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ZÁPIS  
ze 7. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 26. 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, Ing. 
Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

PhDr. Hana Maierová            
 

PhDr. Hana Maierová 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

  1. Smlouva o budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene a 

právo stavby "Vodovodní a kanalizační přípojka pro RD 

p.č.3276/68 a 3276/9, Vrchhůra, xxxxxxxxxxx" 

Mgr. Radim Brožek 13:00 – 13:45      

  2. Smlouva o budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene a 

právo stavby "SM Turnov, Vrchhůra p.č.3276/68, smyčka 

kNN, xxxxxxxx" 

       

  3. Výsledek zadávacího řízení "Bytová zóna Hruštice-

Károvsko, VII. etapa" 

Ing. Tomáš Hocke       

  4. Výsledek výběrové řízení "Výměna sportovního povrchu na 

venkovním hřišti u ZŠ 28. října" 

       

  5. Výsledek výběrového řízení "Oprava komunikace 

Kadeřavec - Kouty a parkovací plochy ve Studentské ulici" 

       

  6. Schválení dodatku č. 1 na akci: Zpracování projektové 

dokumentace - Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově 

       

  7. Rozpis položek rozpočtu 2020 - Technické služby Turnov a 

kapitoly Komunikace 

            

Záležitosti odboru dopravního 

  8. Smluvní zajištění městské hromadné dopravy 2021-2029 Ing. Miroslav Šmiraus 13:45 – 14:00 

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

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

335 a č.p. 466" 

Ing. Tomáš Hocke 14:00 – 14:15      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

10. Žádost   organizace   Městská   knihovna   Antonína   Marka     Mgr. Martina Marková        14:15 – 15:00 

Turnov,   příspěvková   organizace   o  navýšení  pracovních  

úvazků a navýšení provozního rozpočtu 

11. Žádost  o  poskytnutí  záštity  starosty s finanční podporou –  

Horolezecký festival Český ráj, spolek 

12. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
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13. 

 

14. 

Mateřská   škola   a   Základní    škola   Sluníčko   Turnov,  

příspěvková organizace – změna kapacity 

Čerpání rezervního fondu organizace Waldorfská mateřská 

škola Turnov, příspěvková organizace 

Záležitosti odboru dopravy 

  15.      Dodatek   ke   smlouvě   MHD  Turnov,  zajištění  obsluhy         Ing. Miroslav Šmiraus   

             sídliště Přepeřská po dobu uzavírky silnice – přidaný bod 

Ostatní 

  16.      Městská     sportovní     Turnov,    s.  r.  o.   –       realizace  Mgr. Jana Svobodová 

             PUMPTRACKU – přidaný bod,  překládá  se  na  příští  

             zasedání RM   
  17.      Návrh nových stanov VHS Turnov – přidaný bod Jiří Mikula 

  18.      Odpovědi   na  dopisy  s Žádostí  o  poskytnutí   informací  Ing. Tomáš Hocke 

             z  vedení  provozní  evidence vodohospodářského majetku  

             na území města Turnov – přidaný bod 

Záležitosti odboru správy majetku 

  19.      Výsadba   izolační   zeleně   na   p.č.   1991 a 1992/7 v k.ú.         Mgr. Radim Brožek 

             Turnov – odstoupení od smlouvy – přidaný bod 

Ostatní 

20.        

 

 

Smlouva  na  projekční práce Nové knihovny v Turnově –  

aktuální informace – přidaný bod, překládá se na příští 

zasedání RM 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       

 

1. Smlouva o budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene a právo stavby 

"Vodovodní a kanalizační přípojka pro RD p.č.3276/68 a 3276/9, Vrchhůra, 

xxxxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Stavebníci xxxxxxxxxxxxx připravují na pozemcích města výstavbu nových kanalizačních přípojek pro novostavby 

RD na pozemcích p. č. 3276/9 a 3276/68 k. ú. Turnov v lokalitě Vrchhůra. Přípojky budou provedeny výkopem a 

budou napojeny na veřejnou kanalizaci v komunikaci p. č. 3276/2 a 1659/1. Touto stavbou bude dotčen pozemek p. 

