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ZÁPIS  
z 5. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 4. března 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, Mgr. Pavel 
Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník  
úřadu: 

            
 

 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM Turnov p.č.990/1, 

992/20-kNN,SR,SS" 

Mgr. Radim Brožek 8:00 – 10:00     

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, ul. Zelená cesta-

přel.kVN,kNN" 

       

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Fučíkova 

p.č.2256/3-přel.VN,kNN" 

       

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Zborovská 2915/89" 

       

5. Smlouva o zřízení věcného břemene "Vodovodní a 

kanalizační přípojky, p.č.862/5, 862/31 Daliměřice, 

xxxxxxxxxxxxxxxx" 

       

6. Záměr vykoupení pozemků na Lukách, Turnov        

7. Pronájem části pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov        

8. Dodatek č. 2 k akci "Výstavba domova se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" 

       

9. Zadávací podmínky výběrového řízení "Rekonstrukce ulice 

Boženy Němcové" 

            

10. Výsledek zadávacího řízení "Nové návštěvnické centrum a 

modernizace Regionálního turistického informačního centra 

v Turnově" 

            

11. Výsledek výběrového řízení "Oprava hřbitovní zdi Pelešany 

II.etapa" 

            

12. Výsledek výběrového řízení "Nová autobusová zastávka 

Turnov - Lidl" 
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13. Výsledek výběrového řízení "Gymnázium - výměna kotlů"             

14. Výsledek výběrového řízení "Žlutá ponorka - změna 

vytápění" 

            

15. Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce ležatých 

rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č.p. 2030" 

            

16. Výsledek zadávacího řízení "Úklidové práce v budovách č.p. 

335 a č.p. 466" – bod je přeložen na příští jednání RM 

            

17. Technické služby, smlouvy o dílo        

Záležitosti odboru rozvoje města 

18. Průběžná informace o přípravě Změny č. 3 Územního plánu 

Turnov 

RNDr. Miroslav Varga 10:00 – 10:15 

Záležitosti odboru finančního 

19. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 Ing. Tomáš Hocke 10:15 – 10:45      

20. Inventarizační zpráva za rok 2019        

Ostatní 

21. Memorandum s TSC Turnov - hala u nádraží Mgr. Jana Svobodová 10:45 – 11:30     

22. Umístění nabíjecí stanice pro elektromobily        

23. 

24. 

Účelový dar - Mikroregion Český ráj – cyklobusy 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. - přístavba šaten a další 

doplňující informace 

       

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00 

Ostatní 

25. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – investiční akce v roce 

2020 

Mgr. Petra Houšková  12:00 – 12:15      

26. Vodohospodářský majetek - právní analýza majetkového 

postavení města ve VHS Turnov 

Jiří Mikula      12:15 – 13:00      

27. Zpráva ve věci Bártovi - odstranění táhla v objektu čp. 8, 

Markova ulice 

Ing. Tomáš Hocke       13:00 – 14:00      

28. Soudní kauza Walderode - finanční ohodnocení dohledání 

archivního materiálu - p. Hříbek 

            

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

29. Táborová základna Krčkovice Mgr. Martina Marková 14:00 – 15:00      

30. Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková 

organizace - čerpání rezervního fondu 

       

31. Smlouva o nájmu nebytových prostor - Alešova 1723        

32. Žádost organizace Městská knihovna Antonína Marka 

Turnov, příspěvková organizace o navýšení pracovních 

úvazků a navýšení provozního rozpočtu – bod je přeložen 

an příští jednání RM 

       

33. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019        

34. Rozdělení dotací z památkového fondu        

35. Rozdělení dotací z kulturního fondu        

36. Individuální dotace - Hospic sv. Zdislavy o.p.s.        

37. Individuální dotace - Horolezecký festival Český ráj, spolek        

38. Individuální dotace - AC Turnov, z. s.        

Ostatní 

  39.      Směr rozvoje sportu II. – bod je přeložen na příští jednání    Jiří Mikula 

             RM  
 
 

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

provést stavbu "SM Turnov p.č. 990/1, 992/20-kNN,SR,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, p. č. 990/1, 992/20-kNN,SR, SS“. Rozsah 

stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN v lokalitě Nad Šetřilovskem směr od ulice Alej legií.  
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Usnesení RM č. 125/2020 
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. 989, 990/19, 990/20, 990/22, 991/10, 991/11, 991/13, 
992/16, 992/17 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 207 bm dotčeného stavbou „SM 
Turnov, p.č.990/1, 992/20-kNN,SR,SS“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 
82.800,- 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, ul. Zelená cesta-přel.kVN,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, ul. Zelená cesta-přel.kVN, kNN“. Jedná se o přeložku 

VN a NN v ulici Zelená cesta u kostela Sv. Matěje, stavba zahrnuje jeden výkop a dva kabely dlouhé každý 40 

běžných metrů, tj. 80 bm.  
 

 
Usnesení RM č. 126/2020 

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. 1203/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 
délce cca 80 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, ul. Zelená cesta-přel. kVN, kNN “ ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH (jelikož město Turnov je i žadatelem 
akce, tím min. částka). 
 

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

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

stavby "SM Turnov, Fučíkova p.č. 2256/3-přel.VN,kNN" 
 

Rozprava: 

 

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

a.s. na stavbu “SM Turnov, Fučíkova p. č. 2256/3-přel.VN,kNN“. Stavba je vyvolána akcí investora ŘSD nového 

sjezdu z komunikace I. třídy. Bude zde řešena přeložka nadzemního vedení vysokého napětí 35 kV a podzemního  

kabelového vedení NN.  
 

