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ZÁPIS  
z 20. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 9. října 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 dopravního 

  1. Výběr poskytovatele městské hromadné dopravy v Turnově 

- další postup 

Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 8:20      

Záležitosti odboru správy majetku 

  2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právo stavby "SM Turnov, Žižkova p.č.855/2-přeložka 

kNN" 

Ludmila Těhníková       8:20 – 9:40       

  3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právo stavby "SM Turnov, Mašov p.č.165/10-kNN, SS101" 

       

  4. Výběr nejvhodnější nabídky "Vybudování dešťové 

kanalizace – Vesecko, ul. Palackého a autobusové nádraží 

v Turnově“ 

            

  5. Zadávací podmínky "Zateplení bytového domu Turnov, 

Granátová 1897" 

            

  6. Zadávací podmínky "ZŠ 28. října - stavební úpravy pro 

imobilní" 

            

  7. Zadávací podmínky "Polyfunkční komunitní centrum ul. 

Skálova, Turnov" 

            

  8. Zadávací podmínky "Dodávka zdravotních prostředků do 

objektu Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců 

Pohoda Turnov" – přesouvá se na příští RM 

            

Ostatní 

  9. Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023 – bod byl 

stažen z jednání 

Ing. Tomáš Hocke         9:40 – 10:15       

10. Pasáž u radnice - Turnovské dílo - aktuální informace        
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11. Mzdové náklady p.o. a s.r.o. Mgr. Petra Houšková    10:15 – 10:30        

12. Neinvestiční dotace na projekt „Zdravé město Turnov“ z 

rozpočtu Libereckého kraje 

       

13. Farmářské trhy 2020 Mgr. Jana Svobodová    10:30 -11:30        

14. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - zimní stadion - záměr 

umístění buněk 

            

15. Rozbor nového režimu parkování na Náměstí Českého ráje - 

doplnění 

            

16. Odměny za reprezentaci města             

Přestávka                                                                                                                                         11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

17. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2019 Mgr. Martina Marková  12:00 – 12:30       

18. Zdravotně sociální služby Turnov - změna sledovaných 

ukazatelů 

       

19. Paměťový projekt v Turnově        

 
 

1. Výběr poskytovatele městské hromadné dopravy v Turnově - další postup 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov zajišťuje provozování městské hromadné dopravy na území města Turnov linkami č. 675301, 675302 

a 675322. Další dopravní obslužnost na území města je zajišťována příměstskou autobusovou dopravou, kterou 

zajišťuje Liberecký kraj. Na konci roku 2020 končí smlouva se stávajícím dopravcem a bude nutné zajistit další 

poskytování této služby. S ohledem na tlaky na zvýšení ceny z důvodu zvyšování mezd řidičů a z referencí okolních 

lokalit (Jablonec nad Nisou, Česká Lípa), kde došlo ke skokovému nárůstu ceny, jsme konzultovali možnost zapojit 

naše 3 linky MHD do dopravní obslužnosti Libereckého kraje.  

 
 

Usnesení RM č. 570/2019 
RM schvaluje  
 

záměr spolupráce s Libereckým krajem při zajištění městské hromadné dopravy v Turnově od roku 2021. 
 

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

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo stavby "SM 

Turnov, Žižkova p.č.855/2-přeložka kNN" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Žižkova p. č. 855/2-přeložka kNN“. Stavbou dojde 

k dotčení pozemků ve vlastnictví města v lokalitě U kasáren podzemním kabelovým vedením NN v délce cca 8 bm, 

které povede k Bytovému domu (bývalé kino). Stavba nového podzemního kabelového vedení NN povede v parcele 

č.855/1 k. ú. Turnov a vedení bude naspojkováno na stávající podzemní kabelové vedení NN. 

 
 

Usnesení RM č. 571/2019 
RM schvaluje   

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) na pozemek parcel. č. 855/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 
cca 8 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Žižkova p. č. 855/2“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 
jednorázovou úhradu ve výši 3.200,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo stavby "SM 

Turnov, Mašov p.č.165/10-kNN, SS101" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Mašov p.č.165/10-kNN, SS101“. Stavbou dojde 

k dotčení pozemků ve vlastnictví města v lokalitě zahrádek Mašov u stavebnin podzemním kabelovým vedením NN 

v délce cca 25 bm. Nové kabelové vedení bude vyvedeno z přípojkové skříně SS101 na soukromé parcele č. 165/2 

k.ú. Mašov u Turnova a povede v parcele ve vlastnictví města č.165/11 k.ú.Mašov u Turnova a bude ukončen v nové 

přípojkové skříni SS umístěné v přípojkovém pilíři na pozemku žadatele p.č.165/10 k.ú. Mašov u Turnova.  

