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ZÁPIS  
z 1. jednání rady města Turnov 

ze dne 15. ledna 2020 
 

 

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 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Pelešany p. č. 99/1-

kNN,SS" 

Mgr. Radim Brožek 8:00 – 10:15      

  2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Nad Šetřilovskem -

kNN, kVN" 

       

  3. Výběr nejvhodnější nabídky – "Polyfunkční komunitní 

centrum ul. Skálova, Turnov" 

Ing. Tomáš Hocke       

  4. Výběr nejvhodnější nabídky – "Zateplení bytového domu 

Turnov, Granátová 1897" 

       

  5. Výběr nejvhodnější nabídky – "ZŠ 28. října – stavební 

úpravy pro imobilní" 

       

  6. 

 

 

  7. 

Výběr nejvhodnější nabídky – "Dodávka zdravotních 

prostředků do objektu Domu se zvláštním režimem u 

Domova důchodců Pohoda Turnov" 

Zadávací podmínky "Nové návštěvnické centrum a 

modernizace Regionálního turistického informačního centra 

v Turnově" 

 

 

 

Mgr. Radim Brožek 

      

  8. Zadávací podmínky "Průmyslová zóna Vesecko, chodník, 

veřejné osvětlení a rekonstrukce přístupové komunikace" 

       

  9. Zadávací podmínky "Chodník ulice Přepeřská, Turnov"        

10. Schválení prodeje zařízení dálkového přenosu        

11. Mobilní kamerový bod - žádost o dotaci Ing. Tomáš Hocke       
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Záležitosti odboru rozvoje města 

12. Změna č. 2 Územního plánu Turnov – aktuální informace RNDr. Miroslav Varga 10:15 – 10:30 

Záležitosti odboru finančního 

13. Limity městského úřadu a městské policie - platy, 

občerstvení a dary 

Ing. Tomáš Hocke 10:30 – 10:45      

Záležitosti odboru životního prostředí 

14. Schválení dodatku č. 3 na akci: Městský park Turnov (park 

u letního kina) etapa 3 - "Umění" 

      10:45 – 11:15      

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

k. ú. Turnov 

Mgr. Jana Svobodová       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

16. Odvolání člena sociálně bytové komise a jmenování nového Mgr. Petra Houšková  11:15 – 11:30 

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00 

Ostatní 

17. Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení 

venkovního hřiště na Turnově 2 

Ing. Tomáš Hocke  12:00 – 13:15      

18. Mediální zpravodajství z Turnova        

19. Rozvojové záměry středních škol Mgr. Petra Houšková       

20. Záštita starosty – Nejúspěšnější sportovci okresu 2019 Mgr. Jana Svobodová            

21. Záštita starosty - Čokoládový festival 2020             

22. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - kritéria hodnocení 

jednatele, složení dozorčí rady 

            

23. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - investiční záměr - 

přístavba zimního stadionu 

            

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

24. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací Mgr. Martina Marková   13:15 – 13:30    

 

 

 

 

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

stavby "SM Turnov, Pelešany p.č.99/1-kNN,SS" 
 

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, Pelešany p. č. 99/1-kNN,SS“. Přípojka je 

vedena k parcele 99/1 k. ú. Mašov u Turnova. Rozsah stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN 

a uzemnění v lokalitě obce Pelašany, xxxxxxxx. Stavba podzemního kabelového vedení se nachází na parcel. čísle k. 

ú. 94/7, 1318 Mašov u Turnova v majetku města Turnov. Trasa vedení je navržena v celkové délce 30 bm.  

Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku v celkové výši 12.000- Kč + DPH za umístění 

kabelového vedení (400,- Kč za bm + DPH). 
 

Doplnění z jednání RM: RM žádá o kladení důrazu na rychlost a dopravní opatření a realizaci akce mimo turistickou 

sezónu. 

 
 

Usnesení RM č. 1/2020 
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. čísle 94/7, 1318 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města 
Turnov v celkové délce 30 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Pelešany p. č. 99/1-kNN,SS“ ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 12.000,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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



3  Zápis Rady Města Turnov 15. 1. 2020 

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

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

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“.  

Rozsah předkládané 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. Stavba podzemního kabelového vedení se nachází na parcel. čísle 992/17, 

991/11, 1004/59, 1004/19, 1005/6, 2822/3, 1007/3, 1007/41, 1007/63, 3876/1, 1007/4 k. ú. Turnov v majetku města 

Turnov. Trasa vedení je navržena v celkové délce 380 bm.  

Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku v celkové výši 152.000,- Kč + DPH za umístění 

kabelového vedení (400,- Kč za bm + DPH). 

 
 

Usnesení RM č. 2/2020 
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. 992/17, 991/11, 1004/59, 1004/19, 1005/6, 2822/3, 1007/3, 
1007/41, 1007/63, 3876/1, 1007/4  k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 380 bm 
dotčeného stavbou „SM Turnov, Nad Šetřilovskem-kNN, kVN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 
jednorázovou úhradu ve výši 152.000,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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

Usnesení RM č. 3/2020 
RM ruší  
z důvodu nového projednávání stavby usnesení č. 668/2019 ze dne 28. 11. 2019. 
 

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

3. Výběr nejvhodnější nabídky – "Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, 

Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“, 

který provedla hodnotící komise dne 6. 1. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem MBQ s.r.o., IČ: 24247677 za cenu Kč 19 264 132,12 bez DPH /Kč 22 286 062,09 s DPH. 

Termín realizace od 1. 2. 2020 do 15. 2. 2021. Rozpočet projektu 26,6 mil. Kč vč. DPH. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. MBQ s.r.o. 19 264 132,12/ 22 286 062,09 

2. První podještědská stavební spol. s r.o. 19 810 000,-/ 23 970 100,- 

3. BREX, spol. s r.o. 20 593 021,34/ 24 917 555,82 

4. Ještědská stavební společnost s.r.o. 20 900 000,-/ 25 289 000,- 

5. TERMIL s.r.o. 21 335 489,-/ 24 644 139,- 

6. EHM stavební CZ s.r.o. 21 785 679,80/ 25 138 458,86 
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Usnesení RM č. 4/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele MBQ s.r.o., IČ: 24247677 na 
realizaci zakázky „Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“ za cenu Kč 19 264 132,12 bez DPH 
/Kč 22 286 062,09 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

4. Výběr nejvhodnější nabídky – "Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 

1897" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897“, 

který provedla hodnotící komise dne 6. 1. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem STAV-AGENCY, s.r.o., IČ:25482505 za cenu Kč 7 709 759,66 bez DPH /Kč 

8 866 223,61s DPH. Termín realizace od 1. 3. 2020 do 31. 10. 2020. Rozpočet projekt 12,65 mil. Kč vč. DPH. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 
 

Pořadí Název společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. STAV-AGENCY, s.r.o. 7 709 759,66/ 8 866 223,61 

2. Realitní a stavební společnost s.r.o. 8 499 999,-/ 9 774 998,85 

3. SYBAN, s.r.o. 8 588 588,-/ 9 876 876,20 

4. L§P stavební, s.r.o. 8 907 818,58/ 10 241 795,37 

5. TERMIL s.r.o. 9 229 454,44/ 10 613 872,61 

6. Fireo s.r.o. 9 268 190,29/ 10 658 418,80 

7. ThermoInvestPraha, spol. s.r.o. 9 553 681,40/ 10 986 733,61 

8. HB INPOL, s.r.o. 9 745 351,59/ 11 207 154,33 

9. Čekro CZ s.r.o. 9 998 488,94/ 11 498 262,28 

10. EHM stavební CZ s.r.o. 10 347 835,47/ 11 900 010,79 

11. Spiders s.r.o. 10 646 134,26/ 12 243 054,40 

12.  MARHOLD a.s. 10 798 751,93/ 12 418 564,72 

 

 

Usnesení RM č. 5/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STAV-AGENCY s.r.o., IČ: 
25482505 na realizaci zakázky „Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897“ za cenu Kč 7 709 
759,66 bez DPH /Kč 8 866 223,61 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 
dodavatelem. 
 

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

5. Výběr nejvhodnější nabídky – "ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní“, který 

provedla hodnotící komise dne 6. 1. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem TASTE ONE s.r.o. IČ: 01957465 za cenu Kč 1 786 175,77  bez DPH /Kč 2 161 272,68 

s DPH.  

Termín realizace od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Rozpočet projekt 2,05 mil. Kč vč. DPH. 
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Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

a s DPH 

1. TASTE ONE s.r.o. 01957465 1 786 175,77/ 2 161 272,68 

2. Čekro CZ s.r.o. 28750187 2 606 100,50/ 3 153 381,60 

3. MSV Liberec s.r.o. 61328952 2 639 027,04/ 3 193 222,72 

 
 

Usnesení RM č. 6/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele TASTE ONE s.r.o., IČ:01957465    
na realizaci zakázky „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní“ za cenu Kč 1 786 175,77 bez DPH /Kč 2 
161 272,68 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

6. Výběr nejvhodnější nabídky – "Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domu 

se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domu se 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 6. 1. 2020, se 

schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Linet spol. s r.o., IČ: 

00507814 za cenu Kč 557 400,- bez DPH /Kč 667 225,26 s DPH. Termín realizace od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020. 