č. 1659/1 a 3276/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v rozsahu cca 2x 10 bm, tj. 20 bm.  

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

břemene-služebnosti a právo provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 
 

Usnesení RM č. 173/2020 
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. 1659/1 a 3276/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 20 bm dotčených 
stavbou kanalizační přípojky k parcel. č. p. č. 3276/9 a 3276/68 k. ú. Turnov, stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 8.000,- Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

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

2. Smlouva o budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene a právo stavby "SM 

Turnov, Vrchhůra p.č.3276/68, smyčka kNN, xxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci: „SM, Turnov, Vrchhůra p. č. 3276/68-smyčka kNN, xxxxxxxx“. Projektovaná stavba 
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se nachází na Vrchhůře na rohu ulice Luční, bude provedena formou umístění nového podzemního kabelového 

vedení nízkého napětí a nové přípojkové skříně. Nová kabelová smyčka bude napojena na stávající kabelové vedení 

NN, povede překopem přes komunikaci do nové přípojkové skříně v plastovém pilíři na rozhraní 2 připojovaných 

parcel č.3276/9 a 3276/68. Trasa vedení je situována v asfaltové komunikaci p.č.3266/1, 3266/2, 1659/1 a 3276/2 

k.ú.Turnov ve vlastnictví Města Turnov v rozsahu cca 13 bm dle přiložené situace. Stavba byla koordinována 

s projektovou přípravou prodloužení ulice Luční. 

 
 

Usnesení RM č. 174/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene 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) a zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. na pozemek 3266/1, 3266/2, 
1659/1 a 3276/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 13 bm dotčeného stavbou 
„SM, Turnov, Vrchhůra p. č. 3276/68-smyčka kNN, xxxxxxxxxx“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 
jednorázovou úhradu v částce 5.200,- Kč + DPH, (400,-Kč/1bm). 
 

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

3. Výsledek zadávacího řízení "Bytová zóna Hruštice-Károvsko, VII. etapa" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII. – část 1., 

který provedla hodnotící komise dne 16. 3. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem ZEPOS RS s.r.o., IČ: 26002671, se sídlem v Libuni 225 (okr. Jičín), za cenu Kč 

5 253 937,- bez DPH /Kč 6 357 264,- s DPH. Část 2., která byla soutěžena pro VHS Turnov byla vysoutěžena za Kč 

3 3392 493,- bez DPH / Kč 4 104 916,- s DPH. Na tuto část si uzavře VHS Turnov samostatnou smlouvu o dílo. 

Termín realizace je od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020. Náklady dle projektu – část 1- 5,9 mil. Kč bez DPH, část 2 – 3,7 

mil. Kč bez DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 175/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele ZEPOS RS s.r.o., IČ: 26002671 
na realizaci zakázky „Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII. – část 1. “ za cenu Kč 5 253 937,- bez 
DPH /Kč 6 357 264,-  s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

4. Výsledek výběrové řízení "Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti u ZŠ 

28. října" 
 

Rozprava: 

 

Na základě usnesení RM č. 36/2020 bylo vypsáno 4. 2. 2020 výběrové řízení na výměnu sportovního povrchu na 

venkovním hřišti při ZŠ 28. října. Záměrem byla obnova stávajícího umělého povrchu (EPDM) se stávajícím 

lajnováním. Nejnižší nabídkovou cenu podal účastník TUBEKO SPORT, spol. s r. o., IČ 49825020 s nabídkovou 

cenou 1.320.757,47 Kč bez DPH, tj. 1.598.116,54 Kč s DPH.  

V průběhu výběrového řízení ředitel této školy poslal žádost na změnu povrchu hřiště, který by umožnil kromě 

ostatních sportů uvedených v žádosti o dotaci na Liberecký kraj (házená, basketbal, tenis a volejbal/nohejbal) i in-

line bruslení. Žádost zdůvodnil také tím, že tento povrch po dešti rychleji osychá a je tak bezpečnější. Na základě 

výše uvedeného bylo 3. 3. 2020 vypsáno nové výběrové řízení „Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti 

28. října, Turnov – 2. varianta“ s termínem podání nabídek 20. 3. 2020.  
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Usnesení RM č. 176/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele S-Vision, s.r.o. IČ: 04474694 
na realizaci zakázky „Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti 28. října, Turnov – 2. varianta “ za 
cenu Kč 1 456 051 bez DPH/ Kč 1 761 822,84 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 
dodavatelem. 
 

