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ZÁPIS  
z 9. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 8. dubna 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. Záměr odkoupení části pozemku p. č. 108/1, k. ú. Malý 

Rohozec 

Mgr. Radim Brožek   8:00 – 9:00      

2. Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o majetkovém 

vypořádání s ŘSD - Jižní sjezd Fučíkova, Turnov 

       

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

předzahrádka náměstí 

       

4. Dodatek ke smlouvě o podnájmu části pozemku - parkovací 

místo v ul. Jiráskova, Turnov 

       

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Zateplení bytového domu 

Granátová 1897, Turnov" 

Ing. Tomáš Hocke       

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – "Chodník Přepeřská" Mgr. Radim Brožek       

7. Výsledek výběrového řízení – "Zpracování projektové 

dokumentace na přestavbu objektu bývalé kotelny v ulici 

Přepeřská v Turnově na kovářský ateliér" – bod je přesunut 

na další RM 

Ing. Tomáš Hocke       

8. Výběrové řízení "Výkon funkce TDS - Stavební úpravy a 

přístavba základní školy Mašov, Turnov" 

            

9. Smlouva o poskytnutí příspěvku, p. xxxxxxxxxx             

Ostatní 

  10.       Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – počet členů v dozorčí      Mgr. Jana Svobodová           9:00 – 9:15 

              radě 

Záležitosti odboru sociálního 

11. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Mgr. Petra Houšková    9:15 – 9:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

12. 

13. 

Elektronický systém pro mateřské školy 

Dotace na podporu cestovního ruchu 

Mgr. Martina Marková    9:30 – 10:30      
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14. Individuální dotace - Czech Gravity Sports Association, z. s.        

15. Rozdělení dotací ze sportovního fondu        

16. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 

aktivity 

       

17. Čerpání investičního fondu organizace Zdravotně sociální 

služby Turnov, p. o. 

       

18. Čerpání rezervního fondu organizace Základní škola 

Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

            

Přestávka                                        10:30 – 13:00 

Ostatní 

19. Smlouva na projekční práce Nové knihovny v Turnově – 

aktuální informace – bod byl stažen z jednání 

Ing. Tomáš Hocke 13:00 – 15:00      

20. 

 

21. 

22. 

23.       

 

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

PUMPTRACKU 

Úhrada za zřízení věcných břemen – přidaný bod 

Městské sady Hruštice – Etapa 1/1 – přidaný bod 

Kontrola příspěvku TJ Sokol Turnov –přidaný bod  
 

Mgr. Jana Svobodová 

 

Mgr. Radim Brožek 

Mgr. Jana Svobodová 

Jiří Mikula  

 

 

 

      

 

1. Záměr odkoupení části pozemku p.č. 108/1, k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

 

Radě města překládáme záměr odkoupení části pozemku (cca 22.928m2) za pivovarem Malý Rohozec, pozemek p. č. 

108/1, k. ú. Malý Rohozec, o celkové výměře 28.428 m2, který je v soukromém vlastnictví. Materiál bude 

projednáván po vyjasnění smluv.  

 
 

Usnesení RM č. 204/2020 
RM schvaluje  
záměr odkoupení části pozemku p. č. 108/1, k. ú. Malý Rohozec, o výměře cca 22.928 m2, za kupní cenu 
ve výši 800,- Kč/m2 a pověřuje OSM dalším jednáním se soukromým vlastníkem na znění Smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní a Kupní smlouvy včetně možnosti splátek. 
 

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

2. Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání s ŘSD - 

Jižní sjezd Fučíkova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

V souvislosti s projednáváním a plánováním stavby "Jižní sjezd v ul. Fučíkova" předkládáme Radě města Smlouvu o 

smlouvě budoucí o majetkovém vyrovnání, která by měla být uzavřena mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále 

jen "ŘSD ČR") a městem Turnov. 

