. Nyní nás paní xxxxxxxxxxx požádala o 

upravení nájemní smlouvy z důvodu přechodu podnikání z fyzické osoby na právnickou. Předmět podnikání zůstává 

zachován. Nový název společnosti - Mgr. Kornelie Bartošová s.r.o., sídlo firmy: Josefa Štrégla 2160, 51101 Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 384/2019 
RM schvaluje  
dodatek č. 2 smlouvy o nájmu s Mgr. Kornelie Bartošová s.r.o., Josefa Štrégla 2160, Turnov na pronájem 
nebytových prostor - místnosti v přízemí o podlahové ploše 26,8 m2 v čp. 2030, ul. Žižkova, Turnov za 
cenu 896,49 Kč/m2/rok, po inflaci od 1. 7. 2019 za cenu 915,32 Kč/m2/rok. 
 

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

8. Krajská nemocnice Liberec, a.s. - finanční podpora Libereckého kraje, projekt 

CUM, rozvoj turnovské nemocnice 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám žádost Libereckého kraje směřující ke kofinancování příplatku mimo vlastní kapitál do naší 

společné společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., nákupu nemocnice Frýdlant, informace k projektu Centra 

urgentní medicíny v Liberci a informace k investičním záměrům v turnovské nemocnici.  

Materiál bude po dalších jednáních předložen zastupitelstvu města. 

 
 

Usnesení RM č. 385/2019 
RM bere na vědomí  
materiál Krajská nemocnice Liberec, a.s. – finanční podpora Libereckého kraje, projekt CUM, rozvoj 
turnovské nemocnice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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9. Nové webové stránky města 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám k odsouhlasení materiál popisující zahájení práce na nových webových stránkách města. 

 
 

Usnesení RM č. 386/2019 
RM schvaluje  
zřízení pracovní skupiny pro nový web města ve složení: Petra Houšková, Jana Svobodová, Michal 
Loukota, Zbyněk Miklík, Zdeňka Štrauchová, Miroslav Šmiraus, Matouš Kubáček, Eliška Gruberová, člen a 
vedoucí skupiny Richard Mochal. 
 

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

10. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - informace o provozu hospody u Sokolovny 

Mašov 
 

Rozprava: 

 

Na základě diskuze na jednání RM dne 15. 5. Vám předkládám informace pana jednatele o provozování hospody 

v sokolovně Mašov. 

 
 

Usnesení RM č. 387/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informace pana jednatele o provozování hospody v sokolovně v Mašov a ukládá panu 
jednateli opětovně předložit ekonomický rozbor střediska Hospoda Mašov, dále materiál k provozování 
občerstvení na zimním stadionu včetně ekonomické rozvahy pro případné zahájení sezóny ledu v srpnu 
na příští RM. 
 

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

11. Záměr provedení nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do 

základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

 

Na základě výše uvedeného usnesení RM jako VH MST Vám předkládám materiál týkající se možností provedení 

nepeněžitého vkladu majetku města do majetku Městské sportovní Turnov, s. r. o.  

Navrhujeme tyto nemovitosti: 

- Plavecká učebna – oddělení od budovy gymnázia, je třeba zjistit na stavebním úřadu, zda je třeba vykonat 

stavebně technické úpravy  

- Sokolovna Mašov 

- Hřiště Mašov (za sokolovnou) 

- Fotbalové hřiště č. 3 

- Atletický stadion – pouze tribuna, cílová věž, zázemí Městské sportovní Turnov 

- Hřiště Duhové energie 
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Usnesení RM č. 388/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit záměr provedení nepeněžitého vkladu majetku Města Turnova do základního kapitálu 
Městské sportovní Turnov, s. r. o. plavecké učebny v ulici Jana Palacha, sokolovnu Mašov, hřiště Mašov 
(za sokolovnou), fotbalové hřiště č. 3, atletický stadion – pouze tribuna, cílová věž a zázemí Městské 
sportovní Turnov, s. r. o., hřiště Duhové energie. 
 

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

12. TJ Sokol Turnov – žádost o vrácení daně z nemovitosti 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám materiál týkající se žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Turnov o navrácení daně z nemovitosti za 

rok 2018. Jedná se o částku 22.020,- Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 389/2019 
RM neschvaluje  
navrácení zaplacené daně z nemovitosti T. J. Sokolu Turnov, IČ: 13582518, ve výši 22.020,- Kč. 
 

