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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 19. prosince 2019 
 
 

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

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

  

Přítomni: 
 
 
 

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

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

            
 

 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

  1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM Turnov, Trávnice-

divadlo čp.670-kNN,SR" 

Ludmila Těhníková 13:00 – 14:00      

  2. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k 

dodávce elektrické energie NN“ vyvolané stavbou  „Domov 

s pečovatelskými byty, ul.5.května, Turnov“. 

Ing. Tomáš Hocke       

  3. Kadeřavec, oprava cesty, smlouva o příspěvku Ludmila Těhníková       

  4. 

 

  5. 

Smlouva o výpůjčce domu čp. 1248 Bedřicha Smetany 

Turnov 

Zvyšování nájemného v bytech v majetku města 

       

  6. 

 

  7. 

Žádost o projednání věci nevyužívaného 

vodohospodářského majetku VHS Turnov 

Kácení stromu rostoucího mimo les 

       

  8. 

 

Výběr dodavatele na modernizaci učeben ve dvou ZŠ 

Turnov 

Mgr. Petra Houšková       

Ostatní 

  9. 

10. 

Bytový dům, Granátová ul. 

Rozvojové záměry středních škol – bod byl stažen 

Mgr. Petra Houšková          14:00 – 14:10 

 

      

11. Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města Ing. Tomáš Hocke               14:10 – 14:30          

12. Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení 

venkovního hřiště na Turnově 2 – bod byl stažen 

            

Záležitosti odboru životního prostředí 

13. Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v 

k. ú. Turnov – bod byl stažen 

 

Mgr. Jana Svobodová 14:30 – 14:40      
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Záležitosti odboru finančního 

14. Plán inventur na rok 2019 Ing. Tomáš Hocke 14:40 – 15:10      

15. Finanční záležitosti příspěvkových organizací        

16. Odpis pohledávek        

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

17. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 Mgr. Martina Marková  15:10 – 15:30     

18. 

19. 

Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací 

Žádost Waldorfské mateřské školy Turnov p.o. – čerpání 

rezervního fondu, změna sledovaných ukazatelů – přidaný 

bod 

       

Ostatní 

  20.       Valná hromada turnovské odpadové služby, s.r.o. – výběrové    Mgr. Jana Svobodová 

              řízení   na    nákup   nákladního    automobilu   se    svozovou  

              nástavbou pro komunální odpad – přidaný bod 

 

 

 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu "SM Turnov, Trávnice-divadlo čp.670-kNN,SR" 
 

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, Trávnice čp.670-kNN,SR“. Rozsah 

stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN a nové rozpojovací skříně. Přeložka je navržena z 

důvodu přestavby divadla na žádost Města Turnov.  

 
 

Usnesení RM č. 731/2019 
RM schvaluje  
uzavření budoucí 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. čísle 463/3, 463/2, 460/2, 447, 450 k. ú. Turnov ve 
vlastnictví Města Turnov v celkové délce 74 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Trávnice čp. 670-
kNN,SR“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 48.100,- Kč + DPH (650,- Kč/bm 
+ DPH). 
 

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

2. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie 

NN“ vyvolané stavbou  „Domov s pečovatelskými byty, ul.5. května, Turnov“ 
 

Rozprava: 

 

Předložená „Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie NN“ je vyvolána 

nutností přeložit kabel NN ČEZ Distribuce podél stavby: “Domov s pečovatelskými byty, ul. 5. května, Turnov.“ 

Termín realizace 4 měsíce po uhrazení zálohy ve výši 260 568,- Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 732/2019 
RM schvaluje  
uzavření „Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie NN“ vyvolané 
stavbou „Domov s pečovatelskými byty, ul. 5. května, Turnov“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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3. Kadeřavec, oprava cesty, smlouva o příspěvku 
 

Rozprava: 

 

Rada města udělila usnesením č. 597/2019 výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek na opravu 

komunikace na Kadeřavci - Kouty. Tato výjimka byla udělaná z důvodu sdružení finančních prostředků ČEZ (po 

pokládce nových kabelů) a zdejších obyvatel, které zastupuje pan xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Firma STRABAG Praha, a.s. se písemně dne 29. 11. 2019 omluvila, že z kapacitních důvodů již nemůže v letošním 

roce tuto akci zrealizovat a nedošlo k podpisu smlouvy o dílo. Firma nabídla realizaci hned na jaře, podle vhodných 

klimatických podmínek. 

