
1  Zápis Rady Města Turnov 28. 11. 2019 

 
 

ZÁPIS  
z 23. jednání rady města Turnov 

ze dne 28. listopadu 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, Ing. 
Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová 
 
PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
 

 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Roční hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, 

s.r.o. 

Mgr. Jana Svobodová      13:00 – 13:20       

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právu stavby "SM Turnov, Nad Šetřilovskem - kNN, kVN, 

TS" 

Ludmila Těhníková  13:20 – 14:50

  

      

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právu stavby "Vodovodní a kanalizační přípojka p.č. 731/3 

Daliměřice, p. xxxxxxxxxx" 

       

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"SM Turnov, Nad Šetřilovskem p.č. 988/1-kNN" 

       

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právo stavby "Vodovodní přípojka, Vazovec p.č. 72, 806/2, 

p. xxxxxxxxxxx" 

       

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Sobotecká čp. 595-

kNN" 

       

7. Dodatek ke "Smlouvě o dílo" pro stavbu "Rekonstrukce 

ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody v ulici 

Žižkova, č.p. 2031, Turnov" 

Ing. Tomáš Hocke        

8. Dodatek smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov, 

s.r.o. 

Ludmila Těhníková       

9. Dodatek č.1 - Modernizace konektivity tří základních škol Mgr. Petra Houšková       
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10. ŘSD smlouvy, chodník Hrubý Rohozec - OK Vesecko Ludmila Těhníková       

11. Výsledek výběrového řízení "ZŠ 28. října - stavební úpravy 

pro imobilní" 

Ing. Tomáš Hocke       

12. Převod majetku města Turnov do základního kapitálu 

společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

Ludmila Těhníková       

13. Studie knihovny Skálova ul., Turnov        

14. 

 

15. 

Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení 

venkovního hřiště na Turnově 2 

Městský park Turnov (park u letního kina) – Etapa 3 

„Umění“ 

Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru životního prostředí 

16. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

Mgr. Jana Svobodová    14:50 – 15:00       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

17. Kronikářský zápis 2018 Mgr. Martina Marková  15:00 – 15:30     

18. Hroby významných osobností        

19. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových 

organizací 

       

20. 

21. 

 

 

22. 

Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací 

Dodatek č. 1 – stavba „Výstavba domova se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ – přidaný 

bod 

Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov – návrh na úpravu – 

přidaný bod 

 

Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Jiří Mikula 

      

 
 
 

 

1. Roční hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 

 

Dle pravidel pro přidělování ročních odměn ředitelům a jednatelům organizací zřizovaných Městem Turnov a 

vedoucím odborů Městského úřadu Turnov proběhlo dne 20. 11.2019 ve 14.00 hod. hodnocení jednatele Městské 

teplárenské Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíra Konopky. 

Komise ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, PhDr. Hana Maierová – členka DR, Jiří Mikula, Ing. 

Miroslav Šmiraus, omluveny byly PhDr. Hana Maierová a Mgr. Jana Svobodová, obě ale svá stanoviska poslaly 

ostatním členům komise emailem. 

 
 

Usnesení RM č. 667/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje roční mimořádnou odměnu dle návrhu panu jednateli společnosti Městská teplárenská Turnov, 
s. r. o. Ing. Vladimíru Konopkovi. Odměna bude vyplacena z prostředků organizace. 
 

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

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

Turnov, Nad Šetřilovskem - kNN, kVN, TS" 
 

Rozprava: 

 

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

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Nad Šetřilovskem - kNN,kVN,TS“. 

Rozsah stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN a VN.  Stavba bude jak projekčně, tak 

realizačně zkoordinována s výstavbou nových sítí a komunikace v dané lokalitě. Předpoklad realizace sítí a 

komunikace bude v termínu 04-06/2020. 
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Usnesení RM č. 668/2019 
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. 2822/3, 1007/3, 1007/41, 1007/63, 3876/1, 1007/4  k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 149 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Nad 
Šetřilovskem - kNN, kVN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 59.600,- Kč + 
DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby 

"Vodovodní a kanalizační přípojka p.č. 731/3 Daliměřice, p. xxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Stavebník paní xxxxxxxxxx připravuje na pozemcích města výstavbu nové vodovodní a kanalizační přípojky pro 

novostavbu RD na pozemku p. č.731/3 k. ú. Daliměřice v lokalitě Na Vápeníku. Přípojky budou provedeny 

výkopem a budou napojeny na vodovodní řad a kanalizační stoku v komunikaci p. č. 962. Touto stavbou bude 

dotčen pozemek p. č. 962 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v rozsahu cca 10 bm.  

 
 

Usnesení RM č. 669/2019 
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. 962 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 10 bm dotčených stavbou 
vodovodní a kanalizační přípojky k parcel. č. 731/3 k. ú. Daliměřice, stavebník xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 4.000,- Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

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

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "SM Turnov, Nad 

Šetřilovskem p.č. 988/1-kNN" 
 

Rozprava: 

 

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

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Nad Šetřilovskem, p. č. 988/1-kNN“. 

Rozsah stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN, 2ks přípojkových skříní a rozpojovacích 

skříně.  Stavba bude jak projekčně, tak realizačně zkoordinována s výstavbou nových sítí a komunikace v dané 

lokalitě. Předpoklad realizace sítí a komunikace bude v termínu 04-06/2020.  

