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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 30. ledna 2020 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle    

          zákona 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 zřízení věcného břemene-služebnosti "SM 

Turnov, Sobotecká p. č. 279/16, 279/39-kNN,H2B" 

Mgr. Radim Brožek 13:00 – 14:20      

  2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Mašov p. č. 316/3-

kNN" 

       

  3. Odkoupení pozemků pro budoucí komunikaci a smlouva o 

příspěvku, Daliměřice 

       

  4. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Turnov – 

Liberecký kraj – dar 

       

  5. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro 

akci "Gymnázium - výměna  kotlů" 

       

  6. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro 

akci "Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti u 

ZŠ 28. října" 

       

  7. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro 

akci "Žlutá ponorka – změna vytápění" 

       

  8. Vypsání výběrového řízení a schválení hodnotící komise 

"Oplocení hřbitova Pelešany - II. etapa" 

       

  9. Vypsání výběrového řízení a schválení hodnotící komise 

"Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl" 

       

10. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období r. 

2021 - 2022 

       

11. Oprava schodiště ke kapli na návsi v Mašově - žádost o 

výjimku 

       

12. Náhrada škody - p. Louda        

13. Záměr provedení nepeněžitého vkladu nemovitého majetku 

Města do základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s. 
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r. o. - zpřesnění informací 

14. Rozpis položek rozpočtu 2020 - OSM        

15. Pojištění majetku        

Ostatní 

16. DPS Granátová 1897 - průběžná informace Mgr. Petra Houšková      14:30 – 14:50      

17. Dotace na projektovou dokumentaci - Greenway Jizera 

Turnov-Svijany 

Mgr. Jana Svobodová            

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

18. Žádost o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací Mgr. Martina Marková 14:50 – 15:00      

19. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na 

základních školách 

 

20. Zvyšování nájemného v bytech v majetku města Turnov       

Mgr. Radim Brožek  

 

      

21. Zrušení výběrového řízení – Výkon TDS na akci – 

"Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897" 

 

22. Rezignace RNDr. Josefa Uchytila, DiS. EFP na funkci 

předsedy a člena kulturní komise rady města a na funkci 

člena dozorčí rady KCT, s.r.o.       RNDr. Josef Uchytil  

 

 

       

 
  

1. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM Turnov, Sobotecká p. č. 279/16, 
279/39-kNN,H2B" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene od ČEZ 

Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Sobotecká, p. č. 279/16 a 279/39-kNN“. Stavba byla již realizována a 

spočívala v rozkrytí části nového chodníku pro zjištění uložení hloubky vodovodního a plynovodního řadu, 

nové dešťové kanalizace a realizace el. přípojky k p. č. 279/39 a 279/16 v ulici Sobotecká p. č. 1282/19 k. ú. 

Mašov u Turnova v rozsahu 6,3 bm dle geometrického plánu č. 1188-2473/2019. V trase nového chodníku je 

rovněž položen kabel veřejného osvětlení. Na tuto stavbu nebyla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene, jelikož bylo nutno dořešit majetkoprávní vztahy mezi Libereckým krajem a 

Městem Turnov (darovací smlouva ze dne 13. 6. 2019), je Smlouva o zřízení věcného břemene předkládána 

RM již ve finální podobě k zavkladování na katastr nemovitostí. 

 

Usnesení RM č. 30/2020 

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. 1282/19 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce 6,3 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Sobotecká, p. č. 279/16 a 279/39-kNN “ ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.800,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 

 

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

 
 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM 
Turnov, Mašov p. č. 316/3-kNN" 
 

Rozprava: 

 

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

břemene-služebnosti od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Mašov p. č. 316/3-kNN“. Stavbou 
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dojde k dotčení pozemku p. č. 1296,316/59 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města v lokalitě Mašov, 

Nad Hájkem podzemním kabelovým vedením NN v délce cca 121 bm. Stávající kabel. vedení bude na 

pozemku p.č.1296 odkopáno a přerušeno. Na toto vedení bude naspojkováno nové vedení o stejné dimenzi. 

Kabelové vedení bude ukončeno v nové skříni v plastovém pilíři umístěným na pozemku p. č. 316/59. Nová 

přípojková skříň se nachází na hranici pozemku investora p. č. 316/3 k. ú. Mašov u Turnova. 

