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ZÁPIS  
z 11. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 13. května 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 
 
 

Ostatní 

1. Valná hromada - Technické služby Turnov, s.r.o. Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 8:20      

2. Valná hromada - Turnovské odpadové služby, s.r.o.        

3. Valná hromada - Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Mgr. Petra Houšková 8:20 – 8:40      

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM Turnov, Nad Perchtou p. č. 

3890/39-kNN" 

Mgr. Radim Brožek 8:40 – 10:00      

5. Směna pozemků bytová zóna Hrušice-Károvsko        

6. Pachtovní smlouva - AGRA Český ráj a.s.        

7. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě - xxxxxxxx        

8. Dodatek č. 1 - Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ 

Turnov 

Mgr. Petra Houšková       

9. Úprava nájemného u pronájmu za reklamní plochy, 

nebytových prostory a pozemky – přesunuto na další 

jednání RM 

Mgr. Radim Brožek       

10. Zadávací podmínky - zpracování projektové dokumentace 

Rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na 

Osadě 

            

11. Zadávací podmínky "Pojištění Města Turnova"        

12. Provozování veřejných pohřebišť v Turnově        

13. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období 2021 - 

2022 
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Záležitosti odboru finančního 

14. Smlouva o bezúplatném převodu majetku z česko-polského 

mikroprojektu 

Bc. Jana Chodaničová 10:00 – 10:15      

15. Limity mezd městského úřadu - úprava Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru dopravního 

16. Žádost KAMAX s.r.o. o prodloužení parkování v ulici 

Nudvojovická 

Ing. Tomáš Hocke      10:15 – 10:20 

Záležitosti odboru životního prostředí 

17. Kácení dřevin rostoucích mimo les Mgr. Jana Svobodová 10:20 – 10:30      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

18. Žádost o čerpání investičního fondu organizace Zdravotně 

sociální služby Turnov, p. o. 

Mgr. Martina Marková 10:30 - 11:00     

19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská 

škola Turnov, 28. října 757, p. o. 

       

20. Vyřazování majetku příspěvkových organizací        

21. Revize knihovního fondu v organizaci Městská knihovna 

Antonína Marka Turnov, p. o. 

       

Ostatní 

Přestávka                                                                                                                                          11:50 – 12:20 

Ostatní                                                  
25. Kritéria hodnocení pro ředitele příspěvkových organizací na 

rok 2020 

Mgr. Petra Houšková     12:20 – 12:40       

26. Nové webové stránky města             

27. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - plnění uložených úkolů, 

investice, různé 

Mgr. Jana Svobodová     12:40 – 13:30       

28. Parkování na náměstí - informace             

29. Složení hodnotících komisí pro hodnocení jednatelů 

obchodních společností 

            

30. TJ Sokol Turnov - žádost o příspěvek ve výši 700 tis. Kč Jiří Mikula                      13:30 – 14:20       

31. Úprava Obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 5/2018        

32. 

 

33. 

 

34. 

 

35. 

36. 

Informace Radě města o činnosti předsedy Výboru pro 

vodohospodářský majetek ZM – bod byl stažen 

Individuální dotace – obnova rybníku v Mašově – přidaný 

bod 

Doplnění komise pro rozvoj města, správu majetku a 

městskou památkovou zónu – přidaný bod 

Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města – přidaný bod 

Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská 

škola Turnov, Bezručova 590,p.o. – přidaný bod 

 

 

Mgr. Jana Svobodová 

 

Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Mgr. Petra Houšková 

      

 

 

 

 

 

1. Valná hromada - Technické služby Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 

 

Jednatel společnosti Technické služby Turnov, s. r. o., IČ: 25260260 se sídlem Turnov, Sobotecká 2055 zapsané v 

obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 10816, svolává v souladu s 

příslušnými zákonnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou společnosti řádnou 

valnou hromadu výše uvedené společnosti. Výroční zpráva bude vystavena na webu společnosti. 

 
 
 

22. Smlouva na projekční práce Nové knihovny v Turnově  

– aktuální informace – bod byl stažen 

Ing. Tomáš Hocke                11:00 – 11:50 

23. Upřesnění rozdělení kompetencí v oblasti sportu – bod byl 

stažen 

 

24. Kameny zmizelých (Stolpersteine)  
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Usnesení RM č. 252/2020 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje účetní závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za 
rok 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 253/2020 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje rozdělení zisku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2019 dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 254/2020 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 255/2020 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 256/2020 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje poskytnutí úvěru Turnovským odpadovým službám, s.r.o. na nákup automobilů. Valná 
hromada požaduje předložení podrobného materiálu po provedení výběrovém řízení. 
 

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

2. Valná hromada - Turnovské odpadové služby, s.r.o. 
 

Rozprava: 

 

Jednatel společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o., IČ: 05571065 se sídlem Turnov, Sobotecká 2055 zapsané v 

obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 38190, svolává v souladu s 

příslušnými zákonnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou společnosti řádnou 

valnou hromadu výše uvedené společnosti. Výroční zpráva bude vystavena na webu společnosti. 

 
 

Usnesení RM č. 257/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje účetní závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. 
za rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 258/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje rozdělení zisku společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. za rok 2019 dle návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 259/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě za rok 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 260/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
bere na vědomí audit společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. za rok 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 261/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup nákladního automobilu. 
 

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

Usnesení RM č. 262/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
jmenuje komisi pro hodnocení veřejné zakázky ve složení: p. Fukárek, p. Jiránek, p. Černý, p. Vele, Mgr. 
Svobodová. Náhradníci: Bc. Báča, P. Ciler, p. Hořák ing. Hocke, Mgr. Špetlík. 
 