Smlouva o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání stavby hovoří především o rozdělení nákladů, které ponese 

ŘSD ČR a které město, další částí smlouvy je také majetkové vypořádání pozemků dotčených stavbou sjezdu. 

Stavebníkem a investorem zároveň je ŘSD ČR. Město Turnov je vlastníkem pozemků st. p. č. 2262/1 a p. č. 2263/2, 

k. ú. Turnov, jež jsou dotčeny stavbou a budou dle této smlouvy a rozsahu záborového elaborátu, převedeny 

bezúplatně do vlastnictví České republiky - ŘSD ČR, a to nejpozději do doby zahájení stavebního řízení Stavby.  

Dle smlouvy se dále město Turnov zavazuje zajistit a uhradit Demolici stavby čp. 1248, a dále uhradit veškeré 

stavební náklady za realizaci stavebních činností v celkové výši 3.598.861,05 Kč bez DPH (výpočet nákladů dle CU 

2019 koeficient ČSÚ 6,97%).  

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 205/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání, následně Smlouvy o 
majetkovém vypořádání, stavby "I/10 Turnov, MÚK Fučíkova", s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle 
návrhu. 
 

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

3. Pronájem části pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov - předzahrádka náměstí 
 

Rozprava: 

 

Na základě usnesení rady města OSM zveřejnil záměr pronájmu 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 zařízení 

- 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. 

 
 

Usnesení RM č. 206/2020 
RM ruší  
soutěž na pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov o výměře 40 m2, z důvodu, že nikdo 
neprojevil zájem. 
 

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

4. Dodatek ke smlouvě o podnájmu části pozemku - parkovací místo v ul. Jiráskova, 

Turnov 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má v nájmu pozemky p. č. 481/1, 481/2, 481/3 a 481/4, vše k. ú. Turnov, na kterých jsou zřízena 

parkovací stání v ul. Jiráskova, Turnov. Společnost Panther 75 s. r. o. má na základě smlouvy o podnájmu části 

pozemku v užívání parkovací stání č. 12 v ul. Jiráskova, Turnov. Tato společnost ukončila podnájem výpovědí dne 

27. 1. 2020. Dle smlouvy, kde je tříměsíční výpovědní lhůta, smlouva končí ke dni 30. 4. 2020.  

 
 

Usnesení RM č. 207/2020 
RM schvaluje  
dodatek č. 3 ke Smlouvě o podnájmu části pozemku (parkovací místo) se společností MT Catering s. r. o. 
na parkovací stání č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za jednotkovou cenu 1.000,- Kč/měsíc + DPH/parkovací 
stání. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Zateplení bytového domu Granátová 1897, 

Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma 

STAV AGENCY s.r.o. Cena díla na základě uzavřené smlouvy je 8.866 223,61 Kč včetně DPH s termínem 

dokončení 31. 10. 2020. Zhotovitel stavby firma STAV AGENCY s. r. o. předložil zpracovaný cenový Dodatek č. 1. 

Změnový list č. 1 obsahuje 

- Doplnění budek ve štítové zdi pro rorýse a netopýry dle Rozhodnutí Odboru životního prostředí 

Libereckého kraje (4 ks budek pro rorýse a 4 ks budek pro netopýry) - cena navýšení Kč 19 600 Kč bez 

DPH  

- Navýšení tloušťky izolantu z kamenné vlny a polystyrenu XPS na 160 mm (ve výkazu výměr, který vzešel 

od projektanta v rámci dodatečných informací, byla tloušťka 140 mm, v technické zprávě, která je 

v souladu s Energetickým hodnocením nutným pro žádost o dotaci je tloušťka 160 mm, tato tloušťka se 

musí dodržet) -cena navýšení 415 493,20Kč  bez DPH 

- Odečet spádových vrstev balkónů po provedené sondě 116 772,54 Kč bez DPH 

Celkem  +   318 320,66 Kč bez DPH 

 

Změnový list č. 2 obsahuje: 