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

Usnesení RM č. 177/2020 
RM ruší  
výběrové řízení na realizaci zakázky „Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti 28. října, Turnov“ 
vypsané dne 4. 2. 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 178/2020 
RM ukládá  
odboru školství, kultury a sportu předložit materiál k čerpání rezervního fondu Základní školy Turnov, 28. 
října 18, příspěvková organizace k dofinancování investiční akce – 2.varianty. 
 

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

5. Výsledek výběrového řízení "Oprava komunikace Kadeřavec - Kouty a parkovací 

plochy ve Studentské ulici" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku měl zájem realizovat opravu komunikace na Kadeřavci - Kouty na pozemku parc. č. 1272, k. 

ú. Mašov u Turnova již v roce 2019. O tuto opravu velmi aktivně usilovali i majitelé domů, kteří zde bydlí. Rozpočet 

na opravu této komunikace byl v roce 2018 ve výši 1.028.634 Kč vč. DPH.  
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Usnesení RM č. 179/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STRABAG, a. s. IČ: 60838744 
na realizaci zakázky „Oprava komunikace Kadeřavec – Kouty a parkovací plochy ve Studentské ulici “ za 
cenu 1 082 386 Kč bez DPH / 1 309 687,06 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 
dodavatelem. 
 

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

6. Schválení dodatku č. 1 na akci: Zpracování projektové dokumentace - 

Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově 
 

Rozprava: 

 

V souladu s usnesením RM bylo dne 8. 11. 2019 vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci pasáže. Projektová dokumentace měla být zpracována na podkladě zpracované studie, kterou zpracoval 

ing. arch. Václav Hájek. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Komplexní služby Dušek, s.r.o. za cenu Kč 330 

000 bez DPH /Kč 399 300 s DPH. 

Termíny: 

Předaná projekt. dokumentace pro společ. úz. a stavební povolení …………. do 30. 3. 2020 

Inženýrská činnost a podání žádosti o staveb. povol. .....................................  do 31. 5. 2020  

Předaná projektová dokumentace pro provedení stavby ................................ do 4 týdnů od vydání stavebního 

povelení                                                                                                                                  

Dne 11. 3. 2020 poslal ing. et Bc. Pavel Dušek žádost o proplacení vícenákladů ve výši 50 tis. Kč bez DPH. Dále 

žádá o posunutí prvního termínu o 60 dní od schválení RM, tzn. původní termín 30. 3. 2020 změnit na 25. 5. 2020.  

 
 

Usnesení RM č. 180/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ve výši 50 000,- Kč bez DPH ke smlouvě o dílo s firmou Komplexní služby Dušek, s. 
r. o. IČ: 03931382, na akci Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově. 
Nová cena díla bude 380 000,- Kč bez DPH / 459 800,- Kč s DPH. Zároveň schvaluje změnu termínu pro 
předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení do 25. 5. 2020. 
 

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

7. Rozpis položek rozpočtu 2020 - Technické služby Turnov a kapitoly Komunikace 
 

Rozprava: 

 

V příloze předkládáme rozpis položek rozpočtové kapitoly "TST Smlouva" (týká se kapitoly Technických služeb 

Turnov) a rozpočtové kapitoly "Komunikace". 

Rozpočtová kapitola TST Smlouva bude ponížena o 1,8 mil Kč, a to z položky "zimní údržba". Na zimní údržbu 

bylo alokováno v původním rozpočtu 2.598.590 Kč, nově se bude jednat o částku 798.590 Kč. Tyto finanční 

prostředky (1,8 mil Kč) budou použity / relokovány na rekonstrukci ul. B Němcové, na kterou obdrželo Město 

Turnov dotaci. 