Rozpočtovaná cena 0,4 mil. Kč vč. DPH. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

a s DPH 

1. Linet spol. s r.o. 00507814 557 400,-/ 667 225,26 

2. HOSPIMED, spol. s r.o. 00676853 588 240,-/ 711 770,40 

 

 

Usnesení RM č. 7/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Linet spol. s r.o., IČ: 00507814 
na realizaci zakázky „Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domu se zvláštním režimem u Domova 
důchodců Pohoda Turnov“ za cenu Kč 557 400,- bez DPH /Kč 667 225,26 s DPH a zároveň schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

7. Zadávací podmínky "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově" 
 

Rozprava: 

 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce „Nové návštěvnické centrum a modernizace 

Regionálního turistického informačního centra v Turnově“. 
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Zadávací řízení bude vypsáno jako zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. a bude vypsáno na 

dvě části. První část bude přízemí budovy Regionálního informačního centra v Turnově, která bude hrazena 

z dotace. Druhá část je 1. patro této budovy, a to bude zcela s vlastních prostředků a musí být i ve výběrovém řízení 

odděleno. 

Zadávací řízení s termínem realizace 10 /2020 – 4/2021 bude vypsáno po schválení rady města a plánované 

odevzdání nabídek se předpokládá v únoru 2020.  

 
 

Usnesení RM č. 8/2020 
RM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na projekt „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 
turistického informačního centra v Turnově“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve 
složení: Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Ladislav Osička, Mgr. Radim 
Brožek, Marcela Pilská, Ing. Eliška Gruberová. 
 

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

8. Zadávací podmínky "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce 

přístupové komunikace" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a 

rekonstrukce přístupové komunikace“. Výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu s termínem 

realizace v rozsahu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 v maximální délce 30 kalendářních dnů. 

 
 

Usnesení RM č. 9/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a 
rekonstrukce přístupové komunikace“ a schvaluje hodnotící komise ve složení: Mgr. Petra Houšková, Ing. 
Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, Ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Radim Brožek, Marcela Pilská. 
 

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

9. Zadávací podmínky "Chodník ulice Přepeřská, Turnov" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce „Chodník ulice Přepeřská, Turnov“. Výběrové 

řízení bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu s termínem realizace od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 s tím, že 

předání staveniště bude na výzvu investora v koordinaci se stavbou rekonstrukce komunikace II/610 - hranice 

Libereckého kraje v maximální délce 30 kalendářních dnů. Protože bude tato stavba prováděna v souběhu 

s rekonstrukcí silnice II/610 ulice Přepeřská a je třeba časově obě stavby zkoordinovat, žádáme tímto Radu města o 

povolení výjimky ze Směrnice Města Turnova č. 49.19. Výjimka se týká uzavřeného výběrového řízení, kde bychom 

vyzvali pouze čtyři firmy, které se na této stavbě pohybují, a které by si tyto obě stavby časově zkoordinovali.  

 

Usnesení RM č. 10/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení v uzavřené výzvě na projekt „Chodník Přepeřská, 
Turnov“ a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Ing. 
Miroslav Šmiraus, Ing. Zdeněk Miklík, Mgr. Radim Brožek, Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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10. Schválení prodeje zařízení dálkového přenosu 
 

Rozprava: 

V souvislosti se zrušením napojení hradu Valdštejn na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru 

ČR byla provedena před vánocemi demontáž zařízení pro dálkový přenos (ZDP) STX23A. Firma AEC Novák s. r. o. 

z Ústí nad Labem projevila zájem o odkoupení tohoto zařízení za cenu 11 tis. Kč (viz mail v příloze). 

Zařízení bylo namontováno touto firmou v loňském roce a celkové náklady byly 22 tis. Kč bez DPH.  

Požární zabezpečení bylo z důvodu úspory finančních prostředků napojeno na pult Městské policie. 

 
 

Usnesení RM č. 11/2020 
RM schvaluje  
odprodej demontovaného zařízení pro dálkový přenos STX23A firmě AEC Novák s.r.o. za cenu 11 tis. Kč. 
 