 
 

Usnesení RM č. 670/2019 
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. 988/1, 990/19, 990/20, 990/22, 991/10, 991/11, 992/17, 
1004/19, 1004/20, 1005/6 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 136 bm dotčeného 
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stavbou „SM Turnov, Nad Šetřilovskem, p. č. 988/1-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 
jednorázovou úhradu ve výši 54.400,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo stavby 

"Vodovodní přípojka, Vazovec p.č. 72, 806/2, p. xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

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

č. 72, 806/2 k. ú. Bukovina u Turnova v lokalitě Vazovec. Přípojka bude provedena výkopem a bude napojena na 

vodovodní řad v komunikaci. Stavebník žádá ke svému pozemku i o věcné břemeno na vjezd. Touto stavbou bude 

dotčen pozemek p. č. 807/1 k. ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví města Turnova v rozsahu cca 5 bm.  

Pro výše uvedenou stavbu žádá investor Město Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 
 

Usnesení RM č. 671/2019 
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. 807/1 k. ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 5 bm dotčených 
stavbou vodovodní přípojky a vjezdu k parcel. č. 72, 806/2 k. ú. Bukovina u Turnova, stavebník 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

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

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

stavby "SM Turnov, Sobotecká čp. 595-kNN" 
 

Rozprava: 

 

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

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Sobotecká, Koňský trh, Pod Stránkou - 

kNN“. Stavba spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN do země a zasmyčkování do stávající 

rozpojkové skříně v daných ulicích k objektu čp. 595 (restaurace Magic) v rozsahu cca 332 bm.  

Stavba podzemního kabelového vedení se nachází na parcel. čísle 277/1, 231, 232/2, 201/3, 201/2, 1734/1 k. ú. 

Turnov v majetku města Turnov. Trasa vedení je navržena v celkové délce 332 bm.  

 
 

Usnesení RM č. 672/2019 
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. 277/1, 231, 232/2, 201/3, 201/2, 1734/1 k. ú. Turnov ve 
vlastnictví Města Turnov v celkové délce 332 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Sobotecká, Koňský trh, 
Pod Stránkou - kNN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 132.800,- Kč + DPH 
(400,- Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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7. Dodatek ke "Smlouvě o dílo" pro stavbu "Rekonstrukce ležatých rozvodů a 

stoupaček teplé a studené vody v ulici Žižkova, č.p. 2031, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Uzavřená „Smlouva o dílo“ ze dne 14. 8. 2019 stavby Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené 

vody č. p. 2031, ul. Žižkova, Turnov" řešila v proj. dokumentaci rozvody studené a teplé vody, ale bez instalací 

nových podružných vodoměrů v bytech. Dodavatel fi čekro CZ v rámci realizace zakázky provedla i dodávku včetně 

montáže nových vodoměrů dle změnového listu č. 1. 

 

Položky dle změnového listu č. 1:  

Méněpráce : odečet drobných položek a úprav, které nebyly realizovány 

1) Nebylo nutné měnit revizní dvířka – 9ks   -  4 050,- Kč bez DPH/ 4 657,50 s DPH 

2) Změna protipožárních ucpávek                 - 13 865,- Kč bez DPH/ 15 944,75 s DPH 

 

Vícepráce: dle požadavku investora a uživatele byla realizována dodávka včetně montáže vodoměrů 58ks a 

vyměněno bylo i potrubí v prádelně nad rámec PD /tečení rezavé vody do praček/     

        1)  Vodoměry, výměna potrubí v prádelně vč. izolace  + 73 124,- Kč bez DPH,  Kč 84 092,60 vč. DPH          

 

Smlouva a Dodatek č. 1 bez DPH                            Kč    904 399,35 

Smlouva a Dodatek č. 1 včetně DPH                    Kč 1 040 059,20  

 
 

Usnesení RM č. 673/2019 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé 
a studené vody č. p. 2031, ul. Žižkova, Turnov“ pro firmu čekro  CZ, s.r.o. Liberec, IČ: 28750187, a to 
zejména z důvodu rozšíření prací o výměnu podružných vodoměrů v bytech, za celkovou cenu díla Kč 904 
399,35 bez DPH, tj. Kč 1 040 059,20 s DPH. 
 

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

8. Dodatek smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má s Městskou sportovní Turnov, s. r. o. uzavřenou smlouvu o nájmu ze dne 18. 6. 2019 na tyto 

nemovitosti:   

 Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství 

 Plavecká hala Výšinka 

 Sokolovna Mašov 

 Hřiště Mašov  

 Fotbalový areál  

Při kontrole pozemků jsme zjistili, že jsou do smlouvy o nájmu zahrnuty i pozemky p. č. 3610/132 a 3610/160, oba 

k. ú. Turnov, které jsme získali na základě Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. Ve smlouvě je však podmínka, že po dobu 10-ti let nebudeme pozemky prodávat ani 

pronajímat a budeme prostor užívat k rozvoji mládežnické kopané a podpoře sportovních neziskových aktivit ve 

městě. Proto je nutné uzavřít dodatek smlouvy o nájmu nemovitostí a tyto pozemky ze smlouvy vyjmout. Čímž 

dojde k úpravě nájemného, které se poníží o 9.510 Kč/rok. S Městskou sportovní Turnov, s. r. o. je věc projednána. 