 
 

Usnesení RM č. 181/2020 
RM schvaluje  
dodatek č. 2/2020 "Rozpis činností a prací pro rok 2020" smlouvy s Technickými službami Turnov s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 182/2020 
RM schvaluje  
čerpání rozpočtové kapitoly "Komunikace" na rok 2020 dle předloženého návrhu odboru správy majetku. 
 

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

8. Smluvní zajištění městské hromadné dopravy 2021-2029 
 

Rozprava: 

 

Rada města schválila na svém zasedání 9. 10. 2019 spoluprací s Libereckém krajem na zajištění městské hromadné 

dopravy (MHD) od počátku roku 2021 do dubna roku 2029. 

Následně probíhala detailní jednání o začlenění všech třech linek MHD do krajské dopravní obslužnosti.  

Zjednodušeně řečeno v rámci nové spolupráce dojde k propojení stávajících 3 linek MHD do jízdních řádu krajských 

linek a tím přestane MHD Turnov právně existovat. Všechny licence a jízdní řády bude schvalovat krajský úřad. 
 

Byla proveden kalkulace nákladů, která je součásti smluvních dokumentů pro příští rok 2021 a ta vypadá 

následovně: 

Smlouva s Libereckým krajem na ujeté kilometry (součet stávající MHD a příspěvku na provoz linky na Bukovinu) 

= 2.059.568 Kč + Příspěvek obcí na dopravní obslužnost 1.290.060 Kč  

2021 celkem = 3.349. 628 Kč 
 

Níže porovnání - současné náklady 2020 

Smlouva města s dopravcem MHD = 2.178.000 Kč + smlouva města s krajem na provoz linky Bukovina = 728.000 

Kč +  příspěvek obcí Libereckému kraji na dopravní obslužnost 810.060 Kč 

2020 náklady celkem 3.716.060 Kč  
 

Z výše uvedeného vyplývá, že bychom měli příští rok ušetřit oproti letošnímu roku 366.372 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 183/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě. 
 

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

Usnesení RM č. 184/2020 
RM schvaluje  
dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od 
roku 2020 do roku 2023. 
 

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

9. Výsledek zadávacího řízení "Úklidové práce v budovách č.p. 335 a č.p. 466" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Úklidové práce v budovách č. p. 335 a č.p. 466“, který 

provedla hodnotící komise dne 16. 3. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem CLEAN International, IČ: 27841031, se sídlem v Praze, za cenu Kč 3 552 000,- bez DPH 

/Kč 4 297 920,- s DPH.  
  

Navrhuji zrušit výběrové řízení na úklid objektů Městského úřadu Turnov. Považuji za potenciálně rizikové v době 

vyhlášeném nouzovém stavu spojeného s pandemií koronaviru a dalších opatřeních směřujících k hygienicky 

nadstandardnímu chování, měnit firmu na dodávku úklidových prací. Změna dle VŘ by měla proběhnout od 1. 5. 

2020. 

Se současnou firmou (ROKOservice Plus s.r.o.) jsme včas zavedli řadu opatření k zabezpečení zdraví jak občanů, 

tak úředníků, a pokud bychom v nich kontinuálně nepokračovali a nastavovali je s novou firmou znovu, vystavujeme 

se riziku jejich nefunkčnosti a ohrožení chodu Městského úřadu v Turnově. 
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Navrhuji tedy zrušit současné výběrové řízení podle § 127 odst. 2, písm. d) ZZVZ č. 134/2016 Sb., a zároveň udělit 

výjimku na uzavření smlouvy se současným dodavatelem těchto služeb (ROKO service Plus s.r.o.) dle článku VII., 

odst. 5) „Zásad a postupů k zadávání zakázek“, a to od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 za doposud účtovanou cenu 

75 800,- Kč bez DPH/měs., aby mohl dodavatel v nastavené práci ve speciálním režimu pokračovat do doby, než 

všechna mimořádná opatření skončí a odezní. Uvedená cena zůstane zachována ve stejné výši jako v minulých 

měsících, i přes spotřebu nadstandardních úklidových a desinfekčních materiálů.  

Následně potom vyhlásit VŘ znovu, s doplněním, dle zkušeností, které jsme získali v rámci pandemie a uzavřít 

smlouvu od 1. 11. 2020 s vítězným dodavatelem. 