 

 

Usnesení RM č. 31/2020 

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. 316/59,1296 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce cca 121 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Mašov p. č. 316/3-kNN“ ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 48.400,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 

 

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

 

3. Odkoupení pozemků pro budoucí komunikaci a smlouva o příspěvku, Daliměřice 
 

Rozprava: 

 

Na odbor správy majetku podal žádost o souhlas se zřízením sjezdu na pozemek a o souhlas vlastníka 

sousedního pozemku se stavbou nového rodinného dvojdomu pan XXXXXXXXXXXX, majitel pozemků 

parc. č. 698/16 a 698/30, oba k. ú. Daliměřice, v zahrádkářské kolonii Daliměřice.  Odbor správy majetku 

podmínil tento souhlas úhradou 100 tis. Kč na výstavbu komunikace a prodejem části pozemků na budoucí 

komunikaci, dle platné studie zóny Daliměřice.  

K odkoupení dojde za standartních podmínek: 100,- Kč/m2, tj. pozemky v celkové výměře 35 m2, za kupní 

cenu 3.500,- Kč. Náklady na oddělení pozemků ponese prodávající, správní poplatek do katastru uhradí 

město. 

 

 

Usnesení RM č. 32/2020 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 100 tis. Kč s panem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

na výstavbu komunikace na částech pozemků parc. č. 711/175, 699/1 a 695/58, vše k. ú. Daliměřice. 

 

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

 

Usnesení RM č. 33/2020 

RM doporučuje  

ZM schválit odkoupení částí pozemků p. č. 698/16 a 698/30, které byly nově označeny p. č. 698/73, o 

výměře 21 m2 a p. č. 698/74, o výměře 14 m2, v k. ú. Daliměřice, od pana XXXXXXXXXXX, za kupní 

cenu ve výši 3500,- Kč (tj. 100,- Kč/m2). Prodávající uhradil náklady spojené s oddělením pozemků, město 

Turnov zajistí zápis na Katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad. 

 

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

 
 
4. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Turnov – Liberecký kraj – dar 
 

Rozprava: 

 

Odboru správy majetku byl Krajskou správnou silnic Libereckého kraje zaslán návrh majetkoprávního 

vypořádání pozemků v ulici Palackého, v k. ú. Turnov. V tomto návrhu se jedná o vypořádání pozemků pod 

nově vybudovanými chodníky ve zrekonstruované ulici Palackého, kterým Liberecký kraj tyto pozemky 

daruje městu Turnov. 



 

4            Zápis Rady Města Turnov 30. 1. 2020  

 

Majetkoprávní vypořádání pozemků - návrh: 

 
Bod bude projednáván na ZM. 

Usnesení RM č. 34/2020 

RM doporučuje  

ZM schválit převzetí daru od Libereckého Kraje, IČ 70891508 do vlastnictví města Turnova, kterým dojde k 

převodu vlastnictví pozemků pod chodníky v ulici Palackého, v k. ú. Turnov, zaměřených Geometrickým 

plánem č. 4396-110/2018, dle návrhu. Město Turnov uhradí správní poplatek za vklad do Katastru 

nemovitostí a Liberecký kraj zajistí Smlouvu a zápis na Katastru nemovitostí. 

 

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

 

 
5. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci "Gymnázium - výměna  
kotlů" 
 

Rozprava: 

 

Objekt gymnázia se původně vytápěl plynovými kotly Hydrotherm z roku 1996. Byly celkem čtyři, každý o 

výkonu 120 kW. Z důvodu četných havárií a poruch byly v r. 2010 dva kotle nahrazeny jedním 

kondenzačním kotlem BAXI o výkonu 215 kW. Zbývající dva kotle Hydrotherm jsou v současné době mimo 

provoz a je také nutná jejich výměna. Po jejich výměně tak bude dokončena celková rekonstrukce kotelny. 

Projektovou dokumentaci na výměnu kotlů a souvisejících úprav zpracovala projekční kancelář TH 

PROJEKT z Alšovic. Navrhuje dva stávající kotle Hydrotherm nahradit jedním kondenzačním kotlem o 

výkonu 210 – 230 kW. S tím souvisí i úprava zařízení kotelny na nový stav. Rozpočtovaná cena na tuto akci 

je 1 673 tis. Kč bez DPH (2 024 tis. Kč vč. DPH). Termín realizace: 1. 7. – 21. 8. 2020. 