 
 

Usnesení RM č. 572/2019 
RM schvaluje   

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) na pozemek parcel. č. 165/11 k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v 
celkové délce cca 25 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Mašov p. č. 165/10-kNN, SS101“ ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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

4. Výběr nejvhodnější nabídky "Vybudování dešťové kanalizace – Vesecko, ul. 

Palackého a autobusové nádraží v Turnově“ 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Vybudování dešťové kanalizace – Vesecko, ul. 

Palackého a autobusové nádraží v Turnově“, který provedla hodnotící komise dne 30. 9. 2019, se schvaluje výběr 

nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o. 

za cenu Kč 841 798 Kč bez DPH, 1 018 576Kč s DPH. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: - varianta 1. 

pořadí Název společnosti IČO Cena bez DPH/ s DPH v Kč 

 

1. 1. jizerskohorská stavební společnost 

s.r.o. 

49904884 
   841 798,-/ 1 018 576,- 

2. ŠEBESTA VHS, v.o.s. 41327837 1 011 366,- / 1 223 753,- 

 

Termín realizace od 15. 10. 2019 do  30.11.2019 ( maximálně však 30 kalendářních dnů od předání a převzetí 

staveniště). 

 
 

Usnesení RM č. 373/2019 
RM schvaluje   

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele 1. jizerskohorská stavební 
společnost s.r.o. IČ: 49904884 na realizaci zakázky „Vybudování dešťové kanalizace – Vesecko, ul. 
Palackého a autobusové nádraží v Turnově“ za cenu 841 798Kč bez DPH/ 1 018 576Kč s DHP a zároveň 
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Zadávací podmínky "Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897" 
 

Rozprava: 

 

Na projekt „ Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897“ byla v srpnu 2019 podána žádost o dotaci do 

programu IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH. Předpokládané datum rozhodnutí o 

poskytnutí dotace se předpokládá v prosinci 2019. Tato akce je však dlouhodobě v plánu a realizovala by se i bez 

dotace. V tomto bytovém domě se již v roce 2012 vyměnila okna a zateplily lodžie. Chybí zateplení fasády a 

střechy, které je předmětem tohoto výběrového řízení. 

 
 

Usnesení RM č. 574/2019 
RM schvaluje  

 

zadávací podmínky a vypsání zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na stavbu“ Zateplení 
bytového domu Turnov, Granátová 1897“ a schvaluje hodnotící komise ve složení: Ing. Tomáš Hocke, 
Ing. Zbyněk Miklík, Jan Lochman, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

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

6. Zadávací podmínky "ZŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní" 
 

Rozprava: 

 

Na projekt „ Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“ byla přislíbena dotace z programu 

IROP.  

Předmětem stavebních úprav je výstavba výtahové šachty s průchozí kabinou v bezbariérovém provedení ve dvoře 

ZŠ. Pro nástup do výtahu ze dvora bude vybudována rampa s krytou podestou. Stávající ohrazení hřiště bude v místě 

výtahové šachty upraveno. Dále proběhne výstavba rampy pro imobilní na východním křídle objektu, která umožní 

bezbariérový přístup do 1.NP. Stávající okno do chodby bude upraveno na bezbariérový vstup do objektu. Uvnitř 

objektu budou upraveny troje dveře pro zajištění minimální průchozí šířky. Stavba bude probíhat od 1. 3. 2020 do 

30. 6. 2020.  

 
 

Usnesení RM č. 575/2019 
RM schvaluje  

 

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na stavbu“ ZŠ 28. října – stavební úpravy pro 
imobilní“ a schvaluje hodnotící komise ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Zbyněk Miklík, Jan Lochman, 
Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

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

7. Zadávací podmínky "Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na projekt „ Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“ byla přislíbena dotace z programu IROP. 

Zadávací řízení na realizaci této zakázky bude vypsáno jako zjednodušené podlimitní řízení. Stavba bude probíhat 

od 1. 2. 2020 do 30. 11. 2020.  