 
 

Usnesení RM č. 185/2020 
RM ruší  
výběrové řízení na úklid v budovách Městského úřadu Turnov č. p. 335 a č.p. 466 podle § 127 odst. 2, 
písm. d) ZZVZ č. 134/2016 Sb. Důvodem je hrozba potenciálního rizika v době vyhlášeného nouzového 
stavu spojeného s pandemií koronaviru a dalších opatřeních směřujících k hygienicky nadstandardnímu 
chování, plynoucí ze změny firmy na dodávku úklidových prací v tomto období. Se současným 
dodavatelem (ROKOservice Plus s.r.o.) byla včas zavedena a je průběžně realizována řada opatření k 
zabezpečení zdraví jak občanů, tak úředníků, a pokud by se v nich kontinuálně nepokračovalo a byly 
nastavovány s novou firmou znovu, bylo by zde vysoké riziko jejich nefunkčnosti a ohrožení chodu 
Městského úřadu v Turnově. 
 

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

Usnesení RM č. 186/2020 
RM schvaluje  
výjimku na uzavření smlouvy se současným dodavatelem úklidových služeb ROKOservice Plus s. r. o., dle 
článku VII., odst. 5) „Zásad a postupů k zadávání zakázek“, a to od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 za doposud 
účtovanou cenu 75 800,- Kč bez DPH/měs. 
 

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

10. Žádost organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace o navýšení pracovních úvazků a navýšení provozního rozpočtu 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov příspěvková organizace: 

 o navýšení sledovaného ukazatele úvazku pracovníků celkem o 2 plné úvazky tedy, z běžných 9,5 

pracovních úvazků (hrazeny z provozního příspěvku města) na 11,5 pracovních úvazků v období od 1. 

3. 2020 - 31. 12. 2020. Organizace chce opětovně využít pracovníků evidovaných na Úřadu práce a 

předpokládá jejich využití na pozice: úklidové práce na hlavní budově (0,5 úvazku), úklidové a 

pomocné práce na pobočkách (0,5 úvazku), pomocné knihovnické práce (0,5 úvazku), pomocné 

knihovnické práce (0,5 úvazku). 

 o navýšení provozního rozpočtu organizace z důvodu neočekávaně vysoké výše záloh za elektrickou 

energii (po vyúčtování za rok 2019 a nedoplatku energií) a z důvodu zvýšení tarifních mezd v oblasti 

kultury. 

Účet 502 - Spotřeba energie je nutné navýšit oproti původně plánované částce na rok 2020 o 30 tis. Kč, na celkových 

310 tis. Kč.  

Dále organizace potřebuje navýšit účet 521 - Mzdové náklady o 60 tis. Kč na celkových 3 270 tis. Kč z důvodu 

plošného navýšení platů státních zaměstnanců od 1. 1. 2020. V souvislosti s navýšením účtu 521 je nutné navýšit 

také související účet 524- Zákonné sociální pojištění o 20 tis. Kč na celkových 1 120 tis. Kč.  

Celkově tedy ředitel organizace žádá o navýšení rozpočtu o 110 tis. Kč. Bude-li tato žádost Radou města Turnova 

podpořena, bude navýšen účet 672 - Příspěvek na provoz organizace o 110 tis. Kč, tj. na celkových 5 302 tis. Kč. 

Toto navýšení bude nutné schválit v rámci nejbližší rozpočtového opatření zastupitelstvem města. 

 
 



8  Zápis Rady Města Turnov 26. 3. 2020 

Usnesení RM č. 187/2020 
RM schvaluje  
organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace navýšení úvazku z běžných 
9,5 pracovních úvazků na 11,5 z důvodu využití pracovníků z Úřadu práce. 
 

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

Usnesení RM č. 188/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření navýšení celkového 
provozního příspěvku organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace o 
110 tis. Kč na celkových 5 302 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 189/2020 
RM schvaluje  
v případě navýšení provozního rozpočtu organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, 
příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 502 - Spotřeba energie celkem o 30 tis. Kč 
na celkových 310 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 190/2020 
RM schvaluje  
v případě navýšení provozního rozpočtu organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, 
příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 521 - Mzdové náklady o 60 tis. Kč na 
celkových 3 270 tis. Kč. S navýšením účtu dojde i k navýšení účtu 524 - Zákonné sociální pojištění o 20 tis. 
Kč na celkových 1 120 tis. Kč. 
 