Vzhledem k tomu, že nedošlo k naplnění realizace do konce roku 2019, navrhuje odbor správy majetku zrušit 

usnesení, kterým byla udělena výjimka ze směrnice. Navrhujeme vypsat výběrové řízení na zhotovitele díla. Rozsah 

díla by byl rozšířen o provedení asfaltové plochy ve Studentské ulici za prodejnou barev a laků (návaznost na letos 

dokončenou 6. etapu sídliště U Nádraží). 

Odbor správy majetku informoval obyvatele zde bydlící, že k opravě komunikace v letošním roce bohužel nedojde. 

Pan xxxxxxxxxxxxxx, který obyvatelé zde bydlící zastupuje, písemně oznámil, že přesto chtějí s Městem Turnov 

uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na opravu této komunikace. Částku navýšili na 80.200 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 733/2019 
RM ruší  
usnesení č. 597/2019. 
 

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

Usnesení RM č. 734/2019 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci " Oprava komunikace Kadeřavec - Kouty a 
parkovací plochy ve Studentské ulici" a schvaluje hodnotící komisi ve složení Ing. Tomáš Hocke, Ing. 
Miroslav Šmiraus, Mgr. Radim Brožek, Jiří Vele, Marcela Pilská. 
 

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

Usnesení RM č. 735/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na akci "Oprava komunikace Kadeřavec - Kouty" od občanů 
Kadeřavce, kteří jsou zastoupeni panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 80 200 Kč. 
 

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

4. Smlouva o výpůjčce domu čp. 1248 Bedřicha Smetany Turnov 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má za účelem zajištění území nezbytného pro realizaci a výstavbu veřejně prospěšné stavby - jižního 

sjezdu z komunikace I/10 Turnov, MÚK Fučíkova,v kat. území Turnov, obec Turnov (dále jako „Jižní sjezd”) nabýt 

Pozemky, neboť se nacházejí v území, kde má být stavba realizována, příp. v území nezbytném pro její realizaci. 

Nepřekročitelnou podmínkou Ředitelství silnic a dálnic, bylo zajištění Pozemků bez jakýchkoliv zatížení či závazků, 

tj. včetně odstranění stavby - objektu k bydlení s č. p. 1248 nacházející se na pozemku parc. č. 2262/1 . 

Vzhledem ke skutečnosti, že Pozemky jsou ve vlastnictví soukromé osoby a je na nich umístěna stavba č. p. 1248 

sloužící k bydlení osob, bylo jako nejefektivnější způsob řešení situace zvoleno jednání s vlastníkem pozemků, jehož 

výsledkem bylo získání souhlasu s prodejem pozemků Městu Turnov za účelem výstavby Jižního sjezdu pod 

podmínkou, že vlastníkovi budou poskytnuty finanční prostředky na zajištění náhradního (nového) objektu bydlení 

obdobného charakteru (tj. bydlení v rodinném domě) na oddělených částech pozemků parc. č. 2263/1 a č. 2262/2 dle 

Geometrického plánu, jež nejsou předmětem prodeje a nejsou již nezbytné k výstavbě Jižního sjezdu. 
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Odůvodnění navrhovaného usnesení:  

Město Turnov má za účelem zajištění území nezbytného pro realizaci a výstavbu veřejně prospěšné stavby - jižního 

sjezdu z komunikace I/10 Turnov, MÚK Fučíkova, v kat. území Turnov, obec Turnov (dále jako „Jižní sjezd”) nabýt 

Pozemky, neboť se nacházejí v území, kde má být stavba realizována, příp. v území nezbytném pro její realizaci. 