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

13. Záměr projektu nové požární stanice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

města Turnova 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám materiál týkající se studie možné výstavby nové požární stanice pro JSDH města v lokalitě 

Vesecko. 

 
 

Usnesení RM č. 390/2019 
RM schvaluje  
záměr projektu výstavby nové požární stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Turnova a 
v rámci vytvoření studie střediska Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje v lokalitě 
Turnov-Vesecko pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jednáním s Libereckým krajem a 
Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje s cílem jednotného postupu při získání prostředků 
IROP a zpracování architektonické studie. 
 

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

Usnesení RM č. 391/2019 
RM pověřuje  
odbor správní jednáním s Libereckým krajem, GŘ HZS ČR a Územním odborem IROP pro Liberecký kraj 
směřujícímu k získání informací o finančních možnostech realizace projektu výstavby nové požární 
stanice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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14. Záštita starosty - nad 19. konferencí o dobrovolnictví na téma Dobrovolnictví na 

hraně 
 

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

devatenáctou konferenci o dobrovolnictví na téma: Dobrovolnictví na hraně. Posláním HESTIA - Centra pro 

dobrovolnictví je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a 

spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i 

firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti. Na základě zkušeností realizují vlastní mentoringové 

programy, ve kterých dobrovolníci poskytují účinnou podporu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy. 

Spolek Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. ve spolupráci s ADROU, o.p.s. pořádá konferenci o 

dobrovolnictví a požádalo město Turnov o záštitu s finanční spoluúčastí města, včetně aktivního se zapojení do 

diskuze o dobrovolnictví a občanské společnosti. Konference se bude konat dne 16. září 2019 v budově Střední 

uměleckoprůmyslové školy Turnov, Skálova 373. 

 
 

Usnesení RM č. 392/209 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města poskytnutí finančního daru pro HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., 
Praha 1, Na Poříčí 1041/12, PSČ 11000, IČ 67779751, ve výši 7.000 Kč na realizaci konference o 
dobrovolnictví na téma Dobrovolnictví na hraně, konané dne 16. září 2019. Zároveň RM schvaluje znění 
darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

15. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 28.616 tis. Kč. Celkové výdaje se navyšují o 34.752 tis. Kč, z toho běžné 

výdaje se navyšují o 23.730 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 11.022 tis. Kč.  Rezerva na řešení krizových 

situací na ř. 352 je pro rok 2019 ve výši 2.200 tis. Kč. Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 2 se navyšuje o 0,9 

mil. Kč na částku ve výši 3,6 mil. Kč, viz ř. 353. Rezerva nespecifikovaná se ruší a rozpouští do rozpočtu, viz ř. 351. 

Financování se navyšuje o 6.136 tis. Kč na částku ve výši 28.836 tis. Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 393/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 dle návrhu. 
 

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

16. Veřejnoprávní smlouva Městské policie s Malou Skálou 
 

Rozprava: 

 

Na základě žádosti pana starosty Malé Skály Michala Rezlera dávám radě města ke zvážení působnost Městské 

policie Turnov na území obce Malá Skála a obnovení veřejnoprávní smlouvy v plném rozsahu pravomocí městské 

policie. 
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Usnesení RM č. 394/2019 
RM souhlasí  
se záměrem rozšíření činnosti Městské policie Turnov na území obce Malá Skála a pověřuje velitele 
Městské policie Turnov předložit ke schválení veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Obcí Malá 
Skála. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/3/0] 
 
  
 

17. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - Výroční zpráva pro 

rok 2018 
 

Rozprava: 

 

V příloze si vám dovolujeme předložit Výroční zprávu pro rok 2018 organizace Zdravotně sociální služby Turnov, 

příspěvková organizace. 

 
 

Usnesení RM č. 395/2019 
RM bere na vědomí  
Výroční zprávu organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, za rok 2018. 
 

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

18. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Výroční zpráva za rok 2018 
 

Rozprava: 

 

Dovolujeme si vám předložit Výroční zprávu za rok 2018 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace. 

 
 

Usnesení RM č. 396/2019 
RM bere na vědomí  
Výroční zprávu za rok 2018 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

19. Vyřazení majetku příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov 
 

Rozprava: 

 

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

žádost příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov o vyřazení majetku dle návrhu ředitelky organizace (uvedeno 

v příloze). 