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

11. Žádost o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou - Horolezecký festival 

Český ráj, spolek 
 

Rozprava: 

 

Dne 24. 2. 2020 podal spolek Horolezecký festival Český ráj, IČ 04716035 žádost o individuální dotaci ve výši 

10 000 Kč 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). Při příležitosti výročí 50 let 

od úmrtí Valeriána Karouška na expedici v Peru, bude pamětní deska umístěna na domě čp. 12 - Hrubá Skála, kde 

bydlel a pracoval. Slavnostní odhalení desky proběhne v rámci horolezeckého festivalu, který se bude konat ve 

dnech 22. - 24. 5. 2020.  

 
 

Usnesení RM č. 191/2020 
RM souhlasí  
s udělením záštity starosty města Turnova nad akcí k připomenutí turnovského rodáka Valeriána 
Karouška, výrobou pamětní desky, a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy se spolkem 
Horolezecký festival Český ráj, IČ 04716035 na celkovou částku 7 000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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12. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
 

Rozprava: 

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje problematiku nočního klidu takto: 

„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit 

výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší nebo žádnou.“ 

 
 

Usnesení RM č. 192/2020 
RM doporučuje  
po doplnění Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu v 
předloženém znění. 
 

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

13. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - 

změna kapacity 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace o navýšení kapacity mateřské školy o 10 dětí z původní kapacity 130 dětí na celkový počet 140 dětí.  

Kapacita mateřské školy může být nyní navýšena z důvodu již provedené nástavby stacionáře a na základě kladného 

stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Z důvodu nového financování byl v 12/2019 povolen 

pouze zápis ve školském rejstříku s kapacitou 130 dětí s účinností od 1. 1. 2020 – po konzultaci a doporučení KÚ 

pro možnosti financování navýšení provozu. Nyní žádá paní ředitelka o navýšení kapacity, vzhledem k vysoké 

poptávce po předškolním vzdělávání v Turnově, s účinností od 1. 9. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 193/2020 
RM schvaluje  
žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace o 
zvýšení kapacity mateřské školy na celkovou kapacitu 140 dětí od 1. 9. 2020. 
 

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

14. Čerpání rezervního fondu organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, 

příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace o čerpání 

rezervního fondu organizace do výše 8 500 Kč na pořízení sekačky na trávu. Pořízení sekačky je z důvodu 

dosluhující 10 let staré sekačky, která již začíná být neprovozuschopná a oprava je nerentabilní. Paní ředitelka 

přikládá 2 cenové nabídky, cenově nejvýhodnější je nabídka od firmy GentlemansTools s.r.o. ve výši 8 360 Kč 

s DPH. 

 

Rezervní fond po vypořádání HV: 152 500 Kč 

Povinná záloha na energie v roce 2020: 34 200 Kč 

Rezervní fond k čerpání: 118 300 Kč 

 
 
 
 
 
 
 



10  Zápis Rady Města Turnov 26. 3. 2020 

Usnesení RM č. 194/2020 
RM schvaluje  
organizaci čerpání rezervního fondu organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková 
organizace do výše 8 500 Kč na pořízení sekačky na trávu. 

 

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

15. Dodatek ke smlouvě MHD Turnov, zajištění obsluhy sídliště Přepeřská po dobu 

uzavírky silnice 
 

Rozprava: 

 

V souvislosti s uzavírkou silnice II/610, ulice Přepeřská (platná do 19. 7. 2020), zůstalo sídliště Přepeřská a přilehlá 

oblast prakticky bez obsluhy autobusovou dopravou. Všechny příměstské linky, které obsluhovaly tuto oblast, se 

odklánějí v Přepeřích přes Přepeře Potůček a Ohrazenice do Nádražní ulice.  