Nepřekročitelnou podmínkou Ředitelství silnic a dálnic, bylo zajištění Pozemků bez jakýchkoliv zatížení či závazků, 

tj. včetně odstranění stavby - objektu k bydlení s č. p. 1248 nacházející se na pozemku parc. č. 2262/1 . 

Vzhledem ke skutečnosti, že Pozemky jsou ve vlastnictví soukromé osoby a je na nich umístěna stavba č. p. 1248 

sloužící k bydlení osob, bylo jako nejefektivnější způsob řešení situace zvoleno jednání s vlastníkem Pozemků, jehož 

výsledkem bylo získání souhlasu s prodejem pozemků Městu Turnov za účelem výstavby Jižního sjezdu pod 

podmínkou, že vlastníkovi budou poskytnuty finanční prostředky na zajištění náhradního (nového) objektu bydlení 

obdobného charakteru (tj. bydlení v rodinném domě) na oddělených částech pozemků parc. č. 2263/1 a č. 2262/2 dle 

Geometrického plánu, jež nejsou předmětem prodeje a nejsou již nezbytné k výstavbě Jižního sjezdu.  

Stavba nového/náhradního objektu bydlení bude časově omezena, když do doby sjednané pro dokončení stavby 

budou předkládanou smlouvou o výpůjčce Pozemky, včetně objektu k bydlení č. p. 1248 přenechány vypůjčiteli k 

dočasnému, omezenému užívání, a to na dobu 24 měsíců od právní moci stavebního povolení ke stavbě nového/ 

náhradního objektu bydlení s tím že, pokud by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k vydání kolaudačního souhlasu 

umožňujícího užívání nového/náhradního objektu bydlení ani do 6 týdnů od uplynutí doby 24 měsíců od právní moci 

stavebního povolení ke stavbě Nového objektu bydlení  (když za realizaci výstavby Nového objektu bydlení se 

považuje vydání kolaudačního souhlasu umožňujícího užívání Nového objektu bydlení), je dnem ukončení trvání 

výpůjčky poslední den následujícího měsíce. 

Po uplynutí doby výpůjčky dojde k vyklizení objektu č. p. 1248 za účelem jeho následného odstranění a využití 

Pozemků k realizaci a stavbě Jižního sjezdu.  

Povinnost vypůjčitele vyklidit předmět výpůjčky bude rovněž zajištěna notářským zápisem s doložkou jeho přímé 

vykonatelnosti. 

Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce je předmětem zveřejnění dle ustan. § 39 odst. 1 zákona o obcích. 
 

 
Usnesení RM č. 736/2019 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Turnov, jako půjčitelem a xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako vypůjčitelem ohledně výpůjčky  
-pozemku parc. č. 2262/1 o výměře 117 m2, jehož součástí je stavba - objekt k bydlení s č. p. 1248,  který 
vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2262 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku, 
číslo 4532-2506/2019, vyhotoveného  Ing. Janem Králem, M. Alše 620, 513 01 Semily, ověřeného Ing. 
Janem Králem dne 26.10.2019 a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální 
pracoviště Semily dne 12.11.2019 (dále jen „Geometrický plán“); 
-pozemku parc. č. 2263/2 o výměře 406 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2263 na základě 
Geometrického plánu; zapsáno a evidováno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrální pracoviště Semily na LV č. 1679, kat. území Turnov, obec Turnov (dále oba pozemky jako 
„Pozemky”). 
 

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

5. Zvyšování nájemného v bytech v majetku města 
 

Rozprava: 

 

Bod byl stáhnut z jednání. Bude opětovně projednán v příslušných komisích. RM doporučuje navázat zvyšování 

nájemného na inflaci s příslušnou přirážkou. 