 

Usnesení RM č. 35/2020 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Gymnázium – výměna kotlů a schvaluje hodnotící 

komisi ve složení: : Ing. Tomáš Hocke, ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Radim Brožek, Mgr. Miroslav Vávra, 

Lukáš Bělohradský, Ing. Zbyněk Miklík, Marcela Pilská. 

 

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

 
 
6. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci "Výměna sportovního 
povrchu na venkovním hřišti u ZŠ 28. října" 
 

Rozprava: 

 

Venkovní hřiště u ZŠ 28. října má umělý povrch, který je na několika místech silně vydrolený a popraskaný. 

Proto byla již v roce 2013 zpracována dokumentace na výměnu povrchu. Navržené řešení výměny povrchu 

zpracovala firma BENIKSPORT s.r.o. z Prahy (ing. arch. Jan Drdácký). V r. 2019 tuto dokumentace 

aktualizovala firma Profes projekt s.r.o. Povrchy budou odstraněny, bude provedeno vyrovnání povrchu 

podkladů a bude položen nový povrch stejného druhu. Lajnování bude provedeno ve stávajícím rozsahu. 
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Dále bude provedeno vyčištění odvodňovacích žlabů a nátěr drátěného oplocení. Rozpočet na výměnu 

povrchů je 1,7 mil. Kč bez DPH, 2,1 mil Kč včetně DPH. Termín realizace je 22. 6. – 15. 8. 2020. Tato akce 

není zařazena do rozpočtu na r. 2020. Před Vánocemi však byla odsouhlasena účelová dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje ve výši 0,5 mil. Kč, proto bude zařazena do rozpočtu při nejbližší rozpočtové změně.   

 

Usnesení RM č. 36/2020 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti 

u ZŠ 28. října a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. 

Radim Brožek, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jaromír Frič, Jan Lochman, Marcela Pilská, Jiří Mikula. 

 

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

 
 
7. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci "Žlutá ponorka – změna 
vytápění" 
 

Rozprava: 

 

Objekt Žluté ponorky je vytápěn elektrickými akumulačními kamny. Ty jsou na konci své životnosti a při 

větší zimě ani nestačí celý objekt dostatečně vytopit. Protože k objektu byla již v minulosti vybudována 

plynová přípojka, bylo rozhodnuto využít tuto přípojku a v objektu zřídit ústřední vytápění s plynovým 

kondenzačním kotlem. 

Projektovou dokumentaci na změnu vytápění zpracovala projekční kancelář TH PROJEKT z Alšovic. 

Rozpočtovaná cena na tuto akci je 1 148 tis. Kč bez DPH (1 389 tis. Kč vč. DPH). Termín realizace: 17. 7. – 

4. 9. 2020. 

 

Usnesení RM č. 37/2020 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Žlutá ponorka – změna vytápění a schvaluje 

hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Radim Brožek, Jiří Vele, Mgr. 

Tomáš Zakouřil, Ing. Zbyněk Miklík, Marcela Pilská. 

 

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

 
 
8. Vypsání výběrového řízení a schválení hodnotící komise "Oplocení hřbitova Pelešany - II. 
etapa" 
 

Rozprava: 

 

V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na oplocení hřbitova v Pelešanech a v roce 2017 byla 

realizovaná 1. etapa. Předmětem veřejné zakázky je realizace 2. etapy stavebních prací na opravě stávajícího 

oplocení hřbitova. Tato etapa se týká části boční a celé zadní stěny od lesa novým vyzděním oplocení.  

Budou vyrobeny ozdobné betonové koule na hlavních zděných sloupcích. Koruny plotových polí se opatří 

betonovou zákrytovou deskou. Podezdívka z kamenného pískovcového zdiva (lomový kámen s pohledovým 

kamenickým opracováním) se obnoví vyspravením nebo novým přezděním dle posouzení stavu konstrukce. 

