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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

z 18. jednání dne 4. září 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: 
 
Tajemník 
úřadu: 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 
RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Záležitosti odboru správy majetku 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene "Přeložka NTL plynovodu, ul.Zelená cesta, 
Turnov" 

Ludmila Těhníková 8:00 – 9:30      

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a právo stavby "Vodovodní přípojka k 
pozemku p.č.316/3 Mašov u Turnova, xxxxxxxxxxxxx" 

       

3. Záměr prodeje pozemku stavební parc.č. 446, k.ú. 
Mašov u Turnova 

       

4. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3905/25, k.ú. 
Turnov a zřízení věcného práva k tomuto pozemku  - 
ÚZSVM 

       

5. Výběrové řízení na akci "MŠ Turnov, Zborovská - 
vybudování oddělení pro děti mladší tří let“ 

       

6. Chodník u silnice I/35, smlouvy ŘSD, směna pozemků 
xxxxxxxxxxxxxx 

       

7. Průmyslová zóna, SFS intec, nová parkovací místa – 
přesunuto na další RM 

       

8. MŠ, ZŠ Sluníčko, dodatek č.2 – přesunuto na další 
RM 

            

9. Informace o soudním sporu Město Turnov x xxxxxxxxx        
Ostatní 
10. Novostavba knihovny - aktuální informace Ing. Tomáš Hocke 9:30 – 10:00      
11. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – finanční podpora 

Libereckého kraje, projekt CUM, rozvoj turnovské 
nemocnice 
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12. Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. - zhodnocení 
projektu  Individuálně, ale společně a jinak 

Mgr. Petra Houšková      10:00 – 10:15      

13. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - valná hromada, 
schválení ceny tepla 

Mgr. Jana Svobodová 10:15 – 11:15 

14. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - finanční plán 2019        
15. Rozbor nového režimu parkování na náměstí Českého 

ráje 
       

Záležitosti odboru finančního 
16. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019 Ing. Tomáš Hocke            11:15 – 11:30 Ing. Tomáš Hocke       

Přestávka                                                                                                                                11:30 – 12:00 
Záležitosti odboru životního prostředí 
17. Revitalizace toku Stebenka Mgr. Jana Svobodová       12:00 – 12:15      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
18. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací na 

podporu rozvoje cestovního ruchu města Turnov pro 
podporu cestovního ruchu 

Mgr. Martina Marková  12:15 – 13:00   

19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, p.o. 

       

20. Žádost ředitelky mateřské školy - zařazení do tříd        
21. Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková 

organizace – navýšení kapacity mateřské školy a 
školní jídelny 

            

22. 
 
23. 

Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu - II. 
výzva 2019 
Individuální dotace FK Turnov z.s. 

       

 

 

 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Přeložka NTL plynovodu, 

ul.Zelená cesta, Turnov" 
 

Rozprava: 
 

GasNet, s.r.o. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu „Přeložka NTL plynovodu, ul. Zelená cesta, 

Turnov“. Jedná se o výstavbu přeložky stávajícího plynovodu, který bude zrušen. Přeložka NTL se nachází v ul. 

Zelená cesta na Hruštici v pozemku p. č. 2928 k. ú. Turnov a zasahuje ještě do ul. Zborovské, p. č. 3876/1 k. ú. 

Turnov ve vlastnictví města v délce cca 21 bm. Pro výše uvedenou stavbu s.r.o. žádá Město Turnov o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene.  

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena na částku 500,- Kč + DPH (jedná se o výjimku z věcných 

břemen-závazek zpětného převzetí stavby a jejího následného uhrazení dle usnesení RM č. 507/2013). 