 
 

Usnesení RM č. 674/2019 
RM schvaluje  
dodatek smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov, s. r. o. na pronájem nemovitostí:   
- Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, elektrické 
osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní šachty, zavlažování, tribuny vč. zařízení a 
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zastřešení, cílová věž a hřiště WORKOUT) nacházející se na pozemcích p. č. 600/1, 601/4, 610/6, 838/2, 
842/1, 842/2, 843/21, 601/12, 610/5, součástí pozemku je stavba Turnov čp. 2295, vše k. ú. Turnov, 
- Plavecká hala Výšinka vč. pozemku p. č. 1774/2, k. ú. Turnov, 
- Sokolovna Mašov, čp. 22 (sokolovna – 378 m2, restaurace 137 m2), vč. pozemku p. č. st. 5, k. ú. Mašov 
u Turnova,  
- Hřiště Mašov nacházející se na části pozemku p. č. 3, k. ú. Mašov u Turnov,  
- Fotbalový areál nacházející se na pozemcích p. č. 3610/116, 3610/159, 3610/157, 3610/107, 3610/154, 
3610/106, 3610/161, 3610/108, 3610/115, 3610/158, vše k. ú. Turnov za celkové nájemné ve výši 
487.304,21 Kč/rok + DPH na dobu neurčitou. 
 

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

Usnesení RM č. 675/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje dodatek smlouvy o nájmu mezi Městem Turnov a Městskou sportovní Turnov, s. r. o. na 
pronájem nemovitostí:   
- Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, elektrické 
osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní šachty, zavlažování, tribuny vč. zařízení a 
zastřešení, cílová věž a hřiště WORKOUT) nacházející se na pozemcích p. č. 600/1, 601/4, 610/6, 838/2, 
842/1, 842/2, 843/21, 601/12, 610/5, součástí pozemku je stavba Turnov čp. 2295, vše k. ú. Turnov, 
- Plavecká hala Výšinka vč. pozemku p. č. 1774/2, k. ú. Turnov, 
- Sokolovna Mašov, čp. 22 (sokolovna – 378 m2, restaurace 137 m2), vč. pozemku p. č. st. 5, k. ú. Mašov 
u Turnova,  
- Hřiště Mašov nacházející se na části pozemku p. č. 3, k. ú. Mašov u Turnov,  
- Fotbalový areál nacházející se na pozemcích p. č. 3610/116, 3610/159, 3610/157, 3610/107, 3610/154, 
3610/106, 3610/161, 3610/108, 3610/115, 3610/158, vše k. ú. Turnov za celkové nájemné ve výši 
487.304,21 Kč/rok + DPH na dobu neurčitou. 
 

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

9. Dodatek č.1 - Modernizace konektivity tří základních škol 
 

Rozprava: 

 

Na radě města 27. 6. 2019 byl schválen dodavatel AV MEDIA, a.s. pro realizaci podlimitního veřejné zakázky 

„Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“, 

část 1 „Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol“. Realizace byla zahájena během srpna a 

v současné době jsou dodány všechny komponenty podle smlouvy o dílo a většina prací zrealizována. Na kontrolním 

dnu 29. 10. 2019 byly na základě proměření subdodavatelem TrollComputers v ZŠ Turnov, 28. října sděleno, že do 

daných prostor tak, aby kvalita signálu byla v souladu s požadovanými parametry Standardu konektivity, je nutné 

přidat 10 ks zařízení WIFI. Bohužel ZŠ Turnov, 28. října jako jediná škola nemá dosud zpracovaný digitální plán 

slaboproudých zařízená zakreslených do půdorysů, a proto při přípravě žádosti byly v technické dokumentaci počty 

zařízení navrženy dle zkušeností a odhadu zpracovatele dokumentace s tím, že bude nezbytné provést ruční 

proměření při realizaci. V návaznosti na to byla zjištěna potřeba umístit ještě jeden switch pro zajištění síťového 

propojení dle požadovaných parametrů Standardu konektivity. Vícepráce v Dodatku č. 1 představují částku 57.300 

Kč bez DPH, tj. 69.333,- Kč včetně DPH. Při vyúčtování dotace bude v případě úspor v rámci 1. etapy projektu 

požadováno zahrnutí vícenákladů do uznatelných nákladů. 
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Usnesení RM č. 676/2019 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem AV MEDIA, a.s. na vícepráce dle předloženého 
materiálu v rámci veřejné zakázky „ Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově a 
dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“, část 1 „ Technika pro modernizaci konektivity tří základních 
škol“ za celkovou cenu díla 3.471.945 Kč bez DPH, tj. 4.201.053,- Kč včetně DPH. 
 

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

10. ŘSD smlouvy, chodník Hrubý Rohozec - OK Vesecko 
 

Rozprava: 

 

V rámci projektové přípravy stavby "Chodník od zámku Hrubý Rohozec k okružní křižovatce Vesecko" je třeba s 

vlastníkem dotčených pozemků Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o., Praha uzavřít 3 smlouvy:  

1) smlouva o právu provést stavbu - na základě této smlouvy budou pozemky pod stavbou po jejím dokončení 

bezplatně převedeny na Město Turnov, 

2) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti pro pokládku kabelu veřejného osvětlení v 

délce cca 520 bm, 

3) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti pro umístění dešťové kanalizace v délce cca 

400 bm. 

 
 

Usnesení RM č. 677/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o., Praha na stavbu 
"Chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko" na pozemku parc. č. 956/1, k. ú. 
Daliměřice. 
 

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

Usnesení RM č. 678/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, s. p. o., Praha pro umístění a provozování inženýrské sítě - veřejné osvětlení v rámci stavby "Chodník 
od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko" na pozemcích parc. č. 956/1,956/16, 999/12 
a 999/22, vše k. ú. Daliměřice. 
 