S ohledem na to, že je to II. etapa prací na oplocení hřbitova a chtěli bychom kvalitní firmu, která by 

oplocení dokončila kvalitně, navrhujeme výjimku ze směrnice č. 49.19., toto výběrové řízení vyhlásit jako 

uzavřenou výzvu. V této uzavřené výzvě oslovíme firmu Durango, která realizovala I. etapu, firmu Rulec 

Zbyněk (realizuje úspěšné zakázky pro Město Turnov) a firmu ESCO Investment s. r. o., která se úspěšně 

realizovala zakázky opravy zdí ve Františkánské zahradě a u muzea. 
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Usnesení RM č. 38/2020 

RM schvaluje  

vypsání uzavřeného výběrového řízení na „Oplocení hřbitova Pelešany – II. etapa“ v uzavřené výzvě a 

schvaluje komisi na otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Mgr. Radim 

Brožek, Marcela Pilská, Ing. Miloslav Chrumko, Ing.Zbyněk Miklík. 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/3] 

 
 
9. Vypsání výběrového řízení a schválení hodnotící komise "Nová autobusová zastávka 
Turnov - Lidl" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Nová autobusová zastávka Turnov-

Lidl". Výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu s termínem realizace v rozsahu od 1. 6. 

2020 do 31. 7. 2020.    

 

Usnesení RM č. 39/2020 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl“ a 

schvaluje hodnotící komise ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Pavel Vaňátko, Jan Lochman, Ing. Miroslav 

Šmiraus, Mgr. Radim Brožek, Ing. Zbyněk Miklík, Marcela Pilská. 

 

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

 
 
10. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období r. 2021 - 2022 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má na období 2019 – 2020 uzavřené smlouvy na dodávku elektrické energie se společností EP 

ENERGY TRADING, a.s. a plynu se společností Pražská plynárenská, a. s. platné do 31. 12. 2020, na 

základě nákupu energií na burze PXE, který proběhl v roce 2018. Energie se nakupovaly pro Město Turnov a 

jeho organizace. Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky, 

uzavřená dne 10. 10. 2016 je stále platná.  

 

Usnesení RM č. 40/2020 

RM schvaluje  

nákup energií (zemní plyn a elektrická energie) společně s Libereckým krajem a uzavření Smlouvy o 

společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu s 

Libereckým krajem jako centrálním zadavatelem. 

 

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

 
11. Oprava schodiště ke kapli na návsi v Mašově - žádost o výjimku 
 

Stahujeme z jednání RM, je nutno aktualizovat nabídku. 

 
12. Náhrada škody - p. XXXXXX 
 

Rozprava: 

 

Pan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 511 01 Turnov, nahlásil poškozenou střešní krytinu na jedné ze tří 

garáží, které vlastní, v ul. XXXXXXXXX v Turnově. Na garáž spadla přibližně 2. 9. 2019 odlomená větev 

ze stromu z pozemku města Turnov, který s pozemkem pana XXXXXX těsně sousedí a udělala do střešní 

krytiny trhliny. 
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Vzniklou škodu jsme předali pojišťovně jako pojistnou událost. V místě poškození provedl technik z 

pojišťovny dne 7. 10. 2019 prohlídku škody. Pojišťovna si vyžádala vyjádření ke stavu stromu od odboru 

životního prostředí. 

Dne 11. 10. 2019 pojišťovna škodu zamítla, s tím, že: v daném případě nebyly splněny podmínky pro plnění 

pojistitele ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku a všeobecných pojistných podmínek. Způsobí-li věc 

škodu sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled. Nelze-li takovou osobu jinak určit, 

platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě. 

Toto vyjádření jsme přeposlali poškozenému p. XXXXXX, který následně poslal p. starostovi dne 29. 10. 

2019 dopis - Předžalobní výzvu k úhradě způsobené škody, kde žádá o úhradu 8 tisíc korun na svůj účet ve 

lhůtě 14 dní, jinak celý případ postoupí soudu. 

Opět jsme požádali odbor životního prostředí o další popis situace porostu okolo garáží pana XXXXX. Celý 

případ jsme také konzultovali s právními zástupci JUDr. Kašparem z Liberce a JUDr. Motlíkem z Železného 

Brodu. Panu XXXXXXX jsme na základě těchto skutečností odpověděli opět zamítavým dopisem 11. 12. 

2019.   

Dne 6. ledna 2020 jsme obdrželi další dopis od pana XXXXXX, v něm si žádá uvést garáž do původního 

stavu, zajistit opravu na náklady města Turnov nebo uhradit škodu. Pokud se tak nestane, bude pan XXXXX 

řešit situaci podáním žaloby na město Turnov. OSM nesouhlasí s uhrazením navrhované škody ani s 

provedením opravy.  