 
 

Usnesení RM č. 514/2019 
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. 458/2000Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. 
č. 2928 a 3876/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou „Přeložka NTL plynovodu, 
Zelená cesta, Turnov“ ve prospěch GasNet, s. r. o. za jednorázovou úhradu 500,- Kč + DPH (Jedná se o 
výjimku z věcných břemen-závazek zpětného převzetí stavby a jejího následného uhrazení dle usnesení 
RM č. 507/2013). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo stavby 

"Vodovodní přípojka k pozemku p.č.316/3 Mašov u Turnova, xxxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
 

Stavebník xxxxxxxxxxx připravuje na pozemcích města výstavbu nové vodovodní přípojky pro RD na pozemku p. 

č. 316/3 k. ú. Mašov u Turnova. Přípojka bude provedena výkopem v ul. Nad Hájkem a bude napojena na vodovodní 

řad v komunikaci. Touto stavbou bude dotčen pozemek p. č. 316/2 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města 

Turnova v rozsahu cca 3 bm. 

 
 

Usnesení RM č. 515/2019 
RM schvaluje  
 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu a následně 
smlouvy o zřízení věcného  břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění 
pozdějších předpisů a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel. 
č. 316/2 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 3 bm dotčených stavbou 
vodovodní přípojky k parcel. č. p. č. 316/3 k. ú. Mašov u Turnova, stavebník xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. za jednorázovou úhradu 1 200 Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

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

3. Záměr prodeje pozemku stavební parc.č. 446, k.ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Na správu majetku byla panem xxxxxxxxxx doručena žádost o koupi pozemku st. p. č. 446, k. ú. Mašov u Turnova. 

Pozemek se nachází pod stávajícím domem. Protože v rámci odkupu tohoto domu zjistil tuto nesrovnalost, rád by jej 

odkoupil. Pozemek st. p. č. 446, k. ú. Mašov u Turnova, o výměře 1m2, zastavěná plocha a nádvoří, je zastavěn 

stavbou rodinného domu čp. 145 v soukromém vlastnictví. Nesrovnalost zastavěných částí pozemků vznikla 

pravděpodobně při provedení digitalizace katastrálních map. Účelem prodeje je tedy narovnání majetkových práv. 

Hodnota stavebních pozemků dle tabulky orientačních cen stanovených podle funkčního zařazení v územním plánu, 

v tomto případě bydlení venkovské, je ve výši 500 až 1000,- Kč/m2. S ohledem na velikost pozemku doporučujeme 

snížení kupní ceny za m2 na 500,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s realizací prodeje ve výši 2000,- Kč a 

správní poplatek do katastru nemovitostí. 

 
 

Usnesení RM č. 516/2019 
RM doporučuje  
 

ZM schválit prodeje pozemku st. p. č. 446, k. ú. Mašov u Turnova, o výměře 1m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, do vlastnictví pana xxxxxxxxx, za kupní cenu 500 Kč/m2, tj. 500 Kč za pozemek a náhradu 
nákladů spojených s prodejem pozemku ve výši 2 000 Kč. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí. 
 

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

4. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3905/25, k.ú. Turnov a zřízení věcného práva 

k tomuto pozemku  - ÚZSVM 
 

Rozprava: 

 

Na základě naší žádosti zaslané Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla po jejím projednání správě 

majetku zaslána k projednání a schválení Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 3905/25, k. ú. Turnov, 

č. j. UZSVM/HSM/1451/2019-HSMM (dále jen smlouva). Pozemek parc. č. 3905/25, k. ú. Turnov, ostatní plocha, 
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ostatní komunikace, je přístupovou cestou k pozemkům v soukromém vlastnictví. Město Turnov se o tuto cestu stará 

a udržuje sekáním. Účetní hodnota pozemku v evidenci převodce je ve výši 93,- Kč. Podmínkou bezúplatného 

převodu z důvodu veřejného zájmu je uzavření věcného práva ve prospěch převodce na 10 let od nabytí do 

vlastnictví, spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit převáděný majetek.  