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

Usnesení RM č. 679/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, s. p. o., Praha pro umístění a provozování inženýrské sítě - dešťové kanalizace v rámci stavby 
"Chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko" na pozemku parc. č. 956/1, k. ú. 
Daliměřice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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11. Výsledek výběrového řízení "ZŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní" 
 

Rozprava: 

 

Do výběrového řízení „ ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní“ dorazila do konce lhůty pro podání nabídek 

jedna nabídka, která byla ve své podstatě dvojnásobná, než se předpokládalo dle zpracovaného rozpočtu. 

 
 

Usnesení RM č. 680/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise zrušit výběrové řízení na akci „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro 
imobilní“. 
 

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

Usnesení RM č. 681/2019 
RM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na projekt „ ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní“ a schvaluje komisi pro 
hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Radim Brožek, Ing. Miroslav Šmiraus, Jan 
Lochman, Ing. Zbyněk Miklík, Marcela Pilská. 
 

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

12. Převod majetku města Turnov do základního kapitálu společnosti Kulturní 

centrum Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 

 

V návaznosti na plánovanou rekonstrukci městského divadla v Turnově, jeho následné užívání, předpokládané 

náklady a financování byl konzultován převod objektu divadla a pozemků do vlastnictví Kulturního centra Turnov, 

s. r. o. (dále také KC Turnov). KC Turnov by pak mělo být investorem celé rekonstrukce. 

Pro provedení vkladu majetku do KC Turnov je nutno specifikovat převáděný majetek (členění na movité a 

nemovité věci, druhy pozemků apod.), zpracovat znalecký posudek, při provádění převodu vkladem do základního 

kapitálu také nutno upravit zakladatelskou listinu.  

Znalecké ocenění převáděného majetku, dle Zákona o obchodních korporacích dle §143 a násl., bylo zpracováno 

spol. Statikum, s. r. o. Brno a výsledná hodnota převáděného majetku je stanovena mimořádnou cenou ve výši 

3.360.000 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 682/2019 
RM schvaluje  
1) město Turnov jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, 
s. r. o. se sídlem Markova 311, 511 01 Turnov, identifikační číslo 259 58 941, rozhoduje o zvýšení 
základního kapitálu společnosti a pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu o rozhodnutí 
jediného společníka. 
Základní kapitál společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 311, 511 01 Turnov, 
identifikační číslo 259 58 941, se zvyšuje o částku 3.360.000,--Kč, tedy z původní výše 200.000,--Kč na 
novou výši základního kapitálu 3.560.000,--Kč.  
--- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem - převzetím vkladové povinnosti 
jediného společníka. Nepeněžitý vklad jediného společníka tvoří celek pozemků, evidovaných v katastru 
nemovitostí jako parcely 448 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, 
stavba pro shromažďování většího počtu osob), 449 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, 
budova Turnov č. p. 670, občanská vybavenost), 450 ostatní plocha, 451 zastavěná plocha a nádvoří 
(jehož součástí je stavba, budova Turnov č. p. 151, bydlení) a 458/3 ostatní plocha, vše v katastrálním 
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území Turnov, včetně všech dalších součástí a příslušenství.  
Tyto nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., IČ 155 45 
881, ze dne 9. 10. 2019, číslo posudku 4631-616-2019, částkou 3.360.000,--Kč a tuto částku jediný 
společník Město Turnov započítává na svůj emisní kurz.  
--- Lhůta pro převzetí vkladové povinnosti společníka se stanoví na 1 (jeden) měsíc ode dne rozhodnutí 
jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.  
--- Pokud společník převezme vkladovou povinnost, zvýší se jeho základní podíl ve společnosti. Nový 
podíl jiného druhu nevznikne. 
2) město Turnov dále schvaluje návrh prohlášení o převzetí vkladové povinnosti a pověřuje starostu 
města jeho podpisem:  
Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti 
Město Turnov, identifikační číslo 002 76 227, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov, které je jediným 
společníkem společnosti s ručením omezeným Kulturní centrum Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 311, 
511 01 Turnov, identifikační číslo 259 58 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové v oddíle C, vložce číslo 17548,  
prohlašuje, že rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Městská 
sportovní Turnov, s.r.o. pojatého do notářského zápisu notářky se sídlem v Turnově Mgr. Martiny 
Pokorné ze dne ………….. spisové značky   NZ …./20..,bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu této 
společnosti o částku 3.360.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta šedesát tisíc korun českých), tedy z původní 
výše 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 3.560.000,--Kč 
(slovy: tři miliony pět set šedesát tisíc korun českých).  
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem jediného společníka, převzetím 
vkladové povinnosti.  
Lhůta pro převzetí vkladové povinnost společníka byla rozhodnutím jediného společníka stanovena na 1 
(jeden) měsíc ode dne rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu.   
Město Turnov, identifikační číslo 002 76 227, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov, tímto svým 
prohlášením přebírá vkladovou povinnost ke zvýšení svého vkladu ve společnosti Kulturní centrum 
Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 311, 511 01 Turnov, identifikační číslo 259 58 941, s tím, že 
Částka zvýšení vkladu připadající na tento podíl činí 3.360.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta šedesát tisíc 
korun českých), výše tohoto nového podílu je u stávajícího společníka 100% a po zápisu zvýšení 
základního kapitálu bude tento 100% podíl odpovídat vkladu jediného společníka ve výši 3.560.000,--Kč 
(slovy: tři miliony pět set šedesát tisíc korun českých). 
Jedná se o vklad nepeněžitý, je tvořen celkem pozemků, evidovaných v katastru nemovitostí jako parcely 
448 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, stavba pro shromažďování 
většího počtu osob), 449 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, budova Turnov č. p. 670, 
občanská vybavenost), 450 ostatní plocha, 451 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, 
budova Turnov č. p. 151, bydlení) a 458/3 ostatní plocha, vše v katastrálním území Turnov, včetně všech 
dalších součástí a příslušenství.  
Tyto nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., IČ 155 45 
881, ze dne 9. 10. 2019, číslo posudku 4631-616-2019, částkou 3.360.000,--Kč a tuto částku jediný 
společník Město Turnov započítává na svůj emisní kurz.  
Lhůta pro splnění vkladové povinnosti je 1 (jeden) měsíc ode dne rozhodnutí jediného společníka v 
působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.  
 