PD z roku 2010 počítala pouze s rekonstrukcí hromosvodné soustavy objektu. Po prověření současného stavu a 

zpřísnění legislativy do současné doby je nutná kompletní nová hromosvodná soustava objektu k zajištění revize.                                                                                     

Celkem +    71 202 Kč  bez DPH 

 

Celkem ZL1 a ZL2  +  389 522,66 Kč bez DPH                                                                                                                   

Původní cena díla: 8.866 223,61Kč vč. DPH 

Cena dle souhrnného změnového listu č. 1: 447 951,06 Kč vč. DPH 

Nová cena - celkem vč. DPH: 9.314 174,67Kč  

 
 

Usnesení RM č. 208/2020 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ve výši 447 951,06 Kč včetně DPH dle změnového listu č. 1 a č. 2 
ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu „Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“ pro firmu STAV 
AGENCY s. r. o., Liberec.  Celková nová smluvní cena včetně Dodatku č. 1 bude 9.314 174,67 Kč vč. DPH. 
 

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

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Chodník Přepeřská" 
 

Rozprava: 

 

Na akci „Chodník ulice Přepeřská, Turnov“ byla na podzim 2019 podána žádost o dotaci do Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Do konce března 2020 probíhala 

kontrola žádosti u poskytovatele dotace a projekt byl doporučen k financování. V únoru 2020 byl vysoutěžen 

dodavatel stavebních prací, společnost  MIZERA - STAVBY, a.s., který zahájil stavbu začátkem března 2020. 

Protože nebyl ještě v době výběrového řízení znám výsledek kontroly žádosti o dotaci, nebyla v zadávacích 

podmínkách, tj. v návrhu smlouvy o dílo vložena dotační podmínka pro dodavatele, že musí umožnit poskytnout 

součinnost kontrolním orgánům a další nezbytné podmínky související s dotací. Toto je doplněno v předloženém 

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na tuto stavbu. Stavba chodníku probíhá podle původně předloženého 

harmonogramu stavby a je již téměř dokončena. Chybí dokončit osazení sloupů veřejného osvětlení a dokončit 

asfaltové plochy zálivu a vjezdu. Tyto práce musí být časově zkoordinovány s dokončovacími pracemi silnice 

II/610. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu dokončení díla do nejzazšího data dle smlouvy o dílo, tedy 

do 30. 9. 2020. 
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Usnesení RM č. 209/2020 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem MIZERA - STAVBY, a.s. na doplnění podmínek 
smlouvy a prodloužení termínu dokončení díla dle předloženého materiálu v rámci veřejné zakázky 
„Chodník ulice Přepeřská, Turnov“. 
 

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

7. Výsledek výběrového řízení – "Zpracování projektové dokumentace na přestavbu 

objektu bývalé kotelny v ulici Přepeřská v Turnově na kovářský ateliér" 
 

Rozprava: 

 

Bod přesouváme na další jednání RM po dodání stanoviska SUPŠ. 

 
 

8. Výběrové řízení "Výkon funkce TDS - Stavební úpravy a přístavba základní školy 

Mašov, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na akci "Výkon funkce TDS - Stavební úpravy a přístavba ZŠ 

Mašov, Turnov". Z důvodu zajištění kvalitního výkonu technického dozoru na tuto stavbu žádáme RM o výjimku ze 

Směrnice č. 49.19., a to vypsat tuto zakázku malého rozsahu jako uzavřenou výzvu dodavatelům, se kterými 

investiční technici mají dobré zkušenosti. Termín realizace zakázky bude od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 210/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky zakázky malého rozsahu vypsané v uzavřené výzvě na akci "Výkon funkce TDS – 
Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov, Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  
 

9. Smlouva o poskytnutí příspěvku, p. xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku překládá radě města ke schválení materiál týkající se uzavření smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na Pelešanech. Tento vodovodní a kanalizační řad má 

být prodloužen z důvodu výstavby nového rodinného domu na pozemku parc. č. 729/4, k. ú. Mašov u Turnova. 