 
 

Usnesení RM č. 517/2019 
RM doporučuje  
 

ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 3905/25, k. ú. Turnov, o výměře 
93m2, ost. plocha, ost. komunikace, společně s uzavřením věcného práva ve prospěch převodce na 10 
let, spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit převáděný majetek. Zápis do katastru nemovitostí 
zajistí ÚZSVM. 
 

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

5. Výběrové řízení na akci "MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti 

mladší tří let“ 
 

Rozprava: 

 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce „MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení 

pro děti mladší tří let“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Petra Houšková, 

Dagmar Brabcová, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. Výběrové 

řízení bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu s termínem realizace od 6. 1. 2020 do 31. 5. 2020. Rozpočet roku 

2020 - dotace 90% z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program.  

 
 

Usnesení RM č. 518/2019 
RM schvaluje  
 

vypsání výběrového řízení na realizaci akce „MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší 
tří let“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Petra Houšková, Dagmar 
Brabcová, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

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

6. Chodník u silnice I/35, smlouvy ŘSD, směna pozemků xxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Radě města k projednání materiál týkající se projektové přípravy na stavbu "Chodník u silnice I/35, 

Turnov". V rámci projektové přípravy pro územní řízení je třeba uzavřít smluvní vztahy k dotčeným pozemkům a to 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a panem xxxxxxxxxxxx (záměr směny pozemků s úpravou dle projednávání RM 

dne 5. 6. 2019). 

 

1/ Ředitelství silnic a dálnic ČR 

V rámci výše uvedené projektové přípravy chodníku u silnice I/35 je třeba ještě uzavřít smlouvy s ŘSD  ČR, a to 

smlouvu o právu provést stavbu a dále smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti pro 

veřejné osvětlení. Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1336/1, k. ú. Mašov u Turnova a 3880/7, 

k.ú. Turnov. Na základě této smlouvy bude po dokončení stavby pozemek pod novým chodníkem bezplatně 

převeden na Město Turnov.  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky veřejného osvětlení 

do pozemků v majetku ŘSD ČR parc. č. 1336/1, k. ú. Mašov u Turnova a 3880/7, k. ú. Turnov. Touto smlouvou se 

Město Turnov zavazuje k úhradě finanční náhrady v souladu s platnými cenovými předpisy ve výši 106.740Kč bez 

DPH, 129.155,40Kč vč. DPH. Zálohu ve výši 80% ceny tj. částku 85.392,-Kč musí Město Turnov uhradit do 30 dnů 

od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. 
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2/xxxxxxxxxxxxxxx 

Město Turnov má z důvodu bezpečnosti občanů zájem vybudovat na silnici I. třídy autobusový záliv pro 

autobusovou zastávku s průchozím přístřeškem. Tento záliv zasáhneme plochou cca 66m2 do soukromých pozemků 

ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx. S panem xxxxxxxxxxx byly na základě požadavku RM ze dne 5. 6. 2019 

podmínky realizace směny znovu projednány a dohodnut nový způsob směny pozemků. Pan xxxxxxxxxx smění část 

pozemku p.č. 887/23, bydlení venkovské, k. ú. Mašov u Turnova, o velikosti cca 66m2 za části pozemku ve 

vlastnictví města Turnova parc. č. 2600/1, k. ú. Turnov, před domem č.p. 1727, na sídlišti u nádraží, o výměře cca 

41m2 a část za domem z ulice Studentská, o výměře cca 25m2, tj. celkem z pozemku 2600/1, komerční zařízení, k. ú. 

Turnov výměra 66m2. Všechny části pozemků budou řádně geometricky zaměřeny.  

Náklady spojené s vyměřením pozemku pro zábor budoucího autobusového zálivu uhradí město Turnov, náklady na 

oddělení částí pozemku p. č. 2600/1, k. ú. Turnov, u obchodu Barvy Laky, uhradí pan xxxxxxxx. 