 
Usnesení RM č. 127/2020 

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. 2256/1, 2260/3, 2265/154, 2265/155 a nově oddělené 
2262/1, 2263/2 vše k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 160 bm a 65 bm dotčeného 
stavbou „SM Turnov, Fučíkova p.č.2256/3-přel.VN,kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 
jednorázovou úhradu ve výši 90.000,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM Turnov, Zborovská 2915/89 a vodovodní přípojka, xxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme proto nyní 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, Zborovská p. č. 2915/89-kNN,SS“. Rozsah stavby 

spočívá v uložení podzemního kabelového vedení nízkého napětí a umístění pilířů k novostavbě RD v ulici 

Zborovská na Károvsku. Stavba podzemního kabelového vedení se nachází na parcel. čísle 3876/1 k. ú. Turnov v 

majetku města Turnov. Trasa vedení je navržena v celkové délce 3bm.  
 

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

2915/89 k. ú. Turnov v lokalitě Károvsko v ul. Zborovská. Přípojka bude provedena výkopem a bude napojena na 

vodovodní řad v komunikaci. Touto stavbou bude dotčen pozemek p. č. 3876/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnova v rozsahu cca 2 bm.  

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

břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 

 
Usnesení RM č. 128/2020 

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  3876/1 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města 
Turnov v celkové délce 3 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Zborovská p.č.2915/89-kNN,SS“ ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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

 
Usnesení RM č. 129/2020 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu a následně 
smlouvy o zřízení věcného  břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 
pozdějších předpisů a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel. 
č. 3876/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 2 bm dotčených stavbou 
vodovodní přípojky k parcel. č. 2915/89 k. ú. Turnov, stavebník xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč + DPH, (400,-/bm, v tomto případě se jedná o částku 1.000,- Kč v 
minimální hodnotě za věcné břemeno). 
 

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

5. Smlouva o zřízení věcného břemene "Vodovodní a kanalizační přípojky, p.č. 

862/5, 862/31 Daliměřice, xxxxxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Stavebníci xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zrealizovali na pozemcích města výstavbu nové vodovodní a kanalizační 

přípojky pro novostavbu RD na pozemku p. č. 862/5, 862/31 k. ú. Daliměřice v lokalitě Daliměřice, za hasičárnou. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na výše uvedené přípojky byla schválena RM 22. 3. 2018. 

Jelikož se ale realizace kanalizační přípojky odchýlila od schválené trasy, předkládám tuto smlouvu RM znova ke 

schválení, už v „ostré“ verzi pro zavkladování VB na katastr. Pro výše uvedenou stavbu žádá investor Město Turnov 

o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene. 
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Usnesení RM č. 130/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve 
znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky 
parcel. č. 862/6 a 863 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v celkové délce 5 bm dotčených 
stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k parcel. č. p. č. 862/5 a 862/31 k. ú. Daliměřice, stavebník 
xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
jednorázovou úhradu 2.000,- Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

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

6. Záměr vykoupení pozemků na Lukách, Turnov 
 

Rozprava: 
 

Radě města předkládáme ke schválení záměr vykoupení pozemků na Lukách a v blízkosti náhonu od pana 

xxxxxxxxxxxxxx, zastoupeného panem xxxxxxxxxx. 

Jedná se o tyto pozemky: 

1) pozemky na Lukách (koncová část směrem k elektrárně) p. č. 2768/4, výměra 646 m2, 2768/9, výměra 169 m2, 

2769/1, výměra 102 m2 a p. č.  2769/2, výměra 65 m2. 

2) pozemky podél náhonu - p. č. 2788, výměra 2234m2, pozemek zatížen územní rezervou ÚR6, 2781/13, výměra 

1878 m2, 2781/5, výměra 580 m2 a 2798/1, výměra 2709 m2. 

Všechny výše zmíněné pozemky jsou územním plánem zařazeny do funkčních ploch - Zeleň sídelní a přírodního 

charakteru (ZSP) - s hodnotou dle tabulky orientačních cen pozemků 30-80,- Kč/m2, běžná výkupní cena pozemků 

vykupovaných městem a zařazených v zeleni je 100,- Kč/m2. 
 

 
Usnesení RM č. 131/2020 

RM projednala  
záměr vykoupení pozemků p. č. 2768/4, výměra 646 m2, 2768/9, výměra 169 m2, 2769/1, výměra 102 
m2, p. č.  2769/2, výměra 65 m2, p. č. 2788, výměra 2234 m2, pozemek zatížen územní rezervou ÚR6, 
2781/13, výměra 1878 m2, 2781/5, výměra 580 m2 a 2798/1, výměra 2709 m2 od soukromého vlastníka a 
pověřuje odbor správy majetku dalším jednáním dle diskuze. 
 

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

7. Pronájem části pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Jedná se o pronájem části nám. Českého ráje na restaurační zahrádku. Předešlý vypsaný pronájem ze strany OSM, 

rada města zrušila z důvodu neúměrně velké plochy. V této chvíli se rozhoduje, zda vypsat pronájem na menší 

plochu cca 40m2 a za jakých podmínek. 
 

Orgán státní památkové péče nepovažuje za ideální umístit novou nebo rozšířit stávající venkovní zahrádku na 

náměstí Českého ráje. Jedná se o historické jádro města. Pokud by i přesto Město Turnov rozhodlo část pozemku 

pronajmout, musel by se pronájem řešit v samostatném správním řízení vedeném orgánem státní památkové péče, 

který považuje za krajně nežádoucí, aby byl nadále na pozemku umístěn sezónní městský mobiliář (stoly a židle), 

čímž by zabíral příliš velkou plochu náměstí a tím ho znehodnocoval. OSM nechce tento mobiliář odstranit, jelikož 

je sezónně často využíván výletníky k odpočinku či svačině.   
 