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

11. Mobilní kamerový bod - žádost o dotaci 
 

Rozprava: 

 

Předmětem žádosti o dotaci bude pořízení nového mobilního kamerového bodu. Lokality pro mobilní kamerový bod 

byly vybrány v souvislosti s nárůstem protiprávního jednání a na základě častých stížností ze strany občanů, zejména 

na porušování zákona proti veřejnému pořádku a majetkovou kriminalitu v různých částech města Turnova, ve 

spolupráci s OOPČR.  

Rizikové lokality:  

1. Školská a sportovních zařízení: městský stadion, sportoviště u haly TSC, Sportovní areál Maškovka, nová 

hřiště v parcích, místa výskytu ilegálního grafiti 

2. Sídliště Výšinka, Přepeřská, Studentská 

3. Nádraží Českých drah - park u nádraží 

4. Autobusový terminál  

5. Židovský hřbitov a Synagoga 

6. Parky v Aleji legií, na Šetřilovsku, Vesecko  

Na pořízení je možné požádat o dotaci z programu Prevence kriminality na místní úrovni 2020 na Ministerstvo 

vnitra České republiky, výše dotace na projekt je 84 %. Pokud bude získána dotace, spoluúčast města by činila 16% 

nákladů. Celkové náklady se odhadují na cca 350 000 Kč a spoluúčast Města Turnov by činila cca Kč 56 000.  

 
 

Usnesení RM č. 12/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti do dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni 2020 na akci „Turnov – 
mobilní kamera 2.“ a souhlasí s finanční spoluúčastí minimálně 16% z celkových nákladů. 
 

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

12. Změna č. 2 Územního plánu Turnov – aktuální informace 
 

Rozprava: 

 

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen pořizovatel) zpracoval 

Zprávu o uplatňování Územního plánu Turnov za uplynulé 4leté období. Součástí zprávy byly pokyny pro 

zpracování Změny č. 2 Územního plánu Turnov. 

Zpráva byla projednána s dotčenými orgány a schválena ZM 20. 09. 2018 usnesením č. 267/2018. ZM zároveň 

usnesením č. 268/2018 ze dne 20. 09. 2018 schválilo pořízení Změny č. 2 Územního plánu Turnov zkráceným 

postupem. 

Na základě novely stavebního zákona lze pořídit změnu územního plánu zkráceným postupem, pokud o tom 

zastupitelstvo obce výslovně rozhodne, a zároveň nejsou navrženy variantní řešení. Zkrácené postupy by přitom 

měly být využívány přednostně. 
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Na základě schválené zprávy o uplatňování vybraný zpracovatel Ing. Žaluda vyhotovil Návrh Změny č. 2 Územního 

plánu Turnov vč. dokumentace SEA-vyhodnocení vlivů na životní prostředí rovnou pro veřejné projednání (u 

zkráceného postupu odpadá společné jednání). Řešeny byly pouze požadavky uvedené ve zprávě. 

 
 

Usnesení RM č. 13/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o pořizování Změny č. 2 Územního plánu Turnov. 
 

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

13. Limity městského úřadu a městské policie - platy, občerstvení a dary 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám návrh na limity na rok 2020. Mzdové limity vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2020. Rada 

města schvaluje každoročně limity počtu zaměstnanců a mzdové limity.  

Městský úřad Turnov 

Mzdový limit pro rok 2020 je stanoven ve výši 45822 tis. Kč.  

Limit na občerstvení na rok 2020 je navržen ve výši 180 tis. Kč.  

Limit na dary na rok 2020 je navržen ve výši 50 tis. Kč. 

Městská policie Turnov 

Limit zaměstnanců na rok 2020 ve výši 19.  

Mzdový limit pro rok 2020 je stanoven ve výši 8175 tis. Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 14/2020 
RM schvaluje  
mzdové limity pro rok 2020 městského úřadu a městské policie takto: 
Městský úřad ve výši 45822 tis. Kč a 
Městská policie ve výši 8175 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 15/2020 
RM schvaluje  
pro město Turnov na rok 2020 limit na občerstvení ve výši 180 tis. Kč a dary ve výši 50 tis. Kč. 
 

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

14. Schválení dodatku č. 3 na akci: Městský park Turnov (park u letního kina) etapa 

3 - "Umění" 
 

Rozprava: 

 

Žádost bude podrobněji zdůvodněna jak v důvodové zprávě, tak v dodatku smlouvy s ohledem na navýšení 

finančních prostředků a opětovně předložen na jednání RM. 