Demolice stávajícího objektu na p. č. 613. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený dům s neobytnou půdou. Tvar 

střechy je sedlový resp. valbový s krytinou z hliníkových šablon. Stropy dřevěné i klenbové a betonové. Vnější a 

vnitřní výplně jsou dřevěné s jednoduchým zasklením. Rozměry bouraného objektu jsou cca 9,0 x 19,9 m s 

přístavbou 8,7 x 8,7 m. Objekt se bude bourat postupně směrem odshora dolů, včetně základů. 

Stavba nové budovy polyfunkčního komunitního centra Fokus. Jedná se o objekt, který má dvě nadzemní 

podlaží a není podsklepen. Obě nadzemní podlaží mají rozdílné půdorysné tvary. Půdorys přízemí má tvar podobný 

písmenu T a přesahuje půdorysným rozsahem 2. NP, které má obdélníkový tvar. Konstrukce jsou tvořeny kombinací 

zděných stěn a prefabrikovaných panelů. Celkové půdorysné rozměry 1.NP jsou cca 22,7 x 27,5 m. Celkové 
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půdorysné rozměry 2.NP jsou cca 7,2 x 25 m. Celková výška objektu je cca 7 m. První nadzemní podlaží je 

půdorysně podobné písmenu T, na něm leží obdélníkové 2. nadzemní podlaží. Objekt má celkové rozměry cca 22,7 

x 27,5 m. Objekt navazuje hlavním vstupem, z jižní strany, na přilehlé (budoucí) parkoviště. 

 
 

Usnesení RM č. 576/2019 
RM schvaluje  

 

zadávací podmínky a vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na akci“ Polyfunkční komunitní 
centrum ul. Skálova, Turnov“ a schvaluje hodnotící komise ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Zbyněk 
Miklík, Jiří Vele, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

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

8. Zadávací podmínky "Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domuse 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Bod se přesouvá na příští RM. 

 
 
 

9. Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023 
 

Rozprava: 
Bod byl stažen z jednání. 

            
 
 

10. Pasáž u radnice - Turnovské dílo - aktuální informace 
 

Rozprava: 

 

Na základě projednávání projektu Nové pasáže u radnice na RM 15. května 2019 Vám předkládám novou 

architektonickou studii na obnovu pasáže u radnice, rovněž nazývanou Turnovské dílo. 

 

Hlavní výhodou nového řešení je: 

- jasné propojení s dalšími prostory města  

- možnost lépe prostorově řešit dílny i prostor galerie 

- návrh reaguje na výsledky stavebně technického průzkumu, který stávající konstrukce považuje za dožilé 

Ve své podstatě se již nejedná o obnovu stávajícího stavu pasáže, ale stavbu nového objektu. Jedná se o koncepční 

změnu. Studie byla probrána s NPÚ, Kulturním centrem Turnov, NIPI, vlastníky sousedních nemovitostí a je 

připravena k dalšímu projednání v ZM a následně zadání projektové dokumentace. 

Dosavadní záměr jsme projednávali v orgánech města skoro tři roky. Zároveň stávající pasáž chátrá a podléhá 

degradaci. V prioritách zastupitelů se tento projekt nachází na 2. místě v prioritách pod 10 mil.Kč. Vzhledem k již 

rozběhlým stavbám (Nádražní a Přepeřská ul., Alzheimer centrum, ZŠ Mašov) se dá očekávat zahájení stavby 

nejdříve na jaře 2021. 

Bod bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 577/2019 
RM doporučuje  

 

zastupitelstvu města schválit nové řešení projektu Nové pasáže u radnice z června 2019 a pokračovat v 
projekční přípravě tohoto záměru. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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11. Mzdové náklady p.o. a s.r.o. 
 

Rozprava: 

 

Od ledna 2020 je plánované navýšení mezd zaměstnanců ve veřejném sektoru. Toto navýšení se promítne i do 

návrhů rozpočtů našich organizací a jde o nemalé částky. Část bude, doufejme, hrazena státním rozpočtem, část bude 

hrazena z rozpočtu města. V souvislosti s projednáváním rozpočtu na rok 2020 navrhujeme, aby rada města byla 

seznámena s aktuální výší mezd a platů u našich organizací, měla srovnání s průměrnou mzdou v ČR a měla 

porovnání i mezi svými organizacemi.  

 
 

Usnesení RM č. 578/2019 
RM ukládá  

 

tajemníkovi města předložit na listopadovém jednání RM přehled mzdových nákladů u organizací 
zřízených městem dle předloženého zadání. 
 