 
 
 
 
 
 



5                                                                                           Zápis Rady Města Turnov 19. 12. 2019 

6. Žádost o projednání věci nevyužívaného vodohospodářského majetku VHS 

Turnov 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov bylo opětovně osloveno s žádostí společností Vodohospodářské sdružení Turnov, ve které společnost 

žádá o projednání možnosti převodu majetku do soukromého vlastnictví. 

Předmětem projednané žádosti byla nabídka bezplatného převodu majetku VHS Turnov na Malém Rohozci, který již 

není dlouhodobě využíván pro systém zásobování pitnou vodou (jsou odstaveny). Přesto, že nejsou napojeny do 

veřejného systému, je možné, aby sloužily pro další soukromé využití. Veškerý nabízený majetek je umístěn na 

soukromých pozemcích. Vzhledem k tomu, že město nemělo zájem majetek převzít do svého vlastnictví, žádá VHS 

o schválení možnosti převést tyto nemovitosti do soukromého vlastnictví. 

Do jednání o možnostech převodu se zapojil pan starosta Ing. Tomáš Hocke, který se sešel s panem xxxxxxxxx a 

panem xxxxxxxxxxx, ohledně majetku a vodních zdrojů na Malém Rohozci. Dohoda z těchto jednání je následující: 

VHS předá majetek Turnovu a následně město Turnov uzavře s panem xxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx smlouvu 

o výpůjčce na 5 let. Za využívání zdrojů nebudeme nic chtít, na druhou stranu budeme od nich chtít, aby se starali o 

zdroje - běžné opravy jímacích objektů (spárování, opravy zdiva, poklopů a dvířek, odstranění vegetace z jímacích 

objektů a sekání trávy v nejbližším okolí). 

OSM upozorňuje, že není jen údržba stavebního objektu (spárování, opravy zdiva, poklopů a dvířek, odstranění 

vegetace z jímacích objektů a sekání trávy v nejbližším okolí), ale také pravidelné rozbory vody. Domy s čp. 109 a 

158 vodu využívají pravděpodobně jako pitnou, manželé xxxxxxxxxxx by chtěli vodní zdroj využít pro vybudování 

malé vodní nádrže. Ve smlouvě o výpůjčce je nutno uvést všechny podmínky a rizika užívání těchto vodních zdrojů. 

Zároveň doporučujeme před převzetím majetku žádat po VHS test vodních zdrojů v rozsahu Rozbor pitné vody dle 

Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - úplný rozsah (II). 

 
 

Usnesení RM č. 737/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit převzetí nevyužívaného vodohospodářského majetku na pozemcích v k. ú. Malý Rohozec 
parc. č. st. 188/1, st. 188/2 a st. 72 od společnosti Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934, za 
podmínky, že společnost VHS Turnov provede testování vody v rozsahu Rozboru pitné vody dle Vyhlášky 
MZd č. 252/2004 Sb. - úplný rozsah (II). Po převodu do vlastnictví města Turnov bude Technické vybavení 
postavené na stavebním pozemku p. č. 72, k. ú. Malý Rohozec svěřeno na základě smlouvy o výpůjčce do 
péče pana xxxxxxxxx, vlastník jednoho z napojených domů čp. 158, Malý Rohozec a Vodní zdroj 
akumulovaný na stavebních pozemcích p. č. 188/1 a 188/2, k. ú. Malý Rohozec, bude svěřen na základě 
smlouvy o výpůjčce do péče manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pro oba se smluvně stanovenými podmínkami 
údržby staveb, okolí i pravidelného testování kvality vodního zdroje. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
 
  

7. Kácení stromu rostoucího mimo les 
 

Rozprava: 
Strom brání vybudování nájezdu k pozemku pana xxxxxxxxxx u objektu Barvy laky ve Studentské ulici. Navíc by 

mohl být tento nájezd využit k otáčení vozidel v této části ulice. Proto lze nájezd vnímat jako veřejně prospěšnou 

dopravní stavbu. S pokácením stromu bylo rovněž počítáno v rámci projektu regenerace zeleně na sídlišti.  