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

Datum podpisu notářského zápisu bude doplněn později. 
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13. Studie knihovny Skálova ul., Turnov 
 

Rozprava: 

 

Na základě výzvy města Turnova na vypracování studie nové knihovny ve Skálově ulici byly předloženy tři nabídky, 

které byly odevzdány v souladu s podmínkami výzvy do 30. 10. 2019 do 15,00hod do podatelny města. Následně 

proběhla veřejná prezentace každé z odevzdaných studií 30. 10. 2019 od 17,00 hod v pobočce knihovny na 

železniční stanici v Turnově. Součástí podmínek účasti v soutěži byla i podmínka odevzdání nabídky na projekční 

práce na další stupně projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti nezbytné pro vydání příslušných povolení 

na stavbu.  

Všichni účastníci tuto povinnost splnili a ve stejném termínu odevzdali své nabídky v uzavřených obálkách. 

 
 

Usnesení RM č. 683/2019 
RM schvaluje  
výsledek otevírání obálek na cenu projekčních prací od společností A69-architekti s. r. o., Profes projekt 
Turnov s. r. o., VH Architekti Ing. arch. Václav Hájek. Smlouva na projekční práce bude uzavřena s 
účastníkem, jehož studie bude schválena zastupitelstvem města. 
 

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

14. Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2 
 

Rozprava: 

 

Tento materiál navazuje na projednávání zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na 

Turnově 2 a to 9. 10. a 6. 11. 2019. 

V rámci projednávání zadání architektonické studie na Rekonstrukci a rozšíření haly TSC, úpravu veřejného 

prostoru, úpravu atletického oválu a řešení volnočasového hřiště v ulici Studentská bylo vzneseno několik 

připomínek, které se domnívám, že by bylo vhodné v RM projednat: 

- Zásadní úvaha proběhla v diskuzi o umístění přetlakové haly.  

- Dalším tématem je dopravní propojení ulice Brigádnická a ulice Alešova.  

- Případné nové hřiště ve Studentské by nemělo být oplocené, ani jasně geometricky ohraničené.  

- Souběžně s projektovou přípravou je nutné zjistit zájem oddílů a využívání haly v této lokalitě. 

- Variantně se diskutovalo, zda by nebylo vhodné alespoň ve studii řešit rozšíření školy na plnohodnotnou, 

především s ohledem na územní rezervy a následné působení veřejného prostoru.  

 

Bod se po diskuzi přesouvá na jednání RM 19. 12. 2019. 

 
 
 

15. Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 3 "Umění" 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám materiál popisující zásadní principy 3. etapy obnovy Parku U Letního kina, část Umění. 

Navrhované řešení bylo několikrát projednáváno v komisi rozvoje města a v komisi životního prostředí. 

V principu se jedná o obnovu stávajícího parku: 

- obnova cest, mobiliáře a veřejného osvětlení 

- řešení prostoru u Pacltovy hutě 

- řešení prostoru při vstupu do letního kina 

- řešení prostoru při vstupu do parku z Husovy ulice 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 
 
 
 



11  Zápis Rady Města Turnov 28. 11. 2019 

Usnesení RM č. 684/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit navrhované projekční řešení obnovy Parku U Letního kina – 3. etapa-Umění, od firmy AND 
Praha. 
 

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

16. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

 

Návrh na kácení předkládá odbor správy majetku. Jedná se o douglasku tisolistou o obvodu kmene 190 cm, rostoucí 

na pozemku p. č. 291/1 v kat. území Mašov u Turnova. Douglaska je v kolizi se stavbou „Přístavba základní školy 

Mašov,“ která má být zahájena v květnu 2020. 

2. Vazovec 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Český rybářský svaz, místní organizace Turnov, požádal o 

skácení 3 prosychajících jasanů u hranice Rybích sádek Vazovec. Z důvodu nejasné vlastnické hranice nechal odbor 

životního prostředí stromy i vlastnickou hranici zaměřit. Z přiloženého plánku je patrné, že jasan o obvodu kmene 

240 cm roste na pozemku Českého rybářského svazu, který si již o povolení kácení požádal. Jasan  o obvodu kmene 

251 cm roste na pozemku p. č. 463/1 v kat. území Malý Rohozec, jehož vlastníkem je Město Turnov. Jasan o obvodu 

kmene 207 cm roste na hranici pozemků p. č. 463/1 a 429/2 v kat. území Malý Rohozec a je tudíž ve spoluvlastnictví 

Města Turnov a Českého rybářského svazu. Žádost o povolení musí tedy podat společně Město Turnov a Český 

rybářský svaz, který s pokácením jasanu souhlasí. 