 

Usnesení RM č. 41/2020 

RM neschvaluje  

náhradu škody ani provedení opravy poškozené garáže p. XXXXXXX, Turnov. 

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

 
 
13. Záměr provedení nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do základního 
kapitálu Městské sportovní Turnov, s.r.o. - zpřesnění informací 
 

Rozprava: 

 

Na základě rozhodnutí ZM ze dne 27. 6. 2019 bylo zahájeno jednání s Městskou sportovní o plánovaném 

převodu majetku. Dle navrhovaného seznamu byla odborem správy majetku provedena kontrola 

proveditelnosti převodu – posouzení závazků města k jednotlivým pozemkům a stavbám, právní a majetkové 

vztahy k pozemkům, varianty řešení převodu majetku nebo dohoda o možnostech zatížení částí pozemků 

věcnými břemeny. U většiny pozemků a objektů v návrhu je realizace možná, u některých je třeba Městskou 

sportovní informovat o některých skutečnostech a závazcích.  

 

Usnesení RM č. 42/2020 

RM doporučuje  

ZM schválit převod majetku města do základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s. r. o., dle 

předloženého uceleného přehledu. 

 

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

 

Usnesení RM č. 43/2020 

RM schvaluje  

v působnosti Valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. převod majetku města do 

základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s. r. o., dle předloženého uceleného přehledu. 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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14. Rozpis položek rozpočtu 2020 - OSM 
 

Rozprava: 

 

V příloze předkládáme rozpis položek rozpočtu roku 2020 spravovaných odborem správy majetku, viz 

přílohy. 
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Usnesení RM č. 44/2020 

RM schvaluje  

dodatek č. 1/2020 "Rozpis činností a prací pro rok 2020 " smlouvy s Technickými službami Turnov s.r.o. 
 

 

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

 

Usnesení RM č. 45/2020 

RM schvaluje  

čerpání rozpočtu roku 2020 kapitol odboru správy majetku dle předloženého návrhu. 
 

 

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

 

Usnesení RM č. 46/2020 

RM schvaluje  

čerpání Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova pro rok 2020 dle předloženého návrhu. 
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Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

 

15. Pojištění majetku 
 

Odbor správy majetku doplní údaje a materiál bude znova předložen. 
 

 
16. DPS Granátová 1897 - průběžná informace 
 

Rozprava: 

 

Předkládám průběžnou zprávu o realizaci opatření k zabezpečení domu a zvýšení bezpečnosti v domě 

Granátová 1897.   

K uklidnění situace významně pomohla součinnost s městskou policií, která nad rámec svých služeb zde 

posledních 14 dní v prosinci zajišťovala nepravidelnou noční ostrahu objektu. Od 6. ledna do 29. 2. 2020 je 

nasmlouvaná ostraha bezpečnostní agenturou 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o. formou provozu dohledu na 

vstup do objektu a obchůzkové činnosti. V průběhu února dojde k instalaci čipového zámku ke vchodovým 

dveřím. Mechanický zámek bude nahrazen bezpečnostním čipovým systémem, který lépe zamezí 

nežádoucím vstupům. V přípravě je instalace kamery za domem – realizace únor / březen.  

 

Usnesení RM č. 47/2020 

RM bere na vědomí  

aktuální informace o realizaci opatření k zabezpečení domu Granátová 1897. 

 

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

 
 
17. Dotace na projektovou dokumentaci - Greenway Jizera Turnov-Svijany 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov se zapojilo spolu s obcemi Přepeře, Modřišice, Příšovice a Svijany a později se Všení do 

pokračování trasy Greenway Jizera (GWJ) v úseku z Turnova do Svijan. Na jednání obcí dne 20. 1. 2020 

projevily obce zájem pokračovat v projektové přípravě cyklostezky z Turnova do Svijan dalším stupněm, 

tzn. dokumentací pro stavební povolení. Je zájem získat finance z Libereckého kraje na další stupeň 

projektové přípravy. V současné době je Libereckým krajem vyhlášen dotační program v oblasti dopravy 6.3 

Podpora projektové přípravy s termínem podání od 20. 1. 2020 do 7. 2. 2020. Alokace dotace činí 2.766.199 

Kč. Maximální výše dotace je omezena na 800.000 Kč a může činit až 70% z celkových způsobilých 

nákladů, přičemž lze do nákladů zahrnout jak projektovou dokumentaci, tak inženýrskou činnost či 

geodetické zaměření a průzkumy. Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

mohou činit kolem 1,2 mil Kč včetně DPH a bude snaha požádat o maximální dotaci 800tis Kč.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Usnesení RM č. 48/2020 