Vybudování nájezdu výše uvedeného nájezdu je součástí dohody s panem xxxxxxxxxx na směnu pozemků, při 

kterých by město získalo pozemek na autobusovou zastávku u silnice I/35 v lokalitě u čerpací stanice Benzina. 

 
 

Usnesení RM č. 738/2019 
RM schvaluje  
podání žádosti o kácení smrku rostoucího mimo les na pozemku p. č. 2600/1 k. ú. Turnov ve Studentské 
ulici u prodejny Barvy laky z důvodu přípravy výstavby točny pro vozidla ve veřejném zájmu a z důvodu 
projektu úpravy zeleně schválené RM a komisí OŽP v rámci Regenerace sídliště U Nádraží. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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8. Výběr dodavatele na modernizaci učeben ve dvou ZŠ Turnov 
 

Rozprava: 

 

Na radě města 26. 9. 2019 byly schváleny zadávací podmínky pro zadávací řízení veřejné zakázky „Modernizace 

odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov“. Zadavatel obdržel 1 nabídku. Žádná nabídka nebyla doručena po skončení 

lhůty pro podání nabídek. Celková předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 8 mil. Kč bez DPH. 
 

Seznam doručených nabídek: 

AV MEDIA, a.s.  

IČ:  48108375 

Sídlo:  Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 7 846 163,76 
 

Účastník prokázal základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci. Účastník prokázal i všechny další 

požadavky zadavatele v tomto zadávacím řízení, proto komise navrhuje zadavateli, aby se vybraným dodavatelem 

stal a k uzavření smlouvy vybral dodavatel AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375 s nabídkovou cenou ve výši 

7.846.163,76,- Kč bez DPH, tj. 9.493.858,15 Kč vč. DPH. Projekt Modernizace ZŠ Turnov je podpořen dotací 

z projektu IROP. 

 
 

Usnesení RM č. 739/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele AV MEDIA, a.s., IČ 48108375 
na realizaci veřejné zakázky „Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov“ za cenu 7.846.163,76 
Kč bez DPH, tj. 9.493.858,15 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto 
dodavatelem. 
 

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

9. Bytový dům, Granátová ul. 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov je majitelem bytového domu Granátová 1897. Hlavní nájemníci jsou především senioři nad 80 let a 

osoby v sociálně obtížní situaci. Jedním z nájemníků je i p. xxxxxxxx. Situace v domě je opakovaně komplikovaná 

z důvodu návštěv u p. xxxxxxxx. Do domu byly cca před dvěma lety instalovány kamery, došlu k ukončení 

poskytování soc. služby u p. xxxxxxx, proběhla opakovaná jednání s panem xxxxxxxxxx i jeho rodinou (případové 

konference, jednání s rodiči ze strany OSV, p. xxxxxxxx jsou poskytovány dvě sociální služby). Opatření však 

nebyla účinná. V domě dochází k neshodám, výtržnostem, narušování pořádku, výjezdům MP i PČR, návštěvy 

přespávají na chodbách. Od listopadu 2019 jsou problémy opět zásadní a jsou předmětem jednání. Na základě těchto 

jednání navrhujeme realizovat postupně opatření pro zabezpečení domu a zvýšení bezpečnosti v domě Granátová 

1897.  

1/  instalace elektronického vchodového zámku, 

2/ dočasná ostraha – bezpečnostní agentura + spolupráce MP při přestupku – hradit z řádku mimořádné situace,  

3/ zajištění vstupu -  provoz trvalé vrátnice - návrh postupně úhradu rozpočítávat  do nových nájemních  smlouvě, 

doporučení zajistit provoz přes dodavatele,  

4/ kamery – instalace kamery za domem.  

 
 

Usnesení RM č. 740/2019 
RM schvaluje  
navrhovaný postup opatření v bytovém domě Granátová 1897 a pověřuje odbor správy majetku realizací 
dílčích kroků. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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10. Rozvojové záměry středních škol 
 

Rozprava: 
Bod byl stáhnut z jednání vzhledem k časovým možnostem. 