Paní Svobodová a pan Mikula nahlásili střet zájmů 
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Usnesení RM č. 132/2020 
RM schvaluje  
vyhlásit soutěž o pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov o výměře 40 m2 na zřízení letní 
předzahrádky za těchto podmínek:  
- délka pronájmu do 31. 12. 2022 
- smlouva o nájmu nebude přenositelná na jiného nájemce ani nebude možno prostor dále podnajmout 
- navázání předzahrádky na restaurační, kavárenské, cukrárenské zařízení umístěné v objektu na náměstí 
s konkrétním popisem provozu 
- minimální nabídnutá cena je 1.000 Kč/m2/rok + DPH 
- kritériem soutěže je nejvyšší nabídnutá cena 
- podmínkou uzavření smlouvy o nájmu části pozemku na umístění letní předzahrádky je kladné 
stanovisko od orgánu státní památkové péče - OŠKS. 
 

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

8. Dodatek č. 2 k akci "Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců 

Pohoda Turnov" 
 

Rozprava: 

 

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

Smlouvy o dílo firma MBQ s.r.o.  

Cena ze Smlouvy o dílo byla Kč 34.578.280,34 bez DPH/ Kč 39.765.022,39 s DPH. 

Cena z Dodatku č. 1 činila: Kč 34.683 490,33 Kč bez DPH/ Kč 39.886 013,87 Kč, tedy navýšení o Kč 105 209,99 

Kč bez DPH / Kč 120 991,48 s DPH 

S termínem dokončení 5. 7. 2020. 
 

Zhotovitel stavby fi MBQ s. r. o. předložil zpracovaný cenový Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo OSM/19/804/PIM, 

který souvisí se zajištěním a prováděním stavby jiným technickým řešením nad rámec rozpočtu a výkazu výměr 

s odečtem neprováděných položek dle změnového listu č. 2. Zároveň Dodatek č. 2 souvisí se zajištěním položek  nad 

rámec rozpočtu a je rozšířením původní smlouvy cenově bez vlivu na platný termín dokončení do 5. 7. 2020. 
 

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: 

A. Položky méněprací  

1)zrušení D+M – 1ks okna                                                    -   31 707,62Kč 

2)jiný rozsah HTU a změna opěrné stěny                          - 329 769,25Kč                   

3) změn SDK příček za plynosilikátové                                                 0,00 Kč 

                                                                            Celkem    - 361 476,87Kč 

B. Vícepráce 

1)vana spec. pro handicap s dvířky                                    + 17 799,30 Kč 

2)změna podhledů kazetových za SDK v pokojích           + 43 824,16 Kč 

3)zajištění VZT Samsung do sesterny                                 + 62 070,00 Kč 

5)doplnění stmívání světel na pokojích                              + 29 261,00 Kč 

6)D+M dveře protipožární                                                   + 222 986,00Kč 

7)obklady dle výběru                                                             + 35 623,97 Kč 

8)změny elektro, doplnění zásuvek dle pož.už.                + 65 319,00 Kč 

9)doplnění ocel.konstr. krčku                                             + 117 276,00Kč 

10)snížení parapetů 2ks dle požadavků NIPI        + 10 956,20 Kč 

11)interiérové řešení podhledů                                           +11 605,19 Kč 

                                                                                 Celkem  + 616 720,82 Kč 
 

tj. Cena díla se navyšuje o částku:    + 255 243,95 Kč bez DPH/ 293 530,54 Kč vč. DPH. 
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Usnesení RM č. 133/2020 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 2 ve výši 293.530,54 Kč včetně DPH dle změnového listu č. 2 ke „Smlouvě o dílo“ pro 
stavbu „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ pro firmu MBQ  
s.r.o., Praha. Celková cena díla 34.938.737,28 Kč bez DPH tj. 40.179.544,41 Kč vč. DPH. Termín dokončení 
dle Dodatku č. 2, zůstává nezměněn tj. 5. 7. 2020. 
 

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

9. Zadávací podmínky výběrového řízení "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové" 
 

Rozprava: 
Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“. Na akci 

„Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“ neočekávaně obdrželo město dotaci a musí ji zrealizovat do konce roku 

2020. Dotace byla podána v roce 2018 k předpokládané realizaci na konci roku 2019 a začátku roku 2020. Město 

však bylo zařazeno jako náhradníci a na začátku února 2020 osloveno s nabídkou čerpání dotace. Smlouva o dílo 

s vybraným dodavatelem musí být uzavřena nejpozději do 24. 4. 2020 a pak předána do 30. 4. 2020 na Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Zahájení prací 1. 8. 2020, ukončení prací 15. 11. 2020. 
 

 
Usnesení RM č. 134/2020 

RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zadávacího řízení na akci "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“ a schvaluje 
hodnotící komise ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Radim 
Brožek, Ing. Zbyněk Miklík, Marcela Pilská, Ing. Miloslav Chrumko. 
 

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

10. Výsledek zadávacího řízení "Nové návštěvnické centrum a modernizace 

Regionálního turistického informačního centra v Turnově" 
 

Rozprava: 

 

Zadavatel zahájil výběrové řízení 20. 1. 2020 zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele Města 

Turnova: https://zakazky.tumov.cz a vyzval 73 firem k podání nabídky. Zadavatel neobdržel do konce lhůty pro 

podání nabídek 24. 2. 2020 do 10:00 hodin žádnou nabídku. Komise doporučuje zadavateli zadávací řízení zrušit 

podle § 127 odst. 1 - protože v zadávacím řízení není žádný účastník. 