3. Fučíkova 

Návrh na kácení předkládá odbor správy majetku na základě zpracované projektové dokumentace „I/10 Turnov, 

MÚK Fučíkova.“ Důvodem kácení je dostavba křižovatky silnic I/10 a III/28728 ve Fučíkově ulici. V rámci 

projektové dokumentace byl zpracován dendrologický průzkum, kdy bylo inventarizováno 46 samostatně 

hodnocených dřevin a 5 souvislých a keřových porostů (porostních skupin). Ke kácení je navrženo 29 samostatně 

hodnocených dřevin a 1 136 m2 zapojených porostů dřevin. Na jednání RM jsou předkládány ke schválení stromy a 

zapojené porosty dřevin rostoucí na pozemku p. č. 2265/155 v k. ú. Turnov, který je v majetku Města Turnov. 

4. ZŠ Alešova 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě požadavku Mgr. Michala Loukoty, ředitele ZŠ 

Skálova. Pan ředitel požádal o pokácení, příp. prořez stromů u ZŠ v Alešově ulici, kdy stromy stíní do tříd a zhoršují 

hygienické podmínky pro žáky a při velkém větru hrozí i pád na budovu. Pan ředitel navrhuje stromy pokácet a 

vysadit jiné. Jedná se o 4 lípy srdčité o obvodu kmene 130 cm, 111 cm, 134 cm a 145 cm, rostoucí na pozemku p. č. 

2531/11 v k. ú. Turnov. 

5. Žlutá ponorka 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě požadavku správce Žluté ponorky. Jedná se o 

borovici vejmutovku o obvodu kmene 125 cm, rostoucí na pozemku p. č. 680 v kat. území Turnov (zahrada Žluté 

ponorky). Důvodem žádosti je špatný zdravotní stav. 

6. Postup při schvalování žádostí o kácení zcela suchých stromů 

Odbor životního prostředí tímto žádá o úpravu postupu v projednávání a schvalování žádostí o kácení zcela suchých 

stromů. 

 
 

Usnesení RM č. 685/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks douglasky tisolisté o obvodu kmene 190 cm, rostoucí na pozemku 
p. č. 291/1 v k. ú. Mašov u Turnova (ZŠ Mašov). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 686/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 251 cm, rostoucího na pozemku 
p. č. 463/1 v k. ú. Malý Rohozec a 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 207 cm, rostoucího na hranici 
pozemků p. č. 463/1 a 429/2 v k. ú. Malý Rohozec (Vazovec). 
 

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

Usnesení RM č. 687/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 6 ks borovic lesních o obvodu kmene 90 cm, 100 cm, 84 cm, 99 cm, 99 
cm, 103 cm, 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 82 cm a 107 m2 zapojených porostů dřevin, vše 
rostoucí na pozemku p. č. 2265/155 v k. ú. Turnov (Fučíkova). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
p. Loukota nahlásil střet zájmů 

Usnesení RM č. 688/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 4 ks lip srdčitých o obvodu kmene 130 cm, 111 cm, 134 cm, 145 cm, 
rostoucích na pozemku p. č. 2531/11 v k. ú. Turnov (ZŠ Alešova). 
 

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

Usnesení RM č. 689/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice vejmutovky o obvodu kmene 125 cm, rostoucí na 
pozemku p. č. 680 v k. ú. Turnov (Žlutá ponorka). 
 

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

Usnesení RM č. 690/2019 
RM schvaluje  
postup při podávání žádostí o povolení kácení zcela suchých stromů, kdy tyto stromy nebudou 
projednávány na RM. Rada města pověřuje místostarostku Mgr. Janu Svobodovou podpisem žádostí o 
povolení kácení zcela suchých stromů. 
 

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

17. Kronikářský zápis 2018 
 

Rozprava: 

 

Letopisecká komise Rady města Turnov na svém jednání 5. 11. 2019 projednala zápis v kronice za rok 2018, všichni 

členové komise posoudili jeho obsah a úplnost. Zároveň se členové letopisecké komise na jednání usnesli, že 

kronikářka Mgr. Alžběta Kulíšková, vyhotovuje zápis ve městě Turnově velice pečlivě a obsáhle s vhodným 

přesahem do krajských, celorepublikových a celosvětových událostí. Zápis bude zveřejněn na webu města. 
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Usnesení RM č. 691/2019 
RM schvaluje  
kronikářský zápis za rok 2018 včetně jeho fotodokumentační přílohy. 
 

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

18. Hroby významných osobností 
 

Rozprava: 

 

Rada města Turnov na svém jednání dne 17. 8. 2005 usnesením č. 420/2005 schválila seznam hrobů významných 

osobností, za které byl v souladu s Řádem veřejného pohřebiště Města Turnov odpuštěn nájem z hrobového místa, a 

to na dobu neurčitou. Tento seznam je možné dle aktuálních potřeb a podaných žádostí měnit. 

V současnosti probíhá obnova značení hřbitova u kostela Narození Panny Marie a při této příležitosti je revidován 

seznam významných osobností a způsob značení hrobů. Po diskuzi s historiky Muzea Českého ráje navrhujeme 

doplnit tento seznam o tyto osobnosti:  

Prelát Jan Nepomuk Jiřiště (1974 – 2013), turnovský rodák, farář v Bělé pod Bezdězem, znalec historie a varhaník, 

sídelní kanovník a děkan Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích.  

JUDr. Václav Šolc (1928 – 2016), turnovský rodák, právník, předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN) v 

Turnově, v letech 1990 – 1998 starosta města.  