Z důvodu požadavku obyvatel sídliště navrhujeme, aby tam zajížděl v pracovní dny spoj 1 linky 675302.  
 

Hlavní myšlenky dodatku: 

- Od 1. 4. 2020 je změněn (prodloužen) spoj 1 linky 675302, který pojede v pracovní dny ze zastávky Turnov, 

chemička. Platnost změny spoje 1 je od 1. 4. 2020 – 19. 7. 2020. Denní navýšení příspěvku města je 200Kč/den. 

Za celkové uvedené období je to 14 600 Kč.  

- Změny na linkách 675322 a 675301 od 28. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu vyhlášeného vládou: 

Linka 675322 (víkendová) bude pozastavena vzhledem k nouzovém stavu vyhlášenému vládou a následnému 

nízkému stavu přepravovaných cestujících. Ze stejných důvodů bude omezena linka 675301 spoj 1 a 9 (první a 

poslední spoj). 

Omezení na lince 675322 přinese snížení přibližně 220 km za víkend. Na lince 675301 se jedná o snížení 

celkem o 23 km za jeden pracovní den. 

- Smluvní strany se dohodly, že kvůli úplnému výpadku výběru jízdného po dobu trvání nouzového stavu 

objednatel zachová zálohovou úhradu měsíčního paušálního příspěvku na provoz MHD Turnov v domluvené 

výši (vč. rozšíření spoje 675302/1 = 186.500 Kč/měsíc). Za neodjeté km na linkách 675301 a 675322 bude po 

ukončení nouzového stavu vyhlášeného Vládou odečteno za každý neujetý km z vyplaceného paušálního 

příspěvku 28,24 Kč/km a tato částka bude započtena objednatelem proti úhradě zálohy v prvním měsíci 

následujícím po ukončení nouzového stavu. 

 
 

Usnesení RM č. 195/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města Turnov uzavřené dne 7. 10. 2015. 
 

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

16. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – realizace PUMPTRACKU 
 

Rozprava: 

 

Materiál byl diskutován a po úpravě bude opětovně předložen na příští zasedání RM. 

 
 

17. Návrh nových stanov VHS Turnov 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám návrh nových stanov VHS Turnov v modelu zvolených Radou VHS Turnov – tedy sdružení obcí. 

Stanovy zpracovala advokátní kancelář Kvapil-Šulc. Konktrétně stanovy napsal pan JUDr. Robert Šulc za 

připomínek pana Uchytila, Mikuly, Miklíka, Hrubého a Hockeho. Záměrem bylo napsat vyvážený právní dokument, 

obecně platný a v souladu s právním řádem ČR. 
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Usnesení RM č. 196/2020 
RM projednala 
materiál Návrh stanov VHS Turnov (JUDr. Šulc, 20. 3. 2020). 
RM schvaluje po zapracování připomínek Návrh stanov VHS Turnov (JUDr. Šulc, 20. 3. 2020) a 
doporučuje předsedovi Výboru pro vodohospodářský majetek ZM Jiřímu Mikulovi jejich projednání ve 
výboru a ZM. 
 

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

18. Odpovědi na dopisy s Žádostí o poskytnutí informací z vedení provozní evidence 

vodohospodářského majetku na území města Turnov 
 

Rozprava: 

 

V příloze vám předkládám odpovědi na dopisy s Žádostí o poskytnutí informací z vedení provozní evidence 

vodohospodářského majetku na území města Turnov a to na základě ustan. § 5 odst. 2, 6 zák. č. 274/2001 Sb. o 

poskytování informací vlastníkovi vodohospodářského majetku, které jsem dle usnesení ZM adresoval 

představitelům VHS Turnov a představitelům provozovatele - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále 

SčVAK). 

VHS Turnov doplnilo dopis rovněž exelovským souborem z VUPE (Vybrané údaje provozní evidence), viz příloha, 

z kterého je patrné, že VUPE ČOV 2018 je náklad na 1m3 vyčištěných vod ve všech ČOV na území VHS Turnov 

vykazován 11,57 Kč/m3. Obdobně u úpraven vody je to u všech 8,42 Kč/m3. 