 
 

Usnesení RM č. 135/2020 
RM ruší  
na základě doporučení hodnotící komise zadávací řízení „Nové návštěvnické centrum a modernizace 
Regionálního turistického informačního centra v Turnově“ podle § 127 odst. 1 - protože v zadávacím 
řízení není žádný účastník. 
 

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

Usnesení RM č. 136/2020 
RM schvaluje  
vypsání nového zadávacího řízení „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 
informačního centra v Turnově“ a komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 
Radim Brožek, Ing. Miroslav Šmiraus, Lukáš Bělohradský, Ing. Ladislav Osička, Marcela Pilská, Ing. Eliška 
Gruberová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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11. Výsledek výběrového řízení "Oprava hřbitovní zdi Pelešany II. etapa" 
 

Rozprava: 

 

Zadavatel zahájil výběrové řízení 20. 1. 2020 zveřejněním výzvy k podání nabídky v uzavřené výzvě na profilu 

zadavatele Města Turnova: https://zakazky.tumov.cz a vyzval 3 firmy k podání nabídky. Zadavatel neobdržel do 

konce lhůty pro podání nabídek 24. 2. 2020 do 10:00 hodin žádnou nabídku. Komise doporučuje zadavateli 

výběrové řízení zrušit, protože ve výběrovém řízení není žádný účastník. Finanční prostředky určené na opravu zdi 

budou přesunuty na Rekonstrukci ul. Boženy Němcové. 
 

 
Usnesení RM č. 137/2020 

RM ruší  
na základě doporučení hodnotící komise výběrové řízení „Oprava hřbitovní zdi Pelešany II. etapa“, 
protože ve výběrovém řízení není žádný účastník. 
 

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

12. Výsledek výběrového řízení "Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl“, který 

provedla hodnotící komise dne 25. 2. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem Andílek s.r.o., IČ: 27260488 za cenu Kč 1 294 701,64 bez DPH /Kč 1 566 588,98 s DPH.  
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

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

 

1. Andílek s.r.o. 27260488 1 294 701,64/ 1 566 588,98 

2. SaM silnice a mosty a.s. 25018094 1 389 899,24/ 1 681 778,08 

3. COLAS CZ a.s. 26177005 1 550 217,74/ 1 875 763,46 

 
 

Usnesení RM č. 138/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Andílek s.r.o., IČ: 27260488 na 
realizaci zakázky „Nová autobusová zastávka Turnov – Lidl “ za cenu Kč 1 294 701,64 bez DPH /Kč 1 566 
588,98 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

13. Výsledek výběrového řízení "Gymnázium - výměna kotlů" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Gymnázium – výměna kotlů“ který provedla hodnotící 

komise dne 24. 2. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 

SVĚTLO TURNOV s.r.o., IČ: 25266144 za cenu Kč 789 954,- bez DPH /Kč 955 845,- s  DPH.  
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

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

 

1. SVĚTLO TURNOV s.r.o. 25266144 789 954,-/ 955 845,- 

2. TERMI s.r.o. 25032640 1 224 917,-/1482 150,- 

3. VK INVESTING s.r.o. 49287851 1 319 206,-/ 1 596 239,- 
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Usnesení RM č. 139/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele SVĚTLO TURNOV s. r. o., IČ: 
25266144 na realizaci zakázky „Gymnázium – výměna kotlů“ za cenu Kč 789 954 bez DPH /Kč 955 845 s 
DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

14. Výsledek výběrového řízení "Žlutá ponorka - změna vytápění" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Žlutá ponorka – změna vytápění“ který provedla 

hodnotící komise dne 24. 2. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem čekro CZ s.r.o.., IČ: 28750187 za cenu Kč 1 023 932,- bez DPH /Kč 1 238 957,72 s  DPH.  
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

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

 

1. čekro CZ s.r.o. 28750187 1 023 932,-/ 1 238 957,72 

2. VK INVESTING s.r.o. 49287851 1 049 530,-/ 1 269 931,30 

3. TERMI s.r.o. 25032640 1 052 535,-/ 1 273 567,- 

 

 
Usnesení RM č. 140/2020 

RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele čekro CZ s.r.o., IČ: 28750187 
na realizaci zakázky „Žlutá ponorka – změna vytápění“ za cenu Kč 1 023 932,- bez DPH /Kč 1 238 957,72 s 
DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

15. Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a 

studené vody č.p. 2030, ul. Žižkova, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a 

studené vody č. p. 2030, ul. Žižkova, Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 3. 3. 2020, se schvaluje výběr 

nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem za cenu 839 730,60 Kč bez DPH / 965 690 

Kč s DPH. Termín realizace 15. 4. 2020 do 31. 5. 2020 – havarijní stav. Rozpočet dle PD 1,260 mil. Kč vč. DPH. 

Obdrželi jsme pouze jednu nabídku od firmy čekro CZ, s.r.o. za cenu 839 730,60 Kč bez DPH / 965 690 Kč s DPH. 
 

 
Usnesení RM č. 141/2020 

RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele čekro CZ, s. r. o. na realizaci 
zakázky „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č. p. 2030, ul. Žižkova, 
Turnov“ za cenu 839 730,60 Kč bez DPH / 965 690 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s 
tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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16. Výsledek zadávacího řízení "Úklidové práce v budovách č.p. 335 a č.p. 466" 
 

Rozprava: 

 

Materiál se přesouvá na příštím jednání RM. 