Nový vodovodní a kanalizační řad bude položen do komunikace v majetku Města Turnov parc. č. 1323 k. ú. Mašov 

u Turnova (silnice na parkoviště pod Valdštejnem), která bude po dokončení stavby opravena v celé své šířce a délce 

výkopu. Smlouva o právu provést stavbu byla s Vodohospodářským sdružením Turnov na tuto stavbu uzavřena 14. 

3. 2019. Prodloužení řadů bude realizovat Vodohospodářské sdružení Turnov. Na základě vypsaného výběrového 

řízení bude stavbu realizovat 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice n. Mohelkou. Nově bude 

vybudováno cca 30bm kanalizačního řadu a cca 25bm vodovodního řadu. Cena díla je 448.424 Kč bez DPH. 

Majitelé pozemku, kteří tuto stavbu vyvolali, uhradí na výstavbu díla částku 342.739 Kč formou příspěvku. Zbylá 

částka bude uhrazena VHS Turnov. Smlouvu o příspěvku uzavře pan Hynek Šenkýř s Městem Turnov, které ji 

použije na úhradu příspěvku Vodohospodářskému sdružení Turnov.   

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 211/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 342.739 Kč s panem xxxxxxxxxxxx, Turnov na 
výstavbu nového kanalizačního a vodovodního řadu pro pozemek parc. č. 729/4, k. ú. Mašov u Turnova. 
 

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

10. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – počet členů v dozorčí radě 
 

Rozprava: 

 

Na základě předchozí diskuze v rámci RM Vám předkládám materiál týkající se navýšení počtu členů v dozorčí radě 

obchodní společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., a to ze stávajících 5 členů na nově 6. K tomuto navýšení 

vede žádost Stavebního bytového družstva Turnov o zastoupení družstva jedním členem v DR společnosti MTT. 

Navrhují člena představenstva SBD Turnov pana Romana Koroleviče. Současné složení DR: Ing. Miloslav Šorejs, 

Jan Lochman, PhDr. Hana Maierová, František Brabec, Ing. Josef Zajíček. 

Materiál bude projednáván v ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 212/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
rozhodnout jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, 
s. r. o. o změně zakladatelské listiny tak, že článek Za šesté, odst. C) se nahrazuje tímto novým zněním:  
c) Dozorčí rada 
Zřizuje se šestičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje a 
odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je možná. 
Působnost dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na 
členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  
 

11. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám tímto k projednání návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova. Město Turnov zřídilo s účinností od 1. 5. 2009 Fond na podporu sociální oblasti města Turnova (dále 

fond), usnesením ZM z 28. 4. 2009.  V rozpočtu města Turnova pro rok 2020 je schválena částka 1.000.000 Kč, 

zůstatek z minulých let je 1.008.073 Kč, celkem je tedy pro rok 2020 k dispozici 2.008.073 Kč.  

Na sociální služby je vyčleněn 1.000.000 Kč a na sociální oblast 600.000 Kč s tím, že bude možné zapojit 

nevyčerpaný zůstatek z minulých let. Správní rada se sešla k projednání a hodnocení žádostí dne 4. 3. 2020, 

posoudila přijaté došlé žádosti, přidělila body dle stanových schválených kritérií a navrhla podpořit všechny došlé 

žádosti.  