Podle původního ujednání měla být cena pozemků ke směně stanovena znaleckým posudkem, z pohledu nových 

výpočtů odhadovaných velikostí pozemků ke směně, která odpovídá cca stejné výměře, navrhujeme znalecký 

posudek nezpracovávat, jedná se o výdaje ve výši cca 6000,- Kč. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 519/2019 
RM schvaluje  
 

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na stavbu "Chodník u silnice 
I/35, Turnov" na pozemcích parc. č. 1336/1, k. ú. Mašov u Turnova a 3880/7, k. ú. Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 520/2019 
RM schvaluje 

  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR na stavbu ""Chodník u silnice I/35, Turnov" na pozemcích parc. č. 1336/1, k. ú. Mašov u 
Turnova a 3880/7, k. ú. Turnov ve výši 106.740,-Kč bez DPH, 129.155,40 Kč vč. DPH. 
 

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

Usnesení RM č. 521/2019 
RM doporučuje  
 

ZM schválit směnu pozemků vyvolanou veřejným zájmem vybudováním autobusového zálivu na silnici I. 
třídy. Pan xxxxxxxxxxxxxx s městem Turnov smění část svého pozemku p. č. 887/23, k. ú. Mašov u 
Turnova o výměře cca 66 m2 za části pozemku ve vlastnictví města Turnova p. č. 2600/1, k. ú. Turnov, o 
výměře cca 66 m2, bez doplatku. Každá ze stran uhradí jedno z geometrických zaměření oddělených 
částí pozemků, náklady na správní poplatek do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany společně. 
 

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

7. Průmyslová zóna, SFS intec, nová parkovací místa 
 

Rozprava: 

 

Bod byl přesunut na příští RM. 

 
 

8. MŠ, ZŠ Sluníčko, dodatek č.2 
 

Rozprava: 

 

Bod byl přesunut na příští RM. 
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9. Informace o soudním sporu Město Turnov x xxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Společně s odkazem na projednání podkladů předchozích RM ze dne 9.1.2019 a 28.3.2019 a jejich obsah 

předkládáme RM na vědomí informaci o výsledku ve věci sporu o věcné břemeno k pozemku p. č. 2544/11 v k. ú. 

Turnov a způsob vyrovnání závazků z uzavřené kupní smlouvy. Na základě výše uvedených usnesení RM byl 

pověřen JUDr. Šulc jednáním s právní zástupkyní slečny xxxxxxxxxxxx JUDr. Horčičkovou. Právní zástupce města 

kontaktoval protistranu s naším návrhem smíru uzavřením třístranné směnné smlouvy, kterou mělo dojít k vyrovnání 

závazků. Bohužel byl náš návrh, na základě vyjádření paní JUDr. Horčičkové, odmítnut.  Dne 15.8.2019 byl  

prostřednictvím emailu právním zástupcem města JUDr. Robertem Šulcem zaslán Rozsudek čj. 2 C 3/2018-70, ze 

dne 6.8.2019 o neexistenci věcného břemene a povinnosti uhradit žalobkyni náklady řízení ve výši 18.348,27 Kč. 

Rada byla seznámena s právním posouzením situace naším právním zástupcem.  
 

p. Hocke nahlásil střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 522/2019 
RM bere na vědomí a souhlasí  
 

s rozhodnutím o nepodání odvolání k vydanému Rozsudku č. 2 C 3/2018-70, vydaní Okresním soudem v 
Semilech dne 6. 8. 2019, ve věci (ne)existence věcného břemene vázaného k pozemku parc. č. 2544/11, 
v k. ú. Turnov. Město Turnov uhradí náklady řízení žalobkyně ve výši 18.348,27 Kč. 
 