 
 

17. Technické služby, smlouvy o dílo 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvy o dílo na stavby, které budou pro Město Turnov 

realizovat Technické služby Turnov, s. r. o. na základě §11 zák. č. 134/2016 Sb. 
 

1/ Pekařova ulice - v letošním roce dojde k realizaci nového veřejného osvětlení a nového povrchu chodníku v 

Pekařově ulici. Stále počítáme, že stavba proběhne v koordinaci s pokládkou nových kabelů ČEZ.    

Cena veřejného osvětlení je ve výši 1.044.684 Kč vč. DPH a cena opravy chodníku je ve výši 1.044,684 Kč vč. 

DPH. Celková cena díla je 2.059 507 Kč vč. DPH. Předpokládaný termín realizace 05-09/2020, ale může být 

upraven v návaznosti na ČEZ. 
 

2/ Alešova ulice - oprava chodníku a veřejného osvětlení na levé straně komunikace - dlouhodobý příslib občanům 

ještě z doby výstavby terminálu. 

Cena veřejného osvětlení je ve výši 310.484,- Kč vč. DPH a cena opravy chodníku je ve výši 494.722 Kč vč. DPH. 

Celková cena díla je 805.206 Kč vč. DPH. Termín realizace 05-07/2020. 
 

 
Usnesení RM č. 142/2020 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci stavby "Vybudování 
veřejného osvětlení a opravy chodníku ulice Pekařova" v celkové výši 2.059.507,- Kč vč. DPH. 
 

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

 
Usnesení RM č. 143/2020 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci stavby "Vybudování 
veřejného osvětlení a opravy chodníku ulice Alešova" v celkové výši 805.206,- Kč vč. DPH. 
 

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

18. Průběžná informace o přípravě Změny č. 3 Územního plánu Turnov 
 

Rozprava: 

 

Odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování v současné době dokončuje pořizování Změny č. 2 

Územního plánu Turnov, vydání předpokládáme na ZM 27. 02. 2020, nabytí účinnosti během jara 2020. 

V současné době evidujeme 23 nových návrhů na změnu územního plánu. Aktuality z územního plánování jsou 

průběžně zveřejňovány na: https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-plan-turnov/ 
 

p. Miklík nahlásil střet zájmu. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 144/2020 
RM bere na vědomí  
informaci ORM o průběhu přípravných prací na pořízení Změny č. 3 Územního plánu Turnov. Doporučuje 
ZM rozdělit změnu na dvě – změna č. 3 (veřejný zájem města) a změna č. 4 (změny navrhované 
soukromými vlastníky). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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19. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020. 

 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 9.261 tis. Kč, v této částce je zejména: 

Celkové výdaje se navyšují o 16.338 tis. Kč, z toho běžné výdaje se snižují o 3.862 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 20.200 tis. Kč.  

Financování se navyšuje o 7.077 tis. Kč na částku ve výši 16.756 tis. Kč. 

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 
 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 
Usnesení RM č. 145/2020 

RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 dle návrhu. 
 

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

20. Inventarizační zpráva za rok 2019 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám Inventarizační zprávu za 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, z řádně provedené inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2019. 

Okamžik zahájení inventur byl k 01. 01. 2020 a okamžik ukončení inventur k 31. 01. 2020. 
 

 
Usnesení RM č. 146/2020 

RM schvaluje  
Inventarizační zprávu za rok 2019 o výsledcích inventarizace majetku k 31. 12. 2019, včetně veškerých 
návrhů na opatření ke zjištěným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2019, jak je 
popsáno v Inventarizační zprávě za rok 2019 a bere na vědomí srovnávací tabulku účetní evidence a 
inventurních soupisů. 
 

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

21. Memorandum s TSC Turnov - hala u nádraží 
 

Rozprava: 

 

Předkládám k projednání memorandum mezi Městem Turnov a Tělovýchovně sportovním clubem Turnov, z. s., 

memorandum se týká vzájemné spolupráce na Rekonstrukci a rozšíření haly TSC TURNOV v Turnově II. 

Město Turnov dlouhodobě řeší společenskou vybavenost Turnov 2. Hala TSC byla postavena v 80. letech v rámci 

„akce Z“ a v nejbližší době bude potřebovat velkou rekonstrukci. Jelikož v Turnově chybí cvičební prostory, je 

nejlepší nejen halu rekonstruovat ale také rozšířit tak, aby se budoucí cvičební prostor dal přepažit a využívat více 

skupinami najednou. Pokud ale bude potřeba pro sporty, jako jsou házená či florbal, hala bude svými rozměry těmto 

sportům také vyhovovat.  
 

 
Usnesení RM č. 147/2020 

RM doporučuje  
ZM schválit Memorandum o vzájemné spolupráci na Rekonstrukci a rozšíření haly TSC TURNOV v 
Turnově II s úpravou dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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22. Umístění nabíjecí stanice pro elektromobily 
 

Rozprava: 

 

Překládám Vám ke schválení záměr umístění stanice pro nabíjení elektromobilů. Dá se předpokládat, že počet 

elektromobilů poroste a rádi bychom se přidali k městům, která budou připravena. 

Podmínkou je výměna jističe na 63 A – OSM musí prověřit, zda má ČEZ dostatek kapacit a následně požádat o 

výměny jističů. Jedná se o samostatně stojící stanici pro nabíjení elektromobilů střídavým napětím v robustní 

kovovém provedení. Stanice je vybavena dvěma kabely se zástrčkami. Dokáže nabíjet dva elektromobily zároveň, 

každý příkonem až 22 kW. 3 

Dobíjecí stanice je možno umístit: 

- Náměstí ČR na obou stranách 

- U Raka parkoviště vedle invalidů u garáží 

- Terminál u stání zájezdních autobusů 

- Autobusové nádraží mezi mosty spodní parkování – centrální parkoviště 

- U Židovského hřbitova 
 

 

Usnesení RM č. 148/2020 
RM schvaluje  
záměr umístění samostatně stojící stanice pro nabíjení elektromobilů. 
 