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

12. Neinvestiční dotace na projekt „Zdravé město Turnov“ z rozpočtu Libereckého 

kraje 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení přijetí neinvestiční dotace poskytnuté na základě podané žádosti z Dotačního fondu 

Libereckého kraje, Oblast podpory Regionální rozvoj, Programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v celkové výši 

79.150 Kč na projekt „Zdravé město Turnov“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OLP/3687/2019, viz příloha č. 1. 

Poskytnutí neinvestiční dotace schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 27. 8. 2019 

usnesením č. 363/19/ZK.¨ Finanční prostředky budou použity na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu 

projektu, kterým je: Realizace aktivit zaměřených na zapojování veřejnosti do rozvoje města, realizace akcí 

směřujících k udržitelnému rozvoji, realizace kampaní, podpora činnosti parlamentu mládeže. Termín zahájení 

realizace projektu je 1. 7. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 6. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 579/2019 
RM schvaluje  

 

přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Zdravé město Turnov ve výši 79.150 Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy č. OLP/3687/2019 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
2, IČ 70891508. 
 

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

13. Farmářské trhy 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám žádost provozovatelů farmářských trhů v Turnově na náměstí o prodloužení smlouvy na rok 2020 

za stejných podmínek jako v roce 2018, stejně tak 2019 tj. 500,- /trh. Farmářské trhy probíhají v dopoledních 

hodinách o sobotách vždy od dubna (či Velikonoc) do konce října. 

 
 

Usnesení RM č. 580/2019 
RM schvaluje  

 

prodloužení spolupráce při zajištění farmářských trhů v Turnově v roce 2020 s provozovatelem Martinem 
Honzů, se sídlem Lipová 1588, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 75047101, který bude hradit místní poplatek 
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za zábor veřejného prostranství ve výši 500 Kč / 1 trh. 
 

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

14. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - zimní stadion - záměr umístění buněk 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám návrh Městské sportovní na provizorní řešení nedostatečné kapacity prostoru šaten. V tuto chvíli 

máme na zimním stadionu v provozu 6 původních šaten a jednu místnost, která byla původně skladem o velikosti 

14,5 m2 předělanou na sedmou šatnu. Pro chod zimního stadionu potřebujeme neustále 4 volné šatny, tak aby se nám 

v kteroukoliv dobu mohly střídat jednotlivé skupiny. Zbylé tři šatny slouží hokejovému oddílu, který za jejich 

obsazení platí MST nájem ve výši 25.000,- Kč/sezonu.  

 

Poznámky z diskuze: 

- výše spolufinancování a závazek HC 

- vnitřní šatny a náhrada za buňky 

- posun času tréninků je stěžejní pro celou úvahu o budoucím provozování stadionu 

- RM požaduje písemné vyjádření a závazek HC nad výše uvedenými body 

 
 

Usnesení RM č. 581/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

 

projednala záměr umístění buněk jako provizorního řešení nedostatečné kapacity prostoru šaten na 
zimním stadionu pro potřeby HC Turnov 1931, stanovila podmínky pro konečné rozhodnutí. Dalším 
jednáním s HC Turnov 1931 pověřuje Janu Svobodovou, Jiřího Mikulu a Zbyňka Miklíka. 
 

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

15. Rozbor nového režimu parkování na Náměstí Českého ráje - doplnění 
 

Rozprava: 

 

Opětovně Vám předkládáme 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. 582/2019 
RM bere na vědomí  

 

předložený rozbor nového režimu parkování na náměstí Českého ráje a zároveň schvaluje současný 
režim parkování. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/4/0] 
  
 
 

16. Odměny za reprezentaci města 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám žádost o finanční podporu na zajištění účasti (startovné a cestovné) na MS v kickboxu od 

reprezentantů xxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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Usnesení RM č. 583/2019 
RM neschvaluje  

 

žádost o finanční podporu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Finanční podpora v tomto smyslu není součástí 
dotačního statutu města. 
 

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

17. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2019 
 

Rozprava: 

 

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

(celkem 163.800 Kč). Doposud bylo rozděleno žadatelům o dotaci v I. výzvě celkem 115.000 Kč. K rozdělení mezi 

žadatele v II. výzvě tedy zbývá ve sportovním fondu 48.800 Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 6 

žádostí o dotaci, všechny v termínu stanoveném ve vyhlášení programu. Správní rada sportovního fondu na svém 

jednání dne 3. 10. 2019 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit všech 6 projektů. 