 
 

11. Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám k diskuzi materiál popisující možný nákup pozemků pro rozvoj města.  

Jednání byl přítomen p. Karel Jiránek, zastupitel. 

 
 

Usnesení RM č. 741/2019 
RM projednala  
materiál záměr nákupu pozemků pro rozvoj města a pověřuje starostu města dalším jednáním a 
zajištěním potřebných podkladů pro jednání zastupitelstva města. 
 

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

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

Rozprava: 

 

Bod byl stáhnut z jednání vzhledem k časovým možnostem. 

 
 

13. Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Bod byl stáhnut z jednání vzhledem k časovým možnostem. 

 
 

14. Plán inventur na rok 2019 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám Plán inventur na rok 2019 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 

270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice o inventarizaci majetku a 

závazků města Turnova, k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2019. 

Předpokládaný okamžik zahájení inventur je stanoven k 01. 01. 2020 a předpokládaný okamžik ukončení inventur je 

stanoven k 31. 01. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 742/2019 
RM schvaluje  
Plán inventur na rok 2019. 
 

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

15. Finanční záležitosti příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám:  

1/ Žádost ředitele Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace, o úpravu odpisového plánu na rok 

2019 z důvodu předání dřevěného přístřešku Mateřské škole Turnov, Jana Palacha 1931, p. o., kvůli stavbě 

Alzheimer centra a jeho úplného odepsání zůstatkové ceny ve výši 154 335 Kč.  



8                                                                                           Zápis Rady Města Turnov 19. 12. 2019 

Původní výše odpisů 2.376.964 Kč, nová výše odpisů 2.531.299 Kč.  

Odvod z investičního fondu zřizovateli za rok 2019 zůstává ve výši 1406 tis. Kč.  

   

2/ Žádost ředitelky organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace o úpravu odpisového 

plánu za rok 2019 – a to z důvodu přesunu koberce z velkého sálu z účtu 032 Kulturní předměty na účet 022 

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí v celkové hodnotě 73 579 Kč (není kulturním 

předmětem – musí se provést účetní odpisy za dobu užívání) a z důvodu odepisování souboru movitých věcí 

v synagoze od 1. 1. 2019 vedeném na účtu 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 

v celkové výši 29.363 Kč pro rok 2019.  

Původní výše odpisů 14.718 Kč, nová výše odpisů 117.660 Kč.  

Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 2019 činit 118 000 Kč. 

 

3) Žádost ředitelky organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace o snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz ve výši 172.000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 172.000 Kč na pořízení 

kulturních předmětů – účet 032. Současně žádá o schválení čerpání fondu investic na nákup kulturních předmětů do 

výše 172.000 Kč (viz níže přiložená tabulka). Od 1. 1. 2018 dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky -  se předměty kulturní povahy účtující na účet 032 hradí z fondu investic. V tabulce je 

přehled kulturních předmětů pořízených během roku 2018 a 2019. 

 
 

Usnesení RM č. 743/2019 
RM schvaluje  
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 
2019. 
 

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

Usnesení RM č. 744/2019 
RM schvaluje  
organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace upravený odpisový plán na rok 
2019. 
 

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

Usnesení RM č. 745/2019 
RM schvaluje  
organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 
103 tis. Kč na celkových 118 tis. Kč. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu 
do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 746/2019 
RM nařizuje  
organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic 
do rozpočtu města o 103 tis. Kč na celkových 118 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 747/2019 
RM schvaluje  
organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace snížení neinvestičního příspěvku 
o částku 172.000 Kč na celkových 2.329.000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 172.000 Kč na 
pořízení kulturních předmětů. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu do 
nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

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

Usnesení RM č. 748/2019 
RM schvaluje  
organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace čerpání z fondu investic na nákup 
kulturních předmětů do výše 172.000 Kč. 
 