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

23. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost poskytnutí účelového daru svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění provozu 

cyklobusů v Českém ráji v roce 2020 (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem 

tohoto projektu, do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj. Mikroregion Český ráj tento 

projekt koordinuje a ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci BusLine a.s., Dopravním podnikem 

Kněžmost, s.r.o. a Krajskými úřady Libereckého a Královehradeckého kraje organizuje letní turistické autobusové 

linky v Českém ráji. Požadovaná výše účelového daru o města Turnov je 42.000 Kč. 

 

 
Usnesení RM č. 149/2020 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelového daru ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 
69155950, na zajištění provozu turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2020. 
 

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

24. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - přístavba šaten a další doplňující informace 
 

Rozprava: 

 

Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA Vám předkládáme materiál 

týkající se: 

1. Finální řešení dispozic přístavby šaten ZS  

2. Vysvětlení projektu pokladního systému v areálu koupaliště Maškova Zahrada  

3. Stanovisko MST k realizaci výstavby nafukovací haly u TSC 
 

Pan Mlejnek nahlásil střet zájmů 
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Usnesení RM č. 150/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje finální verzi dispozic investičního záměru „Přístavby šaten zimního stadionu Ludvíka Koška“ dle 
přílohy č 1. 
 

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

 
Usnesení RM č. 151/2020 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci ke způsobu úpravy ceny po dokončení přístavby šaten pro HC Turnov 1931 a 
řešení odšatnování dětí z přípravky, dále informaci k pokladnímu systému v areálu Maškova zahrada – 
koupaliště a informace k přístavbě nafukovací haly u TSC. 
 

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

25. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – investiční akce v roce 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám k projednání v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s.r.o. materiál týkající se 

plánovaných akcí v roce 2020, na které společnost obdržela investiční dotaci z rozpočtu města. Jedná se o realizaci 

požárního zabezpečení v objektu KC Střelnice a realizaci projektu Interiérů dostavby Městského divadla v Turnově.  
 

 
Usnesení RM č. 152/2020 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
uděluje výjimku ze směrnice č. 49.19 – Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov a souhlasí 
se zadáním projekčních prací na projekt Interiérů dostavby Městského divadla v Turnově AP Ateliéru Ing. 
arch. Josefa Pleskota, včetně autorského dozoru na projekt interiéru za cenu 1,5 mil. Kč bez DPH. 
 

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

 
Usnesení RM č. 153/2020 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje zadávací podmínky a vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„ Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Mgr. David 
Pešek, Mgr. Petra Houšková, Ing. Tomáš Hocke, Dagmar Brabcová, Ing. Zbyněk Miklík, Karel Šírek. 
 

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

26. Vodohospodářský majetek - právní analýza majetkového postavení města ve 

VHS Turnov 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám souhrn podkladů, které vznikly za uplynulý rok. Dále zdůvodňujeme důvody jejich vzniku a 

prezentujeme jejich výsledky. 

Usnesení RM č. 154/2020 
RM bere na vědomí  
informace o aktuální pozici města Turnov ve VHS Turnov a ukládá předsedovi Výboru pro 
vodohospodářský majetek ZM Jiřímu Mikulovi zadat úpravu nových stanov VHS Turnov v nastíněných 
intencích Radou sdružení VHS Turnov a ty následně projednat ve výboru, RM a ZM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 155/2020 
RM bere na vědomí  
informace o právní analýze Posouzení možnosti Města Turnov vystoupit ze svazku obcí 
Vodohospodářského sdružení Turnov ze svazku obcí Vodohospodářského sdružení Turnov a otázek s tím 
souvisejících, zejména vypořádání majetkového podílu v případě vystoupení. 
Ukládá předsedovi Výboru pro vodohospodářský majetek ZM Jiřímu Mikulovi předložit ZM tuto analýzu.  
RM deklaruje, že v této době nemá zájem vystupovat z VHS Turnov a uvedená analýza má sloužit k 
hlubšímu pochopení majetkových vztahů a obecnému řešení problematiky vystoupení kteréhokoli člena 
svazku v rámci nových stanovách VHS Turnov. 
 

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

27. Zpráva ve věci xxxxxxxxx - odstranění táhla v objektu čp. 8, Markova ulice 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám zprávu pana Mgr. Ing. Martina Pinty ohledně této problematiky, která je v příloze materiálu. 

V této chvíli se domnívám stejně jako pan Pinta, že jsme vyčerpali všechny možnosti. Vlastníci domu čp. 8 

neposkytují součinnost k odstranění táhla. 
 

 
Usnesení RM č. 156/2020 

RM bere na vědomí  
materiál Zpráva ve věci xxxxxxxx – odstranění táhla v objektu čp. 8, Markova ulice, Turnov, vypracovaný 
Mgr. Ing. Martinem Pintou. 
 

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

28. Soudní kauza Walderode - finanční ohodnocení dohledání archivního materiálu – 

p. xxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám k posouzení a případně schválení finančních prostředků na dohledání archivních materiálů ke 

kauze Walderode, panem xxxxxxxxxx.      
 

 
Usnesení RM č. 157/2020 

RM projednala  
materiál k Soudní kauze Walderode- finanční ohodnocení dohledání archivního materiálu – p. xxxxxxxxx 
a souhlasí s navrženým postupem. 
 