Na sociální oblast bylo podáno 6 žádostí a na sociální služby bylo podáno 12 žádostí poskytovatelů sociálních služeb 

na 14 druhů registrovaných sociálních služeb. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

p. Houšková nahlásila střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 213/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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12. Elektronický systém pro mateřské školy 
 

Rozprava: 

 

Na základních školách je zaveden obvykle elektronický systém (školní informační systém), který umožňuje vést 

evidenci žáků a jsou do něj vkládány i další důležité informace - nejčastěji se jedná o systém Bakaláři či Škola 

OnLine. Takový systém umožňuje škole komunikovat s rodiči, převádět statistická data do výkaznictví škol, 

školských matrik, aby nemusela být zadávána ručně.  Mateřské školy takový systém nepoužívají, není jejich 

prostředí obvykle ani přizpůsoben. MŠMT začíná vyvíjet tlak, aby byl obdobný systém postupně zaváděn v MŠ. Na 

takový systém lze napojit systém, který umožňuje zápisy online. Odbor školství, kultury a sportu projednával 

v posledních 6 měsících možnosti dodavatelů elektronických systémů, zejména se jednalo o možnost elektronických 

zápisů. Cena tohoto systému pro školy je běžně 8 tis. Kč, pro zřizovatele 9,5 tis. Kč (bez DPH). Vzhledem ke 

skutečnosti, že jsme nabídli pomoc naší paní ředitelky a smlouvu bychom uzavírali pro všechny mateřské školy i se 

zřizovatelským modulem najednou, dokázali jsme snížit nabídkovou cenu. Následně by měla být při prodloužení 

smlouvy od roku 2023 zvýšena na běžnou smluvní cenu. Při spokojenosti po zavedení systému je možné smlouvu od 

roku 2023 převést na jednotlivé mateřské školy a platit pouze zřizovatelské prostředí. Pro rok 2020 je cena nabídnuta 

ve výši 891 Kč vč. DPH pro všech 9 modulů (8x MŠ a 1x zřizovatel). 

 
 

Usnesení RM č. 214/2020 
RM souhlasí  
se zavedením elektronického systému pro turnovské mateřské školy, který umožní online zápisy, a 
pověřuje starostu města podpisem předložené smlouvy se společností BAKALÁŘI software s.r.o. 
 

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

13. Dotace na podporu cestovního ruchu 
 

Rozprava: 

 

Pro rok 2020 byla vyčleněna ve fondu na podporu cestovního ruchu částka 200.000 Kč, zůstatek z minulého období 

je 37.804 Kč. Celkem je tedy pro rok 2020 ve fondu 237.804 Kč. V rámci výzvy byla v termínu doručena jedna 

žádost o dotaci. Spolek Sdružení Český ráj, z. s., IČ 15045838 podal žádost na projekt s názvem Propagace nabídky 

řemeslné a zážitkové turistiky na Turnovsku, tj. vznik 8 prezentačních videí lokálních výrobců, nositelů značky 

Regionální produkt Český ráj. Předpokládané celkové náklady na zajištění projektu jsou 48.000 Kč. Spolek požaduje 

podpořit z fondu tento projekt částkou 38.400 Kč.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

Usnesení RM č. 215/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 38.400 Kč pro spolek Sdružení 
Český ráj, z. s., IČ 15045838 na projekt Propagace nabídky řemeslné a zážitkové turistiky na Turnovsku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 

14. Individuální dotace - Czech Gravity Sports Association, z.s. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost spolku Czech Gravity Sport Association, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 50 

tis. Kč. Dotace má být určena na zajištění mezinárodní sportovní závod Kozákov Challenge 2020, která se uskuteční 

ve dnech 18. 7. – 25. 7. 2020 na pozemní komunikaci mezi obcemi Komárov a Záhoří. I vzhledem k současné 

pandemii koronaviru a trvajícím vládním nařízením spolek prozatím nezvažuje závod v plánovaném termínu zrušit. 

V případě, že se stávající situace nezmění, bude spolek hledat náhradní termín. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 216/2020 
RM nedoporučuje  
zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro spolek 
Czech Gravity Sport Association, z. s., IČ 26566311 na zajištění závodu Kozákov Challenge 2020, z důvodu 
ekonomických dopadů pandemie Koronaviru na rozpočet města v tomto roce. 
 