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

16. Odpis pohledávek 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám materiál týkající se pohledávek Města Turnova.   
 

Odbor finanční žádá o odpis nedobytné pohledávky z činnosti OŽP po lhůtě splatnosti v celkové výši 400 Kč.  
 

Odbor správy majetku žádá o odpis nedobytných pohledávek za energie a služby z nebytových prostor a za nájemné 

z nebytového prostoru po lhůtě splatnosti v celkové výši 16.934 Kč.  
 

Vzhledem k tomu, že se pohledávky staly nedobytnými, je radě předkládán materiál, který řeší jejich odpis, aby 

mohly být vymazány z účetnictví. Na odboru správy majetku a finančním odboru jsou uloženy kopie dokladů, 

kterými byly pohledávky neúspěšně a opakovaně vymáhány. 

 
 

Usnesení RM č. 749/2019 
RM schvaluje  
vzdání se práva a prominutí pohledávek v celkové výši 400 Kč z titulu dlužné faktury za poskytnutou 
službu z důvodu její nevymahatelnosti. 
 

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

Usnesení RM č. 750/2019 
RM schvaluje  
vzdání se práva a prominutí pohledávek v celkové výši 16.934 Kč z titulu dlužného nájemného a služeb 
včetně energií z nebytového prostoru z důvodu jejich nevymahatelnosti. 
 

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

17. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

A/ Zastupitelstvo města na svém jednání dne 19. 12. 2019 bude schvalovat rozpočet města na rok 2020. Na základě 

toho Vám předkládáme ke schválení jednotlivé rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020. 

B/ Dále Vám předkládáme ke schválení střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných 

Městem Turnovem na období 2021 – 2022. Nová povinnost schvalování střednědobých výhledů vychází ze zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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Usnesení RM č. 751/2019 
RM schvaluje  
v případě schválení rozpočtu města, rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 včetně sledovaných 
ukazatelů u níže uvedených příspěvkových organizací: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

Usnesení RM č. 752/2019 
RM nařizuje  
odvod z fondu investic za rok 2019 do rozpočtu zřizovatele níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve výši 1618 tis. Kč 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace ve výši 966 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve výši 2144 tis. Kč 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 21 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 2 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace ve výši 114 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace ve výši 33 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace ve výši 39 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace ve výši 248 tis. Kč 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace ve výši 335 tis. Kč 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 297 tis. Kč 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace ve výši 332 tis. Kč 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 217 tis. Kč 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve výši 70 tis. Kč 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace ve výši 78 tis. Kč 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace ve výši 55 tis. Kč 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace ve výši 130 tis. Kč 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace ve výši 1367 tis. Kč 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 753/2019 
RM schvaluje  
střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 - 2022 níže uvedených příspěvkových organizací: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 
 

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

18. Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

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

příspěvkových organizací: 
 

1) Ředitel Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, p. o. žádá o: 

 snížení sledovaného ukazatele, položky účtu 502 – Spotřeba energie o 68 tis. Kč na celkových 240 tis. Kč 

z důvodu dodatečného rozúčtování záloh na energie v provozu Pobočky Žluté ponorky Turnov II na další 

položky (úklid, voda) během účetního období. Částka 68 tis. Kč se tedy přesune na účet 518 – Ostatní 

služby, kde se nově zahrnují i úklidové služby organizace fakturované městem jako podíl na nákladech za 

provoz pobočky na Turnově II v Alešově ulici. 
 

2) Ředitel Základní školy Turnov, Skálova 600, p. o. žádá o: 

 zvýšení sledovaného ukazatele, položky účtu 502 – Spotřeba energie o 5 tis. Kč na celkových 1.653 tis. 