RM doporučuje ZM  

podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Projektová příprava DSP pro 

Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany“ podle předloženého materiálu. 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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18. Žádost o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám: 

1/ Žádost ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace o: čerpání 

rezervního fondu organizace do výše 39 tis. Kč, na úhradu nedoplatku za elektrickou energii ve výši 

38 721,13 Kč za období 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019, v souvislosti s čerpáním rezervního fondu bude navýšen 

dodatečně pro rok 2019 sledovaný ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie celkem o 39 tis. Kč na celkových 

336 tis. Kč. 

Rezervní fond je k 31. 12. 2019 ve výši 44 094,11 Kč, včetně povinné rezervy na energie. 

Povinná rezerva na elek. energie bude vyčerpána, zůstatek je 5 091 Kč. 

2/ Žádost ředitelky organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace o: čerpání 

rezervního fondu organizace v celkové částce 56 489 Kč na pořízení výpočetní techniky (1x notebook, 2x 

projektor) Nákup byl plánován z projektu Šablony II, bohužel po upřesnění podmínek projektu výše 

uvedenou výpočetní techniku nelze z tohoto projektu hradit, je tedy nutné čerpat částku 56 489 Kč na 

pořízení výpočetní techniky z rezervního fondu organizace. Dodavatelem výpočetní techniky je firma 

Hoffman, která již v organizaci spravuje počítačovou síť.  

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2019: 50 400 Kč. 

Rezervní fond je k 31. 12. 2019 ve výši 960 158 Kč.  

Rezervní fond k čerpání: 909 758 Kč.  

 

Usnesení RM č. 49/2020 

RM schvaluje  

organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 

celkové výše 39 tis. Kč na doplatek elektrické energie za období 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019. 

 

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

 

Usnesení RM č. 50/2020 

RM schvaluje  

organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného 

ukazatele účtu 502- Spotřeba energie na rok 2019 celkem o 39 tis. Kč na celkových 336 tis. Kč. 

 

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

 

Usnesení RM č. 51/2020 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 

celkové výše 57 tis. Kč na nákup výpočetní techniky. 

 

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

 

 
19. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 
 

Rozprava: 

 

Pro rok 2020 byla z rozpočtu města vyčleněna na režii odboru školství, kultury a sportu a příspěvek Dítě 

v tísni celková částka 55.000 Kč, z čehož po obdržení vyúčtování za rok 2019 a po projednání požadavků na 

rok 2020 navrhujeme vyčlenit příspěvek na Dítě v tísni ve výši 30.000 Kč. V předchozích letech byla 

rozdělována mezi jednotlivé základní školy částka 25.000 Kč, a to na základě informací o potřebnosti těchto 

finančních prostředků pro žáky škol. Prostředky byly použity k zaplacení obědů v rámci školního stravování 

pro sociálně slabší žáky, kteří díky tomu mohli docházet na obědy s ostatními spolužáky. V letošním roce 

byli opět osloveni ředitelé základních škol v Turnově, aby uvedli, kolik mají žáků ze sociálně slabších rodin, 

kteří docházejí na obědy nepravidelně či nedocházejí na obědy vůbec, a u nichž by mohly být zaplaceny 
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obědy alespoň částečně touto formou. Na základě údajů získaných ze základních škol v Turnově, 

navrhujeme celkovou částku 30.000 Kč rozdělit mezi pět turnovských základních škol, a to dle přiložených 

smluv. Celkově se jedná o podporu cca 40 dětí. 

 

Usnesení RM č. 52/2020 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace na celkovou 

částku 9.000 Kč. 

 

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

 

Usnesení RM č. 53/2020 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace na celkovou 

částku 3.000 Kč. 

 

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

 

Usnesení RM č. 54/2020 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na celkovou 

částku 10.000 Kč. 

 

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

 

Usnesení RM č. 55/2020 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace na celkovou 

částku 5.000 Kč. 