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

15. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
 

Rozprava: 

 

Pro rok 2020 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 150.000 Kč. V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí 

o dotaci ze sportovního fondu bylo v řádném termínu doručeno celkem 17 žádostí. Z důvodu současné pandemie 

koronaviru a trvajícím vládním nařízením doposud oznámili ke dni zpracování tohoto materiálu 2 žadatelé, že se 

projekty v plánovaných termínech neuskuteční a finanční podporu těchto projektů nebudou požadovat. Jedná se o 

tyto projekty: 

- Horolezecký festival Český ráj - žadatel Horolezecký festival Český ráj, spolek 

- 2. republikové finále v Atletickém 3boji 2020 – žadatel Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Semily, 

p.s. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 217/2020 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací ze sportovního fondu a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov 
rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

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

16. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
 

Rozprava: 

 

Pro rok 2020 byla vyčleněna z rozpočtu města částka 130.000 Kč na podporu organizací a subjektů, které se 

zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež a mimoškolními aktivitami. V rámci vypsané výzvy pro 

podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu přijato celkem 11 žádostí. Z důvodu současné situace a 

v návaznosti na mimořádná opatření v důsledku pandemie koronaviru oznámili ke dni zpracování tohoto materiálu 2 

žadatelé, že se projekty v plánovaných termínech neuskuteční a finanční podporu těchto projektů nebudou 

požadovat. Komise ve složení určeném dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a 

mládež a mimoškolní aktivity posoudila všech 9 zbývajících došlých žádostí a navrhla podpořit 8 z nich, přičemž 1 

žádost o dotaci navrhuje komise s ohledem na charakter akce přesunout do dotačního programu Podpora sportu ze 

sportovního fondu města Turnov (tj. projekt Sportovní den mládeže s TAJV – žadatel xxxxxxxxxx).  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 218/2020 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a 
mimoškolních aktivit a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací 
dle předloženého návrhu. RM pověřuje odbor školství, kultury a sportu  kontrolou příměstských táborů a 
následným předložením zprávy na RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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17. Čerpání investičního fondu organizace Zdravotně sociální služby Turnov, p.o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace o čerpání 

investičního fondu organizace do celkové výše 349 088,32 Kč na pořízení průmyslové pračky v celkové hodnotě 

169 050 Kč s DPH a na pořízení myčky v celkové hodně 180 038,32 Kč s DPH. Výběrové řízení na průmyslovou 

pračku proběhlo dne 2. 3. 2020. Vybrána byla nejvýhodnější cenová nabídka od firmy Prádelny a Kuchyně Servis 

s.r.o., Lužecká 338, 463 61 Raspenava s celkovou cenou 169 050 Kč s DPH. Velkokapacitní průmyslová pračka je 

pořizována z důvodu předpokládaného vyššího objemu prádla v souvislosti s navýšenou kapacitou uživatelů a 

zaměstnanců.  

Dále organizace potřebuje zakoupit novou průběžnou myčku na nádobí, která se jim porouchala. Vzhledem k 

akutnosti bylo řediteli doporučeno udělat poptávkové řízení v souladu s čl. II, Směrnice č.49/2019 Zásady a postupy 

k zadávání zakázek.  Předpoklad ceny myčky byl do 150 tis. Kč bez DPH. Organizace poptala 3 firmy (viz přiložená 

tabulka oslovených firem). Nejvýhodnější je cenová nabídka v hodnotě 180 038,32 Kč s DPH od firmy ZANAP 

Liberec s.r.o., Hynaisova 75, 460 07 Liberec 7. 

 
 

Usnesení RM č. 219/2020 
RM schvaluje  
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace čerpání investičního fondu 
organizace do celkové výše 350 tis. Kč z důvodu pořízení průmyslové pračky a průběžné myčky na 
nádobí. 
 