Kč. Bude hrazeno ze zůstatku účtu 518 – Ostatní služby v rámci rozpočtu. 

 snížení sledovaného ukazatele, položky účtu 503 – Spotřeba vody o 6 tis. Kč na celkových 411 tis. Kč 

 snížení sledovaného ukazatele, položky účtu 511 – Opravy a udržování o 5 tis. Kč na celkových 335 tis. 

Kč 

 zvýšení sledovaného ukazatele, položky účtu 521 – Mzdové náklady o 12 tis. Kč na celkových 469 tis. Kč. 

Z důvodu navýšení mzdy o 10 % u asistenta pedagoga dle celostátních tabulek, bude hrazeno ze zůstatku 

účtu 518 – Ostatní služby v rámci rozpočtu. 
 

 
Usnesení RM č. 754/2019 

RM schvaluje  
organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace snížení sledovaného 
ukazatele 502 – Spotřeba energie o 68 tis. Kč na celkových 240 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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p. Loukota nahlásil střet zájmů 
 

Usnesení RM č. 755/2019 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 
502 – Spotřeba energie o 5 tis. Kč na celkových 1.653 tis. Kč. Dále pak schvaluje snížení sledovaného 
ukazatele 503 – Spotřeba vody o 6 tis. Kč na celkových 411 tis. Kč, snížení sledovaného ukazatele 511 – 
Opravy a udržování o 5 tis. Kč na celkových 335 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 521 – Mzdové 
náklady o 12 tis. Kč na celkových 469 tis. Kč. 
 

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

19. Žádost Waldorfské mateřské školy Turnov p. o. - čerpání rezervního fondu, 

změna sledovaných ukazatelů 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace o změnu sledovaných ukazatelů provozního rozpočtu a čerpání 

rezervního fondu organizace:     

 snížení sledovaného ukazatele účtu 503 – Spotřeba vody o 3 tis. Kč na celkových 52 tis. Kč, 

 žádost o čerpání rezervního fondu organizace do výše 40 tis. Kč je předkládána pro celkovou vyšší 

spotřebu energie (účet 502), než bylo očekáváno při sestavování rozpočtu organizace, a to zejména 

z důvodu změny dodavatele energie a změny plateb. Doplatek na energie potřebuje organizace celkem ve 

výši 43 tis. Kč. Částka 40 tis. Kč by měla být čerpána z rezervního fondu a částka 3 tis. Kč bude v případě 

schválení této žádosti převedena z účtu 503 - Spotřeba vody.  

Spolu s čerpáním z rezervního fondu je třeba navýšit sledovaný ukazatel účet 502 - Spotřeba energií celkem o 43 tis. 

Kč na celkových 178 tis. Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 756/2019 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 503 
– Spotřeba vody o 3 tis. Kč na celkových 52 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 757/2019 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 
organizace do výše 40 tis. Kč na navýšení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energií. 
 

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

Usnesení RM č. 758/2019 
RM schvaluje  
organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 
502 – Spotřeba energie o 43 tis. Kč na celkových 178 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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20. Valná hromada Turnovské odpadové služby, s.r.o. - výběrové řízení na nákup 

nákladního automobilu se svozovou nástavbou pro komunální odpad 
 

Rozprava: 

 

Společnost vyhlásila výběrové řízení na nákup Nákladního automobilu se svozovou nástavbou pro komunální odpad 

– TOS Turnov. Zadání bylo uveřejněno na E-ZAK, osloveno bylo 7 uchazečů. Po posouzení došlých nabídek komise 

vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od společnosti Unicont Group s. r .o., IČ: 41193113 v nabídkové ceně Kč 

2.849.000 bez DPH.  

 
 
 

Usnesení RM č. 759/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje nákup Nákladního automobilu se svozovou nástavbou pro komunální odpad – TOS Turnov od 
společnosti Unicont Group s.r.o., IČ: 41193113, Služeb 609/6, 108 00 Praha 10, v nabídkové ceně Kč 
2.849.000,- bez DPH. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 27. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………   ……………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Jana Svobodová 

           starosta             místostarostka 