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

29. Táborová základna Krčkovice 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání žádost ředitele Střediska volného času Žlutá ponorka o vyjádření k možnostem 

rekonstrukce areálu táborové základny Krčkovice. Táborová základna v Krčkovicích je sezónně využívána dětmi a 

mládeží (cca 50 dětí v turnusu o letních prázdninách, obsazenost cca 55 dní). V současné době jsou podmínky na 

hranici únosnosti. 
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Usnesení RM č. 158/2020 
RM projednala  
projekt na úpravu táborové základny Krčkovice a ukládá řediteli organizace zajistit nutné opravy 
stávajícího havarijního stavu ve výhledu 1-2 let. Požaduje předložení dalšího materiálu k budoucnosti 
základny do srpna 2020. 
 

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

30. Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - čerpání 

rezervního fondu 
 

Rozprava: 

 

Na jednání Rady města dne 12. 02. 2020 byl předložen materiál týkající podpory inkluzivního vzdělávání na 

základních školách. V rozpočtu města byla pro rok 2020 vyčleněna částka ve výši 800 tis. Kč jako rezerva pro 

případné potřeby škol na podporu tohoto vzdělávání. Částka byla usnesením Rady města rozdělena mezi 3 žadatele a 

u Základní školy Zborovská doporučila Rada města ředitelce organizace podat žádost o čerpání rezervního fondu do 

výše 70 tis. Kč, která bude použita na podporu inkluzivního vzdělávání ve škole - usnesení RM č. 66/2020. 

V souvislosti s čerpáním rezervního fondu je nutné navýšení sledovaného ukazatele 521 – Mzdové náklady celkem o 

70 tis. Kč na celkových 70 tis. Kč. 
 

Rezervní fond k 31. 12. 2019: 864 205,22 Kč 

Povinná záloha na energie v roce 2020: 50 400 Kč 

Rezervní fond k čerpání: 813 805,22 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 159/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 
organizace do výše 70 tis. Kč na podporu inkluzivního vzdělávání ve škole. 
 

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

 
Usnesení RM č. 160/2020 

RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace navýšení sledovaného 
ukazatele 521 – Mzdové náklady celkem o 70 tis. Kč na celkových 70 tis. Kč. 
 

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

31. Smlouva o nájmu nebytových prostor - Alešova 1723 
 

Rozprava: 

 

Vzhledem k rekonstrukci Základní školy Mašov je nyní v jednání pronájem celého II. patra, tj. 1.460 m2 podle 

původní nájemní smlouvy.  

Po jednání s ředitelkou organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 

519 o dalších možnostech pronájmu bylo sděleno, že vzhledem k rozšíření provozu pronajatých prostor je třeba 

reflektovat vyšší využívání i v ceně nájemného. Původně byly prostor pronajímány na odpolední činnosti dětí a žáků 

na Turnově II. Postupně začala však v pronajatých prostorách běžná výuka některých tříd I. stupně Základní školy 

Skálova a nově má přijít na školní rok 2020/21 do prostor Základní škola Mašov s výukou všech 5 tříd. Celodenní 

provoz prostor znamená vyšší spotřebu energií, vody apod. Proto ředitelka organizace Obchodní akademie, Hotelová 

škola a Střední odborná škola, Turnov navrhuje navýšení nájmu. 
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Usnesení RM č. 161/2020 
RM bere na vědomí  
návrh ředitelky Obchodní akademie, hotelové škole a střední odborné školy v Turnově. RM pověřuje 
dalším jednáním o dodatku k nájemní smlouvě paní místostarostku Petru Houškovou. 
 

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

32. Žádost organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace o navýšení pracovních úvazků a navýšení provozního rozpočtu 
 

Rozprava: 

 

Překládáme na další jednání RM a prosíme o účast pana ředitele knihovny. 

 
 

33. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnovem, žádosti 

ředitelů o převod hospodářského výsledku do fondu organizace, vypořádání výsledků hospodaření a rozbory 

hospodaření – vše za rok 2019 a odpisové plány na rok 2020.   
 

p. Loukota nahlásil střet zájmů 
 

 
Usnesení RM č. 162/2020 

RM schvaluje  
účetní závěrku za rok 2019 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 
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) – [7/0/1] 
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Usnesení RM č. 163/2020 
RM schvaluje  
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov 
takto: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 122 
005,56 Kč a převod do fondu odměn ve výši 80 000 Kč. 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 198 
416,42 Kč a převod do fondu odměn ve výši 100 000 Kč. 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 133 
530,22 Kč a převod do fondu odměn ve výši 89 020,15 Kč. 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 123 683,20 
Kč. 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 0 Kč. 
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 40 
447,99 Kč.  
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 17 
459,36 Kč.  
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 54 
529,03 Kč a převod do fondu odměn ve výši 45 000 Kč. 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 69 477,90 
Kč a převod do fondu odměn ve výši 15 000 Kč. 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 47 
699,64 Kč a převod do fondu odměn ve výši 40 000Kč. 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 
24 566,22 Kč a převod do fondu odměn ve výši 10 000 Kč. 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 15 
279,98 Kč a převod do fondu odměn ve výši 25 000 Kč. 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
výši 100 000 Kč a převod do fondu odměn ve výši 21 416 Kč. 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 218 094,61 
Kč a převod do fondu odměn ve výši 30 000Kč. 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve 
výši 57 443,92 Kč a převod do fondu odměn ve výši 50 000 Kč. 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace převod do rezervního fondu ve výši 
21 474,22 Kč. 
 