Ředitelka Dětského centra Turnov, příspěvková organizace, žádá o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku: 

- šikmá schodišťová plošina, rok pořízení 2001, pořizovací cena 288 750 Kč 

- vířivá vana Morava fitness, rok pořízení 2004, pořizovací cena 44 200 Kč 

a dále o vyřazení drobného dlouhodobého hmotné majetku: 

- rehabilitační stůl, rok pořízení 1990, pořizovací cena 15 000 Kč. 
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Usnesení RM č. 397/2019 
RM souhlasí  
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku (nad 40 000 Kč) a drobného dlouhodobého majetku (do 
40 000 Kč) dle předloženého návrhu ředitelky organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková 
organizace. 
 

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

20. Členství v komisi sociálně bytové 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme vám ke schválení odvolání k 31. 05. 2019 z komise sociálně bytové Bc. Martiny Kunčíkové, které 

končí pracovní poměr v organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace (dále ZSST), a nemá 

zájem dále v komisi pracovat. Předkládáme dále návrh na jmenování členství od 1. 6. 2019 do komise Bc. Lenky 

Chlumové DiS., nové vedoucí sociálního úseku v ZSST - Domově důchodců Pohoda.  

 
 

Usnesení RM č. 398/2019 
RM odvolává  
k 31. 5. 2019 Bc. Martinu Kunčíkovou z členství v komisi sociálně bytové a v komisi pro ZSST. 
 

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

Usnesení RM č. 399/2019 
RM jmenuje  
od 1. 6. 2019 Bc. Lenku Chlumovou, DiS., členkou komise sociálně bytové a komise pro ZSST. 
 

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

21. Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace - čerpání rezervního 

fondu 
 

Rozprava: 

 

V minulém roce na jednání Rady města dne 06. 06. 2018 bylo usnesením RM č. 412/2018 organizaci Základní škola 

Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace schváleno čerpání rezervního fondu do výše 20.000,- Kč na nákup 

učebnic pro budoucí žáky prvních ročníků. I tento rok se pan ředitel rozhodl podat žádost o umožnění použití 

rezervního fondu na výše zmíněný účel, zákon totiž ukládá bezplatně vybavit žáky prvních tříd učebnicemi. Před 

devíti lety dostali dotaci od státu ve výši 800,- Kč na jednoho žáka, což je částka zcela odpovídající. V dalších letech 

byla tato dotace zrušena, příspěvek státu ONIV činí dle předpokladů školy asi 200,- Kč na žáka na školní rok. 

Z těchto prostředků se platí veškeré učebnice a učební pomůcky. Vzhledem k tomu, že škola nemá možnost splnit 

zákon, žádá o souhlas Rady města o čerpání rezervního fondu organizace do výše 23. 200,- Kč. Ve školním roce 

2019/2020 nastoupí 58 žáků do prvních tříd, jedná se tedy o částku 400,- Kč na budoucího žáka prvního ročníku. 

 

Povinná rezerva na energie 15% je 190.500,- Kč 

Rezervní fond je k 31. 5. 2019 ve výši 838.784.22 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši 648.284,22 Kč 
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Usnesení RM č. 400/2019 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 
23.200,- Kč na nákup učebnic pro budoucí žáky prvních ročníků. 
 

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

22. Žádost ředitelek mateřských škol v Turnově - zařazení do tříd 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh na zařazení ředitelek mateřských škol v Turnově do 11. platové třídy, který 

zaslala na odbor školství, kultury a sportu Mgr. Lenka Dékány, ředitelka organizace Mateřská škola Turnov, 28. 

října 757, příspěvková organizace. Ředitelky MŠ (neplatí pro ZŠ) jsou dlouhodobě zařazovány do 10. platové třídy, 

dle obvyklé metodiky krajských úřadů. Výjimkou není ORP Turnov, ve kterém všechny ředitelky MŠ jsou v 10. 

platové třídě. MŠMT nevydalo žádné oficiální stanovisko či metodiku pro zařazování ředitelek MŠ do platových 

tříd, proto nyní prověřujeme ještě zařazení ředitelek v ostatních obcích ORP v Libereckém kraji a v dalších 

srovnatelných městech v ČR. 