Manželé Jan a Jaroslava Solovjevovi, Jan Solovjev (1922 – 2014), turnovský rodák, malíř, grafik, sochař, ilustrátor a 

básník, člen Turnovského díla, Jaroslava Solovjevová (1926 – 2013), malířka a grafička spjatá s Turnovem, žákyně 

Emila Filly, členka Turnovského díla.  

Bohumil Boba Petrnoušek (1922 – 1945), turnovský rodák, člen Sokola, nositel Československého válečného kříže 

1939 (in memoriam), padl během aktivní účasti na pražském povstání v květnu 1945.  

Rod Pacltů (Pazeltů) Antonín Paclt (1800–1864), obchodník s drahými kameny, úspěšný výrobce skelné kompozice, 

bratr významného cestovatele Čeňka Paclta (1813–1887) František Paclt (1838–1902), obchodník s drahými 

kameny, dlouholetý okresní starosta. 

 

Usnesení RM č. 692/2019 
RM souhlasí  
se zařazením hrobů č. H-3, J-136, E-19, O-24, I-94 na hřbitově u kostela Narození Panny Marie do 
seznamu hrobových míst významných osobností města Turnova. 
 

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

19. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám: 

1) žádost ředitelky organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace o čerpání rezervního 

fondu organizace ve výši 51 tis. Kč z důvodu navýšení mzdových nákladů v provozním rozpočtu školy (38 tis. Kč 

mzdové náklady a 13 tis. Kč odvody). Dále žádost o změnu sledovaného ukazatele, účtu 521 - mzdové náklady o 38 

tis. Kč.  
 

Rezervní fond organizace k 30. 9. 2019: 228 518,46 Kč. 

Povinná rezerva na energie: 28 500 Kč. 

Rezervní fond k čerpání: 200 018 Kč. 

2) žádost ředitelky organizace Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 

do výše 66.800,- Kč na nákup pěti učitelských počítačů do tříd a jednoho počítače do kanceláře školy.  

Rezervní fond organizace k 30. 9. 2019: 905 546,37 Kč 

Povinná rezerva na energie: 38 250 Kč 

Rezervní fond k čerpání: 867 296,37 Kč 
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3) žádost ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace o čerpání 

rezervního fondu do výše 100 tis. Kč.  

Rezervní fond organizace k 30. 9. 2019: 144 094 Kč 

Povinná rezerva na energie: 37 500 Kč 

Rezervní fond k čerpání: 106 594 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 693/2019 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 
organizace do výše 51 tis. Kč na doplnění mzdových nákladů spojených s výplatou odměny. Zároveň 
navýšení sledovaného ukazatele účtu 521 - mzdové náklady o 51 tis. Kč na celkových 71 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 694/2019 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 67 
tis. Kč na nákup 5 ks učitelských počítačů do tříd a 1 ks počítače do kanceláře školy. 
 

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

Usnesení RM č. 695/2019 
RM schvaluje  
organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 
do výše 100 tis. Kč na doplatek spoluúčasti dotace Ministerstva kultury České republiky. 
 

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

20. Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádosti ředitelů o změnu sledovaných ukazatelů provozního rozpočtu u následujících 

příspěvkových organizací: 

1) Ředitel Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace žádá o: 

 navýšení sledovaného ukazatele 502 – Spotřeba energie o 130 tis. Kč z účtu 511 – Opravy a udržování 

(také sledovaný ukazatel).  

2) Ředitelka organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace žádá o:  

 snížení sledovaného ukazatele, položky účtu  502 - Spotřeba energie celkem o 31 490 Kč, z důvodu nižší 

spotřeby elektrické energie o 13 860 Kč a snížení ukazatele spotřeby tepla o 17 630 Kč. 

 snížení sledovaného ukazatele, položky účtu 503 - vodné, stočné o 4 800 Kč.  

3) Ředitelka Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace žádá o: 

 navýšení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie o 14 tis. Kč na celkových 44 tis. Kč z důvodu 

vyšších cen dodavatele energií. 

 snížení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba plynu o 9 tis. Kč na celkových 67 tis. Kč.  

 snížení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 5 tis. Kč na celkových 33 tis. Kč.  

 zvýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 3 tis. Kč na celkových 33 tis. Kč. 

Navýšení je způsobeno z důvodu více oprav v mateřské škole, např. nátěr zahradních prvků, výměna 

výdejního pultu aj.  

Zároveň bude navýšen také účet 602 - Výnosy ze školného o 3 tis. Kč, na celkových 133 tis. Kč.  
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4) Ředitelka Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace žádá o: 

 navýšení sledovaného ukazatele 502 - Spotřeba energie celkem o 4 tis. Kč na celkových 109 tis. Kč.  

Zároveň bude navýšen účet 501 - Spotřeba materiálu celkem (není sledovaný ukazatel) o 26 tis. Kč na 

celkových 393 tis. Kč, z důvodu pořízení nových učebních pomůcek, na které nevystačily finanční prostředky 

z rozpočtu KÚ LK a navýšen účet 602 - Výnosy ze školného o 30 tis. Kč, na celkových 120 tis. Kč., z důvodu 

stanovení vyšší úplaty za vzdělávání než bylo předpokládáno.  

5) Ředitelka Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace žádá o:  

 snížení sledovaného ukazatele účtu ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 36 tis. Kč na celkových 79 tis. 

Kč.  

6) Ředitelka Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace žádá o: 

 snížení sledovaného ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 12 tis. Kč na celkových 34 tis. Kč. Snížení je 

z důvodu úspory spotřeby vody.  