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

10. Novostavba knihovny - aktuální informace 
 

Rozprava: 

 

Touto cestou vám předkládám materiál popisující aktuální situaci a predikovaný vývoj v projektu výstavby Nové 

knihovny Antonína Marka v Turnově.  Jsou zadány čtyři architektonické studie na nový objekt knihovny v prostoru 

U Letního kina čtyřem architektonickým kancelářím. Vzhledem k žádosti ateliéru ROSA-ARCHITEKT bylo 

posunuto odevzdání studií na 30. 10. 2019, s tím že stejný den proběhne veřejná prezentace návrhů v pobočce 

knihovny na nádraží a to od 17:00. 

Nadále pracujeme na sestavování komise. 

Na základě diskuze v RM a ZM, v rámci projednávání tématu knihovny, jsem oslovil pana arch. Radka Šímu 

z ateliéru A6 (autor návrhu stávajícího objektu Střelnice) s dotazem, zda si dokáže představit nějakou podobu 

dostavby Kulturního centra Střelnice s rozšířením o knihovnu a vzájemným provázáním funkcí a zda by měl zájem 

spolupracovat. Pan architekt Šíma souhlasil. Společně jsme se sešli 14. 8. 2019, kde jsme vysvětlili všechny 

konsekvence, představil jsem  stavební program, upozornil na již zpracovávané architektonické studie. Pan Šíma i 

nadále je ochoten spolupracovat a představit svůj návrh stejně jako ostatní architekti 30. 10. 2019 s cenou za 

zpracování studie ve výši 100 tis. Kč. 

 
    
RM projednala  
materiál Městská knihovna Antonína Marka Turnov – aktuální informace a souhlasí s navrženým 
postupem prací. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [3/2/3] – usnesení nebylo přijato 
  
 

11. 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. Jedná se mně především o 



7  Zápis Rady Města Turnov dne 4. 9. 2019 

diskuzi nad uvedenou problematikou a nastínění představ, které bych následně mohl akcentovat při dalších 

jednáních. 

Materiál bude projednáván na ZM 

 
 

Usnesení RM č. 523/2019 
RM bere na vědomí  
 

materiál Krajská nemocnice Liberec, a. s. – finanční podpora Libereckého kraje, projekt CUM, rozvoj 
turnovské nemocnice. 
 

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

12. Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. - zhodnocení projektu  Individuálně, ale 

společně a jinak 
 

Rozprava: 

 

Podstatou projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cíl jednotlivých aktivit - pomoci vytvářet ve 

školách takové prostřední, jež by podporovalo vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Do projektu bylo 

zapojeno 18 základních škol -  turnovské základní školy, školy v rámci ORP a další.  

 
 

Usnesení RM č. 524/2019 
RM bere na vědomí  
 

výstupy z projektu Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s. – Individuálně, ale společně a jinak, který byl 
realizován v období 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019. 
 

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

13. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - valná hromada, schválení ceny tepla 
 

Rozprava: 

 

Jednatel společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. svolává v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními 

obchodního zákoníku a zakladatelskou listinou společnosti mimořádnou valnou hromadu výše uvedené společnosti. 

Programem jednání valné hromady bylo: 

- schválení ceny tepelné energie za období 9/2019 – 8/2019 

- schválení předběžně kalkulované ceny (zálohové) na období 9/2019 – 8/2020 

- různé 

- závěr 

 
 

Usnesení RM č. 525/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
 

schvaluje cenu tepelné energie za období 9/2018 – 8/2019 ve výši 489 Kč/GJ (bez DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 526/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
 

schvaluje plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie na období 9/2019 – 8/2020 ve výši 499 Kč/GJ (bez 
DPH). 
 

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

14. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - finanční plán 2019 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám zpracovaný finanční výhled společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. do konce roku. 

V příloze naleznete očekávané cash flow ke konci roku 2019. 