Bod bude projednáván na ZM. 

 

p. Svobodová hlásí střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 584/2019 
RM doporučuje  

 

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací ze sportovního fondu v rámci II. výzvy pro rok 2019 
dle předloženého návrhu. 
 

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

18. Zdravotně sociální služby Turnov - změna sledovaných ukazatelů 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Zdravotně sociální služby Turnov o navýšení sledovaného ukazatele 

účtu 511- opravy a udržování o 100 tis. Kč na celkových 900 tis. Kč, z důvodu montáže LED osvětlení a provozu 

kotelny. Ke konci roku 2018 byla vystavěna vlastní kotelna, s tím souvisí zvýšené náklady na opravy, revize a 

udržování (údržbu provádí Městská teplárenská Turnov). Dříve organizace odebírala teplo a teplou vodu od 

organizace Nempra s.r.o. V současné době je nutností navýšit spotřebu studené vody, protože dochází k vlastnímu 

ohřevu (nově dodavatel plynu), z tohoto důvodu žádá organizace také o navýšení ukazatele účtu 503 - spotřeba vody 

o 100 tis. Kč na celkových 324 tis. Kč. Zároveň dojde k úspoře spotřeby tepla - účet 502 o 200 tis. Kč, na celkových 

2 182 tis. Kč a touto úsporou budou pokryty uvedené zvýšené výdaje. 

 
 

Usnesení RM č. 585/2019 
RM schvaluje  

 

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - opravy a udržování 
o 100 tis. Kč na celkových 900 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele účtu 503 spotřeba vody o 100 tis. Kč 
na celkových 324 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 502 o 200 tis. Kč na celkových 2 182 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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19. Paměťový projekt v Turnově 
 

Rozprava: 

 

V předchozích dvou letech byly z rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky na realizaci projektu Příběhy našich 

sousedů organizace POST BELLUM o.p.s. V roce 2018 se jednalo zhruba o 140 tis. Kč, v roce 2019 se jednalo o 

částku 170 tis. Kč. Projekt byl určen pro zhruba 20-25 žáků II. stupně základních škol a zapojilo se i turnovské 

gymnázium. 

Zároveň nám byla v letních měsících nabídnuta Ústavem pro studium totalitních režimů realizace projektu s názvem 

Rodinný průvodce Turnovem a okolím. Jedná se taktéž o paměťový projekt, kdy však vyučující zapojí vždy žáky 

celé své třídy (na rozdíl od projektu společnosti POST BELLUM). Je určen pro 8. 9. třídy základních škol. Žáci pak  

spoluutvářejí historickou paměť Turnova a jeho okolí a vytvoří online Rodinného průvodce – to vše za pomoci 

rodinných archivů nebo jiných informačních zdrojů. Na základě fotografií pak žáci pátrají po historickém příběhu k 

danému místu a dokumentují historickou proměnu místa. Využity jsou i výpovědi pamětníků z okruhu rodiny. V 

ideálním případě vznikne mapa města a okolí s osobními příběhy a historickými fotografiemi. Projekt je možné 

opakovat i v navazujících letech. Popularizace projektu širší veřejnosti může probíhat formou veřejné výstavy nebo 

komentované procházky městem, kterou uspořádají sami žáci se svými učiteli. 

 
 

Usnesení RM č. 586/2019 
RM bere na vědomí  

 

informace o projektu Příběhy našich sousedů realizovaném společností POST BELLUM, o.p.s. a zároveň o 
projektu Rodinný průvodce Turnovem a okolím, který je metodicky veden Ústavem pro studium 
totalitních režimů. K realizaci na turnovských základních školách doporučuje projekt Rodinný průvodce 
Turnovem a okolím. 
 

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

20. Směr rozvoje sportu 
 

Rozprava: 

 

Rádi bychom otevřeli diskusi nad tématy stěžejních výhledu a cílů zásad v oblasti sportu: 

 Nově investovat pouze do vlastního majetku 

 Pravidelně navyšovat finanční prostředky pro podporu sportu z rozpočtu města, primární podpora mládeže 

 Podpora všech sportovních aktivit ve městě. Otevřít dotační titul pro všechny sportovní spolky dle pravidel 

 MST – správce sportovišť ve městě (nejbližší cíl je převod majetku města do MST a poté převod 

TSC na město pod správu MST) 