Zároveň bude zvýšen účet 501 - Spotřeba materiálu celkem (není sledovaný ukazatel) o 22 tis. Kč na celkových 

390 tis. Kč, navýšení je z důvodu pořízení učebních pomůcek. Organizace vyčerpala finanční prostředky ONIV 

z KÚ LK na náhrady za nemoc a není dostatek finančních prostředků na pořízení učebních pomůcek a navýšen 

účtu 602 - Výnosy ze školného o 10 tis. Kč na celkových 413 tis. Kč. Bylo vybráno více finančních prostředků 

na školném.   

7) Ředitel Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace žádá o: 

zvýšení sledovaného ukazatele 502 - Spotřeba energie celkem o 29 tis. Kč na celkových 297 tis. Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 696/2019 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 511 
– Opravy a udržování o částku 130 tis. Kč na celkových 110 tis. Kč, a zároveň schvaluje zvýšení 
sledovaného ukazatele 502 – Spotřeba energie o částku 130 tis. Kč na celkových 1.699 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 697/2019 
RM schvaluje  
organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 502 - Spotřeba 
energie celkem o 31 tis. Kč na celkových 48 tis. Kč a snížení sledovaného ukazatele účtu 503 - spotřeba 
vody o 5 tis. Kč na celkových 20 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 698/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele 502 - 
Spotřeba energie celkem o 5 tis. Kč na celkových 111 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele účtu 503 - 
Spotřeba vody o 5 tis. Kč na celkových 33 tis. Kč, navýšení sledovaného ukazatele 511 - Opravy a 
udržování o 3 tis. Kč na celkových 33 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 699/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace navýšení sledovaného 
ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie celkem o 4 tis. Kč na celkových 109 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 700/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 
účtu ukazatele účtu 503 - Spotřeba vody o 36 tis. Kč na celkových 79 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 701/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 
účtu 503 - Spotřeba vody o 12 tis. Kč na celkových 34 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 702/2019 
RM schvaluje  
organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného 
ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie celkem o 29 tis. Kč na celkových 297 tis. Kč. 
 

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

21. Dodatek č. 1 - stavba „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova 

důchodců Pohoda Turnov“ 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ provádí na základě uzavřené 

Smlouvy o dílo fi  MBQ s.r.o.  

Cena díla na základě uzavřené smlouvy je 39.765 022,- Kč včetně DPH s termínem dokončení 31. 5. 2020. 
 

Popis k dodatku č. 1: 

A) Položky méněprací : 

1)optimalizace výztuže pilot - 135 547,41Kč 

2)neprovedené kácení stromů - 77 857,00 Kč 

3)bilance vzhledem k demol. bytového domu - 76 359,43 Kč 

4) změna nátěrového systému krčku 0,00 Kč 

Celkem - 289 763,84 Kč 
 

B) Položky víceprací 

1)zajištění stability svahu dle geolog. posudku + 97 216,26 Kč 

2)podkladní beton pod zákl. pasy nebylo v PD + 29 300,00 Kč 

3)přeložka kanalizace – jiná orientace nádrží + 52 464,00 Kč 

4)zákl. spára pro piloty č. 58,59 + 34 520,00 Kč 

5)doplnění kotevních destiček u stropních panelů + 36 811,07 Kč 

6)doplnění paždíků u oken krčku + 53 141,00 Kč 

7)změna opěrné stěny u parkoviště + 18 396,50 Kč 

8)doplnění ocelových výměn ve stropě prefa + 73 125,00 Kč 

Celkem + 394 973,83 Kč 
 

Celkem + 105 209,99 Kč bez DPH tj. 120 991,48 Kč vč. DPH 

 

Původní cena Díla  celkem:  34.578 280,- Kč bez DPH 

celkem: 39.765 022,-Kč s DPH 
 

Nová cena Díla   celkem:  34.683 490,33 Kč bez DPH 

   celkem:  39.886 013,87 Kč s DPH 
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Usnesení RM č. 703/2019 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ve výši 120 991,48 Kč včetně DPH dle změnového listu ke „Smlouvě o dílo“ pro 
stavbu „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ pro firmu MBQ  s. 
r. o., Praha. Celková cena díla 34.683 490,-Kč bez DPH tj. 39.886 014,-Kč vč. DPH. Nový termín dokončení 
dle dodatku č. 1 je 5. 7. 2020. 
 

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

22. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov – návrh na úpravu 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov. V návrhu jsou nově rozděleni žadatelé pro účely tohoto programu do 2 skupin, další samostatnou 

skupinu tvoří nájmy MST. Do první skupiny jsou zařazeni žadatelé, kteří vlastní klíčová sportoviště, platící nájem 

Městské sportovní Turnov s.r.o. či spolky vlastnící určená sportoviště na území města. Tito žadatelé jsou 

v pravidlech specifikování jmenovitě a okruh žadatelů je uzavřen. Druhou skupinou žadatelů v tomto programu jsou 

menší spolky. V této skupině jsou oprávněnými žadateli sportovní spolky, které nejsou vedeny jako příjemci 

podpory ve skupině č. 1, okruh žadatelů v této skupině je otevřený.  

Materiál bude projednáván v ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 704/2019 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 
rozpočtu města Turnov s navrhovanými změnami. 
 

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

 

 

 

 

 

V Turnově dne 5. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Ing. Tomáš Hocke           Mgr. Petra Houšková 

      starosta                 místostarostka 