Dovoluji si připojit stručný komentář: 

- výhled je postaven na předpokladu, že pohledávky a závazky z obchodních vztahů zůstanou zhruba 

stejné, jako ke konci roku 2018 

- o něco je navýšen stav poskytnutých záloh (z důvodu zvýšení cen energií) a stav závazků souvisejících 

se mzdami (v souvislosti se zvýšením mezd) 

- stav pokladny je plánován na 200 tis. Kč (loni bylo 220 tis. Kč) 

- investice vycházejí na 1.075 tis. Kč (snížení z původních 1,6 mil. Kč) 

- MST splatila půjčku 1,3 mil. Kč 

- MST dostala 1 mil. Kč příplatek mimo základní kapitál 

- přestože tržby za služby se vyvíjejí dosud lépe, než naznačuje rozpočet, je ponechána částku 8.200 tis. 

Kč, protože červenec a srpen bude slabší než loni 

 

Při splnění uvedených předpokladů chybí MST v cash flow 1,6 mil. Kč – takto je konstruován výhled.  
 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 527/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
 

souhlasí s navýšením vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecného hospodářském zájmu pro 
společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. z původních 9,51 mil Kč na celkových 11,11 mil. Kč. 
 

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

15. Rozbor nového režimu parkování na náměstí Českého ráje 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám materiál, který vyhodnocuje fungování změny režimu placení parkování na náměstí Českého ráje 

od února 2019 do června 2019, představující ½ hodiny parkování zdarma. Od 1. 2.2019 začal platit nový systém 

používání parkovacích míst na náměstí Českého ráje. Následný materiál předkládá finanční výsledky, činnost 

městské policie a řešení přestupků, náklady na provoz parkovacích automatů. 

 
 

Usnesení RM č. 528/2019 
RM bere na vědomí  
 

předložený rozbor nového režimu parkování na náměstí Českého ráje a RM pověřuje paní místostarostku 
Janu Svobodovou doplněním informací k finančním výsledkům. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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16. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 529/2019 
RM doporučuje  
 

ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019 dle návrhu. 
 

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

17. Revitalizace toku Stebenka 
 

Rozprava: 

 

Opětovně Vám předkládáme materiál týkající se projektování revitalizace toku Stebenky. V srpnu roku 2008 byl na 

jednání RM dne 11. 8. 2008 předložen záměr „Revitalizace toku Stebenky“ a využití přilehlého území. 

Na jednání RM dne 10. 7. 2019 byla předložena informace o akci „Stebenka – revitalizace toku“. Jednalo se o 

informace od roku 2008, kdy Město Turnov začalo spolupracovat s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále 

jen AOPK ČR), společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen „VRV“)  a tehdejším správcem 

vodního toku Zemědělskou vodohospodářskou správou (dále jen „ZVHS“). Dále byla RM informována o jednáních, 

které iniciovalo město se současným správcem vodního toku – Povodí Labe, s. p. (dále jen „PL“) a se závěry 

z těchto jednání. 

Z diskuze na RM den 10. 7. 2019 vyplynulo:  

- Vypracovat a nechat schválit Memorandum  

- Ověřit dotační titul OPŽP na revitalizaci toků a případnou formu výběrového řízení na projektanta (uznatelnost 

nákladů, reference). 

 

1. Memorandum mezi Městem Turnov a Povodím Labe, s.p. 

Text memoranda Vám překládáme v příloze materiálu. 

 

2. Dotační titul na realizaci akce: 

Finanční prostředky na revitalizaci vodního toku je možné čerpat z Operačního programu Životní prostředí (dále jen 

„OPŽP“) pro období 2014 – 2020.   

 

3. Výběr projektanta: 

K tomu, aby mohly být finanční náklady na projektovou dokumentaci uznatelné, musí proběhnout výběrové řízení.  

Ve výběrovém řízení bude stanovena předpokládaná cena max. do 400 000,- Kč bez DPH (při stanovení částky 

vycházíme z nabídek, které jsme obdrželi na základě poptávky v červnu 2019). Hodnotícím kritériem bude nejnižší 

nabídková cena bez DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 530/2019 
RM souhlasí  
 

s návrhem Memoranda mezi Povodím Labe, s. p. a Městem Turnov ve věci revitalizace toku Stebenky a 
pověřuje starostu města jeho podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 531/2019 
RM souhlasí  
 

s vypsáním uzavřeného výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „Stebenka – 
revitalizace toku“. 
 