 Otevřít minimálně jedno kryté sportoviště na zimní období (nafukovací hala u haly TSC) 

 Analýza nájemních vztahů mezi městem, MST a sportovními spolky 

 
 

Usnesení RM č. 587/2019 
RM projednala  

 

uvedená stěžejní témata v oblasti sportu a ukládá jejich dopracování Jiřímu Mikulovi a Zbyňkovi Miklíkovi 
s postupným naplňováním do konce roku 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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21. Žádost TJ Turnov 
 

Rozprava: 

 

Obdrželi jsme žádost TJ Turnov na zařazení částky na spoluúčast v podaném projektu „Rozšíření a zastřešení 

multifunkčního sportoviště Turnov - Daliměřice“ do rozpočtu města Turnova na rok 2020, kde si TJ dovoluje 

požádat o podmíněné zařazení částky 7,076 mil. Kč, jakož to povinné spoluúčasti na projekt, který TJ Turnov bude 

znovu podávat do 31. 10. 2019 na MŠMT ve Výzvě  V5  „Podpora materiálně technické základny sportu“ s 

celkovou výší finančních nákladů 23,586 804 mil. Kč. Tyto částky jsou kalkulovány dle aktuálních cen z října 2018 

a je potřeba dle vývoje cen počítat s adekvátním navýšení ceny. Jak celkových nákladů projektu, tak spoluúčasti.  

Uvedenou částku bude TJ Turnov potřebovat na spoluúčast při kladném výsledku podání žádosti, který bude znám 

po vyhodnocení žádostí na MŠMT na podzim 2019. 

 

Usnesení ZM č. 14/2017 z ledna 2017 

ZM souhlasí s postupnými kroky a harmonogramem naplňování záměru Občanské vybavenosti na Turnově 2 dle 

předloženého materiálu a pověřuje starostu realizací postupných kroků a podáním průběžné zprávy o naplňování v 

polovině roku 2017.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

V rámci hlasování o investičních prioritách ZM, zastupitelé rozhodovali v lednu 2019 takto: 

Varianta č. 1 – Sportovní hala na Turnově 2, příprava projektové dokumentace na opravu a rozšíření haly TSC, v 

případě zájmu TSC o převod na město – celkem 17 hlasů 

Varianta č. 2 – Sportovní hala na Turnově 2, příprava projektové dokumentace na opravu haly TSC, v případě zájmu 

TSC o převod na město – celkem 8 hlasů 

Varianta č.3 – Sportovní hala na Turnově 2 jako nafukovací hala v areálu TJ Turnov na Daliměřicích při získání 

dotace z MŠMT, spoluúčast města 6 mil. Kč, příspěvek na spoluúčast při současné dohodě o "narovnání" 

vlastnických vztahů – celkem 8 hlasů 

 

Usnesení RM č. 362/2019 z května 2019 

RM souhlasí se zadáním studie na rozšíření haly TSC, řešení sportovišť včetně oválu v okolí TSC, nafukovací haly 

na hřišti Duhové energie a volnočasového sportovního hřiště ve Studentské ulici včetně řešení veřejného prostoru.  

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

 
 
RM doporučuje   

ZM souhlasit při kladném vyřízení žádosti TJ Turnov o dotaci na MŠMT ve Výzvě  V5  „Podpora 
materiálně technické základny sportu“ se zařazením částky ve výši 7,076 mil. Kč na spoluúčast v 
podaném projektu „Rozšíření a zastřešení multifunkčního sportoviště Turnov - Daliměřice“ do rozpočtu 
města Turnova na rok 2020 za předpokladu souhlasu valné hromady TJ Turnov s převodem 
multifunkčního sportoviště Turnov – Daliměřice po době udržitelnosti na Město Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [3/5/1] - usnesení nebylo přijato 
 
 
 

Usnesení RM č. 588/2019 
RM ukládá  

 

OSM okamžitě zahájit projekční přípravu na opravu a zastřešení hřiště Duhové energie, tak aby bylo 
možné v roce 2020 realizovat opravu hřiště a jeho zastřešení nafukovací halou, a to z důvodu 
dlouhodobé koncepce města směřující k rozvoji občanské vybavenosti Turnova 2 (usnesení ZM 
č.14/2017, usnesení RM č. 362/2019 ) a plánované Rekonstrukci a dostavbě haly TSC. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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V Turnově dne 16. října 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………   ………………………………………… 

    Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Jana Svobodová 

           starosta            místostarostka 