 

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

Usnesení RM č. 56/2020 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov - Mašov, příspěvková organizace na celkovou částku 

3.000 Kč. 

 

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

 
 
20. Zvyšování nájemného v bytech v majetku města Turnov 
 

Rozprava: 

 

V roce 2015 usnesením RM č. 390/2015 ze dne 12. 8. 2015 schválila rada města navýšení nájemného na 

70Kč/m2/měs v nájemních bytech města mimo domy s pečovatelskou službou. Město Turnov pronajímá 105 

bytových jednotek, z toho je 93 nájemních smluv uzavřena na dobu určitou s nájemným na 70 Kč/m2/měs a 

12 nájemních smluv na dobu neurčitou s nájemným 55 Kč/m2/měs.  

Usnesením RM č.418/2017 ze dne 12. 7. 2017 zvýšila rada města nájemné i v domech s pečovatelskou 

službou Granátová 1897 a Žižkova čp. 2030, 2031, 2032, 2047 na 70 Kč/m2/měs. V domě čp. 1897 

Granátová má 5 nájemníků uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou s nájemným ve výši 46,23Kč/m2/měs.  

 

Roční nájemné v městských bytech (103 bytových jednotek) cca 4680 tis. Kč.  

Roční nájemné v domech s pečovatelskou službou (ZSST) a Vrchhůra (celkem 228 bytových jednotek) cca 

7032 tis. Kč.  
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Usnesení RM č. 57/2020 

RM schvaluje  

z důvodu ekonomické potřebnosti a údržby bytového fondu a také s přihlédnutím k nájemnému a obdobným 

podmínkám ostatních pronajímatelů v Turnově s účinností od 1. 2. 2020 postupné navýšení nájemného v 

městských bytech a v bytech s pečovatelskou službou včetně sociálních bytů, resp. bytů zvláštního určení 

takto:    

1/  ve všech domech s pečovatelskou službou (ZSST) a v „bytech – pokojích“ na adrese Vrchhůra  

- v prvním roce nového nájemního vztahu - navýšení stávajícího nájemného o 3Kč/m2/měs. 

- v následujících letech (tedy od 2. roku nájemního vztahu) pak vždy o míru inflace danou ČSÚ za předchozí 

kalendářní rok, toto bude v nájemních smlouvách upraveno tzv. inflační doložkou. 

2/  v běžných nájemních bytech  

- nájemné bude růst každý rok o 4Kč/m2/měs. 

- bude uplatňováno u nových nájemních smluv 

3/  u stávajících nájemních smluv na dobu neurčitou se po splnění zákonných podmínek po 1. 2. 2020 navýší 

nájemné o 20%. 

 

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

 

Usnesení RM č. 58/2020 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města zvýšit příděl Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova z rozpočtu 

města na minimální výši 80% z ročního vybraného nájemného ve všech městských bytech od roku 2021. 

 

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

 
 
21. Zrušení výběrového řízení – Výkon TDS na akci – "Zateplení bytového domu Turnov, 
Granátová 1897" 
 

Bod bude přeložen na další jednání RM. 
 
 

22. Rezignace RNDr. Josefa Uchytila, DiS. EFP na funkci předsedy a člena kulturní komise 
rady města a na funkci člena dozorčí rady KCT, s.r.o. 
Rozprava: 

 

Na koaliční schůzce dne 15. 1. 2020 mně byl sdělen záměr pana Josefa Uchytila rezignovat na funkci 

předsedy a člena kulturní komise rady města a na funkci člena dozorčí rady KCT, s.r.o., a to k 31. 1. 2020.  

 

 

Usnesení RM č. 59/2020 

RM bere na vědomí  

rezignaci RNDr. Josef Uchytila, DiS. EFP na funkci předsedy a člena kulturní komise rady města k 31. 1. 

2020. 

 

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

 

 

Usnesení RM č. 60/2020 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s.r.o. 

bere na vědomí rezignaci RNDr. Josef Uchytila, DiS. EFP na funkci člena dozorčí rady Kulturního centra 

Turnov, s.r.o. k 31. 1. 2020. 
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Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

Usnesení RM č. 61/2020 

RM jmenuje  

pana Ivana Kunetku členem kulturní komise rady města a zároveň předsedou kulturní komise rady města od 

1. 2. 2020. 

 

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

 

  

Usnesení RM č. 62/2020 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o. 

jmenuje paní Petru Holanovou členkou dozorčí rady Kulturního centra Turnov, s. r. o. od 1. 2. 2020. 

 

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

 

 

 

V Turnově dne 30. ledna 2020 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

starosta        místostarostka  