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

18. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního 

ruchu města Turnov pro podporu cestovního ruchu 
 

Rozprava: 

 

V rámci dotačního programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu 

byly v tomto roce vyhlášeny dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Turnov. Současně platná 

Pravidla pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního 

ruchu (dále jen pravidla) upravují v odst. I. e. poskytování maximální (40 tis. Kč) a minimální (5 tis. Kč) výše dotace 

a omezují výši dotace na maximálně 80% všech způsobilých výdajů projektu. Vzhledem k charakteru projektů 

podaných žádostí o dotaci v tomto roce v tomto dotačním programu (v rámci I. a II. výzvy – ze 7 podaných žádostí 4 

projekty byly neinvestičního charakteru a 3 projekty investičního charakteru) se správní rada fondu na podporu 

cestovního ruchu shodla na potřebnosti úpravy pravidel v této oblasti podpory. V návaznosti na tuto skutečnost 

navrhujeme doplnit pravidla o podporu projektů investičního charakteru konaných na území města Turnov, přičemž 

dotace v takovém případě může dosáhnout maximálně 20% všech způsobilých výdajů. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 532/2019 
RM doporučuje  
 

Zastupitelstvu města Turnov schválit Pravidla pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního 
ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu s navrhovanou změnou a s účinností od 1. 
10. 2019. 
 

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

19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 

590, p.o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu organizace ve výši 40 tis. Kč za účelem navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - opravy 

a udržování. Z účtu 511 muselo být v letošním roce neplánovaně čerpáno na opravu havarijního stavu toalet 

v mateřské škole a dalších neplánované opravy (obklad koupelna, oprava baterií, oprava sporáku), které musely být 

provedeny nad rámec předpokládaných a plánovaných oprav. Sledovaný ukazatel účet 511 - opravy a udržování byl 

schválen na počátku roku ve výši 70 tis. Kč, nutné výdaje na havarijní stavy byly téměř 40 tis. Kč. Vedle toho byly 

v letošním roce čerpány finanční prostředky z tohoto účtu i na plánované akce – výměna podlahové krytiny, drobná 

údržba, částečná výmalba. Další mají být teprve realizovány. 

Dále ředitelka organizace žádá o čerpání rezervního fondu z důvodu prokázání daňové úspory za rok 2018 ve výši 

7 980 Kč. Uvedená částka má být také připsána na účet 511, neboť v letošním roce jsou ještě plánovány výdaje 

z tohoto účtu určené na běžnou údržbu budovy mateřské školy. Nyní v případě schválení žádosti bude navýšen 

sledovaný ukazatel 511 z původních 70 tis. Kč o 48 tis. Kč na celkových 118 tis. Kč. 

 

Rezervní fond organizace k 31. 7. 2019 je: 174 987, 44 Kč. 

Povinná rezerva na energie: 30 600 Kč. 

Rezervní fond k čerpání: 144 387,44 Kč. 
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Usnesení RM č. 533/2019 
RM schvaluje  
 

organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 
organizace do výše 48 tis. Kč z důvodu navýšení provozního rozpočtu, sledovaného ukazatele účtu 511 - 
opravy a udržování. Zároveň souhlasí s navýšením uvedeného sledovaného ukazatele na celkových 118 
tis. Kč. 
 

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

20. Žádost ředitelky mateřské školy - zařazení do tříd 
 

Rozprava: 

 

V červnu tohoto roku byl Radě města předložen k projednání materiál o 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.  