VHS jako vlastník infrastruktury, stejně jako provozovatel SčVAK  nadále tvrdí, že toto vykazování je v souladem 

se zákonem a žádná z kontrol to v letech minulých nezpochybnila. 

Pro kontrolu jsem si vyžádal stejné informace i odboru životního prostředí, Městského úřadu Turnov. Vykazované 

údaje jsou shodné s údaji zaslanými VHS Turnov. 

V této chvíli máme tedy na stole dva názory: 

- První – akcentovaný VHS Turnov a provozovatelem SčVAK Turnov – údaje provozní evidence je možné 

vykazovat za všechny ČOV a úpravny vody jednotně na celém území. 

- Druhý – akcentovaný panem ing. Peroutkou - soudním znalcem v této problematice, který naopak říká, že takto 

vykazovaná evidence je v rozporu z předpisy. 

Připomínám, proč chceme přesnější údaje z provozní evidence: 

- Zajímá nás přehled o nákladech na provoz ČOV a úpraven vod před a po rekonstrukci, a to především z důvodu 

finančních nákladů – město kofinancuje tyto stavby velkými finančními prostředky (ČOV – 12 mil. Kč, 

Rekonstrukce úpravny Nudvojovice – 5 mil. Kč). 

- Zajímá nás skutečné náklady na vyčištěné nebo upravené vody v jednotlivých lokalitách s ohledem na stanovené 

vodné a stočné, tedy kolik financí je třeba na vyrobení či vyčištění vody a kolik je možné následně využít na 

investice, provozování a další náklady spojené s vlastnictvím VH infrastruktury. 

 
 

Usnesení RM č. 197/2020 
RM bere na vědomí  
odpovědi na dopisy s Žádostí o poskytnutí informací z vedení provozní evidence vodohospodářského 
majetku na území města Turnov, které město obdrželo od představitelů VHS Turnov a představitelů 
provozovatele - Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. a ukládá starostovi je předložit zastupitelstvu 
města. 
 

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

19. Výsadba izolační zeleně na p.č. 1991 a 1992/7 v k.ú. Turnov-odstoupení od 

smlouvy 
 

Rozprava: 

 

Dne 27. 2. 2020 byl na radě města schválen vítěz výběrového řízení „Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 

1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov“ společnost 1A ROSTLINY s. r. o., IČ: 06352413. 
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Po vyhlášení Oznámení o výběru dodavatele byl vyzván vítěz k podepsání smlouvy o dílo. Teprve po opětovném 

oslovení byla doručena elektronicky zpráva od jednatele společnosti se zněním: „vzhledem k vývoji situace v České 

republice nejsme schopni plnit své závazky v řádných termínech a proto s omluvou odstupujeme z realizace zakázky 

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

Z tohoto důvodu si dovolujeme předložit radě ke schválení druhého účastníka v pořadí dle níže uvedené tabulky, 

kterým je společnost Školky Opolany s.r.o., IČ 25081063 s nabídkovou cenou 324 761,40 Kč bez DPH, tj. 392 

961,29 Kč vč. DPH. 
 

Pořadí  Účastník  IČ  Nabídková cena v Kč bez 

DPH/ s DPH  

1.  1A ROSTLINY s.r.o.  06352413  295 482,60/ 357 533,95  

2.  Školky Opolany s.r.o.  25081063  324 761,40/ 392 961,29  

3.  VYKRUT zahradní služby a.s.  03921921  380 300,40/460 163,48  

4.  Školky Montano spol. s r.o.  47546131  551 276,28/ 667 044,30  

 
 

Usnesení RM č. 198/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v 
k. ú. Turnov“ za cenu 324.761,40 Kč bez DPH, tj. 392.961,29 Kč vč. DPH s firmou Školky Opolany s. r. o., 
IČ: 25081063 z důvodu odstoupení společnosti 1A ROSTLINY s. r. o. od smlouvy o dílo. 
 

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

20. Smlouva na projekční práce Nové knihovny v Turnově – aktuální informace 
 

Rozprava: 

 

Materiál byl diskutován a po úpravě bude opětovně předložen na příští zasedání RM. 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 30. března 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………   …..………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

         starosta            místostarostka  
   

 