 
 

Usnesení RM č. 401/2019 
RM bere na vědomí  
informaci o žádosti zařazení ředitelek mateřských škol v Turnově do platových tříd. Po získání stanoviska 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a po vyjasnění koncepce financování regionálního školství 
bude opětovně otázka platového zařazení ředitelek mateřských škol předložena k jednání. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/2/0] 
 
  
 

23. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - doplňující informace 
 

Rozprava: 

 

Projednávání materiálu bylo přeloženo na další RM. 

 
 
 

24. Směna pozemků xxxxxxxxxxx, Turnov 
 

Rozprava: 

 

RM projednala materiál a prověřila starostu a OSM dalším jednáním. 

 
 
 

25. Průmyslová zóna Vesecko, obnova povrchu komunikace 
 

Rozprava: 

 

Vedení města a odbor správy majetku řeší již od začátku roku opravy komunikací v průmyslové zóně Vesecko 

v rámci stavby „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“. Rozsah oprav v místech, kde se kopal nový 

vodovod, máme odsouhlasený. Nyní řešíme ještě, zda neopravit i komunikaci na vjezdu do celé průmyslové zóny. 

Zde nebyl kopán vodovod, oprava povrchu tedy nemůže být přičleněna do stavby Vodohospodářského sdružení 

Turnov. 
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Usnesení RM č. 402/2019 
RM bere na vědomí  
informaci týkající se opravy povrchu komunikace ve vstupní části průmyslové zóny Vesecko a souhlasí se 
zahrnutím akce do návrhu rozpočtu města pro rok 2020. 
 

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

26. Umístění památníku TGM v Turnově 
 

Rozprava: 

 

Projednávání materiálu bylo přeloženo na další RM. 

 
 
 

27. Soutěž na logo města 
 

Rozprava: 

 

Projednávání materiálu bylo přeloženo na další RM. 

 
 
 

28. Schválení dodatku č.1 na akci: Ubytovna č.p. 1335 - rekonstrukce 

elektroinstalace 
 

Rozprava: 

 

Předmětem dodatku č. 1 jsou změny a úpravy, ke kterým došlo během realizace díla. 

Jedná se o následující změny: 

1. Byly změněny bytové rozvodnice na zapuštěné. 

2. Obyčejná zvonková tlačítka byla změněna na tlačítka s piktogramy a kontrolkou. 

3. V PD chyběly 3 ks ventilátorů v koupelnách, na chodbě a v kotelně chyběla dvě nouzová svítidla. 

4. V přízemí nebylo možné zasekat el. rozvody, protože se zde nacházely rozvody vody. Proto bylo rozhodnuto tyto 

rozvody vody a elektroinstalaci schovat do sádrokartonového kastlíku. PD rovněž neobsahovala zazdívky otvorů po 

demontovaných rozvaděčích. 

 

Veškerá tyto změny byly projednány na kontrolních dnech a odsouhlaseny TDI i projektantem. Dále je předmětem 

dodatku i posunutí termínu dokončení o deset dnů, tj. do 17. 6. 2019. Termín dokončení dle smlouvy je 7. 6. 2019, 

předání dokladů do 30-ti dnů, tj. do 7. 7. 2019. Posunutí termínu je z důvodu zdržení s přestěhováváním 

ubytovaných i z důvodu, že uvolněné pokoje si nemocnice zároveň nechává vymalovat a teprve následně se mohou 

montovat koncové prvky. 

 
 

Usnesení RM č. 403/2019 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ve výši 69 232,56 Kč bez DPH/ 79 617,44 Kč s DPH ke smlouvě o dílo s firmou RPM 
elektro Praha s.r.o., IČ 24197831 na akci „Ubytovna č. p. 1335 – rekonstrukce elektroinstalace“. Nová 
cena díla bude 719 033,56 Kč bez DPH/ 826 888,60 Kč s DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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29. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
 

Rozprava: 

 

Další subjekt zažádal o změnu obecně závazné vyhlášky na noční klid. Všichni organizátoři společenských akcí tak 

učinili do konce března. Po diskuzi se RM nepřiklonila ke změněn vyhlášky, především z důvodu, aby následně 

nabyla dalšími subjekty požadována změna vyhlášky každý měsíc. 

 
 

Usnesení RM č. 404/2019 
RM nedoporučuje  
zastupitelstvu města Turnov schválit obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 10. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………   ……………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

         starosta            místostarostka  