 
 

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

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám materiál týkající se realizace izolační zeleně na pozemcích p. č. 1992/7 a 1991 v kat. území 

Turnov. Nově založené vegetační prvky budou chránit obytnou zástavbu (zejména sídliště na Přepeřské) před 

negativními vlivy plánované silnice R35.  
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Projektovou dokumentaci zpracoval v roce 2018 Suchopýr o.p.s., se sídlem 463 31 Oldřichov v Hájích 5, IČ: 254 

19 358, zodpovědná projektantka: Ing. Mgr. Alena Hlídková. 

 
 

Usnesení RM č. 16/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci „Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 
a 1992/7 v k. ú. Turnov “ a schvaluje hodnotící komisi ve složení:  Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav 
Šmiraus, Marcela Pilská, Ing. Hana Malá, Ing. Miloslava Šípošová, Lukáš Bělohradský. 
 

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

16. Členství v komisi sociálně bytové - odvolání člena komise a návrh na jmenování 

nového 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme vám ke schválení odvolání z komise sociálně bytové paní Ludmily Těhníkové k 31. 12. 2019 z důvodu 

skončení pracovního poměru. Navrhujeme jmenovat členem komise nového vedoucího odboru správy majetku Mgr. 

Radima Brožka, a to od 01. 01. 2020. Pracovní skupina pro bytové otázky bude nově v tomto složení: Kordová Eva, 

Červinková Šárka, Macháčková Jana, Melicharová Eva, Kanclířová Luďka, Brožová-Doubková Andrea. 

 
 

Usnesení RM č. 17/2020 
RM odvolává  
k 31. 12. 2019 paní Ludmilu Těhníkovou z členství v komisi sociálně bytové a v pracovní skupině pro 
bytové otázky. 
 

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

Usnesení RM č. 18/2020 
RM jmenuje  
od 1. 1. 2020 Mgr. Radima Brožka členem komise sociálně bytové. 
 

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

Usnesení RM č. 19/2020 
RM bere na vědomí  
složení pracovní skupiny pro bytové otázky. 
 

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

17. 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. 
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Usnesení RM č. 20/2020 
RM projednala  
a souhlasí se zadáním projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2. dle 
navrženého postupu, v parametrech přetlakové haly umožňující herní plochu 40x30 m a umístěním 
uvnitř atletického oválu. 
 

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

18. Mediální zpravodajství z Turnova 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám aktuální přehled mediálního pokrytí z Turnova, které je hrazeno z rozpočtu města. Celkově na 

média vynakládáme 850.000 korun ročně. Tato částka je dlouhodobě konstantní a léta se již nenavyšovala.  

 
 

Usnesení RM č. 21/2020 
RM projednala  
aktuální situaci v oblasti mediálního zpravodajství z Turnova. 
 

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

19. Rozvojové záměry středních škol 
 

Rozprava: 

 

Liberecký kraj připravuje nové záměry pro vznik center odborného vzdělávání, které by měly být zařazeny do výzvy 

IROP v období 2021 – 2027.  V rámci kraje je vysoký počet zájemců ze strany SŠ, předpokládaná alokace však bude 

výrazně nižší (v 1. kole byla realizace  COV za cca 500 tis. Kč) a nižší bude počet podpořených škol. Nižší bude i 

financování ze strany IROP – 70 – 75% dotace pro Liberecký kraj. Výzvy jsou očekávány v první polovině 2021. 

Střední zdravotnická škola v Turnově a Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově zpracovala své rozvojové 

záměry, které byly předloženy k dalšímu projednání na Liberecký kraj. Záměry předkládají i Radě města.    

 
 

Usnesení RM č. 22/2020 
RM podporuje  
rozvojový záměr „Střešní nástavby a zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu“ Střední zdravotnické 
školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvkové organizace. RM vnímá vysokou potřebnost rozvoje 
zdravotnických a sociálních oborů v kraji, podporuje záměr z důvodu vysoké naplněnosti školy, poptávky 
o školu z řad zájemců, zájmu o absolventy ze strany sociálních partnerů školy a nedostatečné současné 
kapacity budovy. 
 