 
 

Usnesení RM č. 534/2019 
RM bere na vědomí  
 

aktualizaci metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k odměňování 
pedagogických pracovníků. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  
 

Usnesení RM č. 535/2019 
RM projednala 

  

žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace a zařazuje ji do 
platové třídy dle návrhu. Zároveň Rada města Turnov pověřuje Mgr. Lenku Dékány výkonem koncepční 
činnosti pro region. Toto pověření bude předloženo Radě města k odsouhlasení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  
 

21. Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace – navýšení 

kapacity mateřské školy a školní jídelny 
 

Rozprava: 

 

V roce 2020 má být realizován investiční záměr na vytvoření nové samostatné třídy pro děti mladší 3 let. 
Nová třída bude realizována z přestavby bytu školnice. Vybudováno má být sociální zázemí pro 16 dětí ve 
věku 2-3 let. Realizace projektu bude z dotačního programu IROP. Současná kapacita mateřské školy je 
92 dětí, nová kapacita 108 dětí. Současná kapacita školní jídelny je 104 strávníků, nová kapacita 108 
strávníků. 

 
 

Usnesení RM č. 536/2019 
RM schvaluje 

  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace zápis změny kapacity 
mateřské školy ve školském rejstříku z 92 dětí na 108 dětí, a zápis změnu kapacity školní jídelny ve 
školském rejstříku ze 104 strávníků na 108 strávníků. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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22. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu - II. výzva 2019 
 

Rozprava: 

 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných ve fondu pro rok 2019 je 200.000 Kč. V rámci I. výzvy bylo 

mezi žadatele o dotaci rozděleno celkem 107.880 Kč. Pro II. výzvu je ve fondu k dispozici 92.120 Kč. Materiál bude 

projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 537/2019 
RM doporučuje  
 

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z 
rozpočtu města pro rok 2019 v rámci II. výzvy dle předloženého návrhu. 
 

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

23. Individuální dotace FK Turnov z. s. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 100 000 Kč spolku FK Turnov, z. s. Dotace má být určena na 

úhradu nákladů spojených s údržbou nově otevřeného hřiště s umělým povrchem (dále jen UMT). V rozpočtu města 

pro rok 2019 nebyla pro tento účel alokována žádná částka. 

 

FK Turnov, z. s. ve své žádosti o dotaci uvádí výdaje související s provozem a údržbou UMT 2018/2019 v celkové 

výši 264 250 Kč, tj. úklid sněhu – 41 320 Kč (faktury od Městské sportovní Turnov), energie – 50 640 Kč (12x 4 

220 Kč – zálohy na elektřinu od ČEZ), správce – 31 925 Kč (úklidové práce v prostorách šaten pro týmy, DPP leden 

– duben), mzda administrátora – 28 300 Kč (říjen – duben), ostatní – 112 065 Kč (celoroční náklady pravidelné 

údržby od Městské sportovní). Příjmy související s provozem a údržbou UMT 2018/2019 uvádí FK Turnov 

v celkové výši 167.524 Kč, tj. pronájem UMT – 16 400 Kč (hotovostní úhrady), pronájem UMT – 145 300 Kč 

(bezhotovostní úhrady), energie - 5 824 Kč přeplatky. Spolek žádá o individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 

100 000 Kč, tedy zaokrouhleně o výši rozdílu mezi příjmy a výdaji.   

 
 

Usnesení RM č. 538/2019 
RM doporučuje 

  

zastupitelstvu města Turnov schválit individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 54 648,8 Kč pro spolek 
FK Turnov, z. s., IČ 26660385 na údržbu sportoviště s umělým povrchem. Důvodem udělení této 
individuální dotace je skutečnost, že se jedná o nové sportoviště, které není zařazeno v pravidlech pro 
výpočet dotace na provoz sportovních klubů. Částka vychází z výpočtu pro obdobná sportoviště ve 
vlastnictví sportovních klubů. 
 

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

 

 

 

 

V Turnově dne 9. září 2019 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….   …………………………………….. 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

         starosta            místostarostka  
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