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

18. Čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, 

příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

 

Rada města na svém jednání dne 26. 03. 2020 přijala usnesení (RM č. 178/2020), kterým bylo uloženo 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. Tímto tedy žádáme o možnost převodu částky 

do výše 164 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic. Tato částka bude použita na doplatek rozdílu mezi původní 

částkou z výběrového řízení na nový povrch hřiště (tj. 1.598.116,54 Kč s DPH) a mezi, z důvodu úpravy 

plánovaného povrchu, nově vysoutěženou částkou (1 761 822,84 Kč s DPH). Doplatek na rozdíl mezi oběma 

částkami, které vzešly z řádných výběrových řízení, je 163.706,30 Kč. Tento je tedy žádán z rezervního fondu 

organizace dle platného usnesení Rady města Turnova. 
 

Rezervní fond k 31. 03. 2020: 376.000,74 Kč  

Povinná záloha na energie v roce: 190.500 Kč 

Rezervní fond k čerpání: 185.500,74 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 220/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace převod částky do výše 164 tis. Kč z 
rezervního fondu do fondu investic. 
 

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

Usnesení RM č. 221/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 164 
tis. Kč na dofinancování investiční akce – 2. varianty. 
 

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



10  Zápis Rady Města Turnov 8. 4. 2020  

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

Rozprava: 

 

Bod je předložen na další jednání RM společně se smlouvou na projekční práce. 

 
 

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

Rozprava: 

 

Na základě předchozích ústních jednání Vám předkládám návrh na realizaci PUMPTRACKU v podobě celého 

projektu (menšího i většího okruhu) prostřednictvím naší společnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

Projekt PUMPTRACK jasně zvítězil v participativním rozpočtu roku 2019. Předkladatelé projektu vložili do akce 

mnoho svého osobního úsilí a sháněli příspěvky na doplatek od firem i obyvatel Turnova. K vítězným 250.000 Kč 

z participativního rozpočtu získali v rámci sbírky prostřednictvím transparentního účtu dalších 375.000 Kč, od více 

jak 100 obyvatel a 11 firem. Celkem se tedy podařilo získat 625.000,- Kč, což by stačilo na realizaci menšího 

okruhu, ale předkladatelé projektu získali ještě další příznivce, konkrétně firmu Crytur, který přispěl již na 1. Etapu a 

firmu Zikuda. 
 

Stav přípravy projektu:  

V současné době běží územní a stavební řízení. Jsou k dispozici všechna kladná stanoviska. Inženýrskou činnost řeší 

z důvodu předpokládaného budoucího vlastnictví a úspory nákladů Městská sportovní Turnov, s. r. o.  

 

Celkové stavební náklady akce jsou cca 2.1 mil. Kč 

 

Finanční krytí akce PUMPTRACK 

1. Nynější stav 

Participativní rozpočet - vítěz 250.000,- Kč Podpora Města Turnov pro vítěze PR, tyto 

prostředky se převádějí na MST 

Sbírka prostřednictvím 

transparentního účtu a příspěvků 

firem na 1. Etapu 

375. 000,- Kč Na transparentní účet přispělo přes 100 

obyvatel Turnova (90.000,- Kč) a 11 firem 

(285.000,- Kč) 

celkem je k dispozici 625.000,- Kč Stačí na realizaci menšího okruhu 

2. Další příspěvky na realizaci většího okruhu 

firma Crytur 150.000,- Kč Firma Crytur již přispěla částkou 150.000,- 

Kč, viz tabulka výše (285.000,- Kč od 

firem) 

Město Turnov (prostřednictvím 

MST – investice) 

300.000,- Kč Investiční dotace pro MST 

firma Zikuda zbytek Pan Petr Zikuda nabídl pokrýt zbytek 

financí dle výsledku VŘ 

Celkem Cca 2,1 mil.,- Kč  

 
 