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

Usnesení RM č. 23/2020 
RM podporuje  
projektový záměr v oblasti uměleckoprůmyslového a polytechnického školství Střední 
uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373, příspěvkové organizace. RM 
vnímá záměr modernizace současného stavu budovy a vybavení vzhledem ke stáří vybavení a stavu 
budovy jako potřebný, záměr je v souladu se strategií podpory polytechnického vzdělávání ve školách 
zřizovaných městem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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20. Záštita starosty – Nejúspěšnější sportovci okresu 2019 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám žádost Okresního sportovního a tělovýchovného sdružení Semily, z. s. o poskytnutí finanční 

podpory z řádku rozpočtu na rok 2020 - Záštity starosty mimo dotační program. Žádost je na 10 tis. Kč. Po poradě 

vedení města předkládám návrh s upravenou částkou na 5 tis. Kč., stejně jako v roce 2019, kdy RM podpořila akci 

také částkou 5 tis. Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 24/2020 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro Okresní sportovní a tělovýchovné 
sdružení Semily, z. s., IČ: 68 24 79 31, 3. května 327, 513 01 Semily, ve výši 5.000 Kč na uskutečnění akce 
Nejúspěšnější sportovci okresu Semily 2019. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

21. Záštita starosty - Čokoládový festival 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám žádost pana xxxxxxxxx o podporu akce Čokoládový festival, který se bude konat ve dnech 27. – 

29. března 2020 v Kulturním centru Střelnice. Akce se konala již vloni a těšila se velkému zájmu veřejnosti. Po 

konzultaci na poradě vedení navrhuji udělení záštity starosty ve výši 5.000 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 25/2020 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro ChrisEvents, s. r. o., Budovatelů 
485, 281 44 Zásmuky, ve výši 5.000 Kč na uskutečnění akce Čokoládový festival, který se bude konat ve 
dnech 27. – 29. března 2020 v Kulturním centru Střelnice. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy 
a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

22. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - kritéria hodnocení jednatele, složení 

dozorčí rady 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám návrh na kritéria hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. pana Ing. Vladimíra 

Konopky, dále na složení hodnotící komise pro hodnocení jednatele. Současně byla na MěÚ doručena žádost 

Stavebního bytového družstva Turnov, zda by družstvo mohlo mít svého zástupce v dozorčí radě společnosti, 

navrhují pana Romana Korolevyče. 
 

Doplnění z jednání RM: RM se bude na svém dalším jednání zabývat obměnou členů dozorčí rady či možností 

navýšení počtu členů dozorčí rady. 

 
 

Usnesení RM č. 26/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje kritéria pro hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. na hospodářský rok 
2019/2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 27/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, J. Mikula, Ing. Šmiraus, PhDr. 
Maierová. 
 

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

23. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - investiční záměr - přístavba zimního stadionu 
 

Rozprava: 

 

Společně s panem jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA Vám předkládám materiál 

popisující ucelené informace k investičnímu záměru: "Maškova zahrada investiční záměr - Přístavba šaten na 

zimním stadionu Ludvíka Koška", více informací k zadání, harmonogramu a financím naleznete v příloze tohoto 

materiálu. 
 

Doplnění z jednání RM: RM požaduje odsouhlasení dispozic, projednání navýšení plateb za nájem od HC, využívání 

šaten přípravkou, projednání využívání zimního stadionu v brzkých odpoledních hodinách, předpokládaný časový 

harmonogram _ kompletní projekt do konce 05/2020, pak inženýring a stavební povolení, VŘ na podzim 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 28/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje předložený investiční záměr Přístavby šaten na zimním stadionu Ludvíka Koška a zároveň 
schvaluje časový harmonogram nákladů 1. a 2. fáze, tj. 1. fáze do výše 0,4 mil. Kč bez DPH na 
projektovou dokumentaci a přípravu ke stavbě v roce 2020 a 2. fáze do výše 2,5 mil. Kč bez DPH na 
realizaci vnitřní vestavby včetně interiéru šaten na jaře a létě 2021. 
VH ukládá jednateli předložit k odsouhlasení finalizované řešení dispozice, navýšení plateb za nájem od 
HC, řešení odšatnování přípravky na jednání RM 4. 3. 2020. 
 

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

24. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám plán veřejnosprávních kontrol v roce 2020, které budou prováděny na základě §102, odst. 2, 

písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, kde je 

povinností zřizovatele příspěvkových organizací provádět kontrolu jejich hospodaření.  

 
 

Usnesení RM č. 29/2020 
RM schvaluje  
plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov pro rok 
2020 takto:  
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 
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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 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 22. ledna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Mgr. Petra Houšková                Mgr. Jana Svobodová 

    místostarostka          místostarostka 