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

 
Usnesení RM č. 164/2020 

RM bere na vědomí  
rozbory hospodaření příspěvkových organizací s provozním příspěvkem v roce 2019. 
 

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

 
Usnesení RM č. 165/2020 

RM schvaluje  
odpisové plány na rok 2020 těmto organizacím: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ve výši 1 623 tis. Kč 
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace ve výši 965 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ve výši 2 143 tis. Kč 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace ve výši 22 tis. Kč 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 2 144 tis. Kč 
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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, Bezručova 590, příspěvková organizace ve výši 4 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 342 tis. Kč 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace ve výši 215 tis. Kč 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace ve výši 60 tis. Kč 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace ve výši 79 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 2 367 tis. Kč 
 

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

 
Usnesení RM č. 166/2020 

RM nařizuje  
odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele těmto organizacím: 
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 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) – [7/0/1] 
  
 

34. Rozdělení dotací z památkového fondu 
 

Rozprava: 

 

Pro rok 2020 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny Turnov částka 300.000 Kč. V rámci vypsané výzvy byly doručeny celkem 4 žádosti. Správní rada 

památkového fondu na svém jednání dne 24. 2. 2020 posoudila žádosti o poskytnutí dotace a po diskuzi navrhla 

rozdělení celkové alokované částky. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 167/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se na území 
městské památkové zóny města Turnov z rozpočtu města pro rok 2020, dle předloženého návrhu. 
 

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

35. Rozdělení dotací z kulturního fondu 
 

Rozprava: 

 

Pro rok 2020 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 800.000 Kč, zůstatek z minulého období je 48.343 Kč. 

Celkem je tedy pro rok 2020 v kulturním fondu 848.343 Kč. 

V rámci vypsané výzvy bylo doručeno 33 žádostí o dotaci. Všechny žádosti byly doručeny řádně v termínu 

stanoveném ve vyhlášení programu k předkládání žádostí. Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 25. 2. 

2020 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit 32 žádostí. 1 žádost o dotaci na kulturní akci nebyla posuzována při 

rozdělování z důvodu nesplnění podmínky, aby se kulturní akce konala na území města Turnov. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 
Usnesení RM č. 168/2020 

RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací z kulturního fondu pro rok 2020 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu 
města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

36. Individuální dotace - Hospic sv. Zdislavy o.p.s. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti Hospic sv. Zdislavy o.p.s. na podporu její činnosti v roce 

2020. Hospic je zdravotnické zařízení, jenž pečuje o pacienty v konečné fázi jejich onemocnění. Poskytuje podporu 

také blízkým nemocného, truchlícím a pozůstalým. Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 29. 5. 2014 

usnesením č. 259/2014 spolufinancování hospicové péče sv. Zdislavy ve výši 5 Kč na jednoho obyvatele. Dotace je 

podle tohoto usnesení poskytována. Pro rok 2020 je v rozpočtu města pro tento účel alokována částka 70.000 Kč, 

vycházející ze schváleného výpočtu.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 
Usnesení RM č. 169/2020 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve 
výši 70.000 Kč pro společnost Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210 na podporu činnosti hospice v roce 
2020. 
 

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

37. Individuální dotace - Horolezecký festival Český ráj, spolek 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Horolezecký festival Český ráj ve výši 10 000 Kč. Dotace má 

být určena na výrobu pamětní desky turnovského rodáka, sochaře a horolezce Valeriána Karouška. Celkové 

předpokládané náklady na výrobu a instalaci pamětní desky byly spolkem odhadnuty na 42 tis. Kč (5 tis. návrh a 

grafická příprava, 35 tis. Kč výroba pamětní desky vč. gravírování a 2 tis. Kč montáž).  
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Usnesení RM č. 170/2020 
RM doporučuje  
spolku stáhnout žádost o individuální dotaci a podpořit výrobu pamětní desky sochaře a horolezce 
Valeriána Karouška (spolek Horolezecký festival Český ráj, IČ 04716035) částkou 7 tis. Kč formou záštity 
starosty města. 
 

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

38. Individuální dotace - AC Turnov, z. s. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost spolku AC Turnov, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 400 tis. Kč. Dotace má 

být určena na podporu Memoriálu Ludvíka Daňka. V rozpočtu města pro rok 2020 byla pro tento účel alokována 

částka 400 tis. Kč. Spolek AC Turnov, z. s. podal žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na tento projekt, tj. 

na zajištění 21. ročníku mezinárodního atletického mítinku Memoriál Ludvíka Daňka, který se bude konat v úterý 

26. 5. 2020. Předpokládané celkové náklady na zajištění projektu jsou spolkem odhadnuty na 1,200 - 1,500 tis. Kč 

(900 - 1,000 tis. Kč startovné sportovců, 200 tis. startovné domácích závodníku a 200 tis. náklady spojené 

s organizací memoriálu – propagace, rozhodčí, pohoštění, doprovodné akce atd.). Na financování se budou podílet 

mimo města Turnov a spolku AC Turnov, z. s. také Liberecký kraj, Český atletický svaz, Český klub olympioniků, 

Vojenská zdravotní pojišťovna, v jednání je i finanční podpora od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 

České republiky a další zdroje financování budou zajišťovány od sponzorů.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

p. Svobodová opustila na tento bod jednání RM. 
 

 
Usnesení RM č. 171/2020 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 
400.000 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2020. 
 

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

39. Směr rozvoje sportu II. 
 

Rozprava: 

 

Bod byl diskutován a bude opět projednáván na RM. 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 9. března 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Tomáš Hocke   Mgr. Petra Houšková 

              starosta          místostarostka  
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