Usnesení RM č. 222/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje využití investiční dotace společnosti ve výši 300.000 Kč na realizaci projektu většího okruhu 
pumptracku v areálu Maškova zahrada a zároveň ukládá panu jednateli Ing. Jiřímu Veselkovi, MBA, 
vypsat veřejnou zakázku na výběr dodavatele na realizaci projektu pumptracku. Zároveň RM schvaluje 
složení hodnotící komise pro výběr dodavatele: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Jiří Veselka, 
MBA, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, Ing. Tomáš Špinka, Pavel Mikeš, Ing. Eva Krsková. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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Usnesení RM č. 223/2020 
RM doporučuje  
schválit ZM v rámci rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2020 navýšení investiční dotace ve výši 300 tis. Kč 
pro společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. na realizaci projektu většího okruhu pumtracku v areálu 
Maškova zahrada. Důvodem tohoto příspěvku společnosti do projektu je výjimečná finanční podpora ze 
strany občanů i místních firem a vzájemná společná vůle Města Turnova, Městské sportovní Turnov, s. r. 
o., iniciativy Pumpuj v Turnově na participaci vedoucí k realizaci výjimečného projektu, který bude sloužit 
široké veřejnosti. 
 

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

21. Úhrada za zřízení věcných břemen 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení změnu úhrady za zřízení věcných břemen u fyzických 

osob, dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 151/1997 Sb., zákon o 

oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) §16b. U soukromých investorů se 

množí neplnění podmínky sjednané ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva stavu, 

předkládat odboru správy majetku po dokončení stavby, geometrický plán k dořešení věcných břemen (sepsání 

Smlouvy o zřízení věcného břemene) a následného zavkladování do katastru nemovitosti. I přes urgování z naší 

strany tak přicházíme o tyto úhrady. 

 
 

Usnesení RM č. 224/2020 
RM schvaluje  
změnu úhrady za zřízení věcných břemen s účinností od 9. 4. 2020 dle předloženého návrhu – úhrada za 
zřízení věcného břemene dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů (zákon o oceňování majetku) §16b.  Ve Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
právu stavby bude uvedeno v článku Úhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě 
toto: Úplatu za zřízení věcného břemene včetně DPH uhradí Oprávněný povinnému při podpisu Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
 

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

22. Městské sady Hruštice – Etapa 1/1 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení materiál týkající se podání žádosti o dotaci na akci „Městské sady Hruštice – Etapa 

1/1“. Jedná se o akci, na kterou byla zpracována společností AND, spol. s r. o., architektonický atelier, studie 

„Řešení území interakčního prvku IP 2 Hruštice–Károvsko, Turnov“. Studie byla projednána jak v komisích, tak na 

RM a ZM. Cílem studie bylo stanovit komplexní koncepci řešení daného území, která bude postupně realizována. 

Studie byla podkladem pro další projekční fáze. V této chvíli jde pouze o výsadbu ovocných stromů. Cesty a další 

vybavení je otázkou budoucích let. Celkem bude v 1. fázi projektu vysazeno 48 ks ovocných stromů. Maximální 

výše podpory na jeden projekt činí 250 000 Kč, maximální míra podpory je stanovena na 100% ze způsobilých 

výdajů. Neuznatelné náklady jsou vyčísleny na 144 tis. Kč vč. DPH (dle rozpočtových ceníků na sadovnické práce). 

Tyto náklady se pokusíme snížit zapojením turnovských spolků a občanů do celé akce. 
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Usnesení RM č. 225/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, výzva č. 9/2019 , 
prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně 
ve městech a obcích, na projekt „Městské sady Hruštice – Etapa 1/1“. V případě poskytnutí podpory 
schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města. 
 

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

23. Kontrola příspěvku TJ Sokol Turnov 
 

Rozprava: 

 

V příloze zasílám oficiální dopis Sokola, který byl adresován radním města. Materiál bude projednán jak na Výboru 

ZM, tak v komisi RM, jak to současný nouzový stav umožní. 

 
 

Usnesení RM č. 226/2020 
RM doporučuje  
ZM uložit Kontrolnímu výboru prověřit správnost rozdělení dotačního příspěvku Sokola Turnov pro rok 
2020. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 15. dubna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………..   ……………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostska   

 