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

Usnesení RM č. 263/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje přijetí úvěru od Technických služeb Turnov, s. r. o. na nákup automobilů. Valná hromada 
požaduje předložení podrobného materiálu po provedení výběrovém řízení. 
 

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

3. Valná hromada - Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 

 

Jednatel společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., IČ: 25958941 se sídlem Turnov, Markova 311, Turnov, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 17548, svolává v 

souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou 

společnosti řádnou valnou hromadu výše uvedené společnosti. Výroční zpráva bude vystavena na webu společnosti. 
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Usnesení RM č. 264/2020 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje Výroční zprávu společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2019. Valná hromada zároveň 
schvaluje závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení RM č. 265/2020 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
bere na vědomí Záznam z prověrky účetnictví společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 266/2020 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 2 420 365,17 Kč). 
 

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

Usnesení RM č. 267/2020 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019. 
 

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

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby "SM Turnov, Nad Perchtou p.č.3890/39-kNN" 
 

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, Nad Perchtou p. č. 3890/39-kNN“. Projektovaná stavba se nachází na 

Perchtě přímo u tratě směr na Jičín. 

 
 

Usnesení RM č. 268/2020 
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 1860/1 k. ú. Turnov 
ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 5 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Nad Perchtou p. 
č. 3890/39-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000,- Kč + DPH, 
(400,-Kč/1bm). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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5. Směna pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko 
 

Rozprava: 

 

Správa majetku v návaznosti na snahu odkoupit pozemky budoucího "biokoridoru" v bytové zóně Hruštice-

Károvsko a scelování pozemků jak pro výstavbu, tak i komunikace dohodla, se soukromým vlastníkem, panem 

xxxxxxxxxxxxxxx, na směně pozemků s následným doplatkem z jeho strany. 

Materiál bude projednáván v ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 269/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Turnov se soukromým vlastníkem v tomto rozsahu: město Turnov 
převede pozemek p. č. 1004/14, výměra 6 m2 a část pozemku p. č. 1004/12, o výměře cca 399 m2 - oba 
dle ÚS - zastavitelný poz. s přístupem, v hodnotě 1350 Kč/m2, v celkové hodnotě ve výši cca 546.750 Kč a 
získá části pozemku p. č. 2870/23, v k. ú. Turnov, 1. část o výměře cca 170 m2 - v územní studii bytové 
zóny Hruštice-Károvsko (dále jen ÚS) -  budoucí komunikace, hodnota 100 Kč/m2, celkem tedy 17.000 Kč, 
2. část o výměře cca 394 m2 - v územní studii bytové zóny Hruštice-Károvsko (dále jen ÚS) -zeleň sídelní, 
přírodního charakteru, hodnota 50 Kč/m2, celkem tedy 19.700 Kč a 3. část o výměře cca 1358 m2 - ÚS - 
biokoridor, hodnota 100 Kč/m2, celkem 135.800 Kč, celkem město Turnov získá pozemky v celkové 
hodnotě cca 172.500 Kč. Veškeré ceny jsou zároveň ceny v daném místě a čase obvyklé se zohledněním 
užitku pozemků. Rozdíl v hodnotách pozemků uhradí soukromý vlastník společně s finančním 
příspěvkem na realizace budoucí komunikace a inženýrských sítí ve výši 300.000 Kč, tj. doplatek vč. 
příspěvku by měl být ve výši cca 674.250 Kč. Geometrické zaměření a správní poplatek za vklad do 
Katastru uhradí město Turnov. 
 

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

6. Pachtovní smlouva - AGRA Český ráj a.s. 
 

Rozprava: 

 

OSM předkládal radě města dne 6. 11. 2019 žádost o uzavření nové pachtovní smlouvy se společností AGRA Český 

ráj, a. s. z důvodu nástupnické firmy a změny rozsahu pozemků. Rada města materiál stáhla a pověřila OŽP, OSM a 

AGRA Český ráj, a. s. prověřit možnost zatravnění cest směřující k zadržování vody v krajině.  
Odbor životní prostředí společně s panem Jakubů, předsedou představenstva společnosti AGRA Český ráj, a. s. 

vytipovali dle požadavků rady města pozemky, které by bylo možno využít k zatravnění a výsadbě stromů. 

 
 

Usnesení RM č. 270/2020 
RM schvaluje  
pachtovní smlouvu se společností AGRA Český ráj, a.s. na užívání těchto pozemků p. č. 476/4, 820/1 a 
část pozemků p. č. 475/1, 476/3, vše k. ú. Bukovina u Turnova, p. č. 194/2, 538/1, 538/2, 538/3, 538/4, 
538/7, 538/8 a části pozemky p. č. 144/6, 478/1, vše k. ú. Malý Rohozec, p. č. 211/1 a část pozemku p. č. 
214/2, vše k. ú. Přepeře u Turnova, p. č. 3770/2, 3812, 3869, vše k. ú. Turnov, p. č. 196/26, 196/27, 
196/28, 1278/2, 1280 a část pozemku p. č. 1307/1, vše k. ú. Mašov u Turnova o celkové výměře 180.986 
m2 za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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7. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě - xxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Pan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx má na základě pachtovní smlouvy a dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě v 

pronájmu pozemky p. č. 1004/12, 1004/13, 1007/3, 2898/2, 2915/1, 2915/10, 2915/32, 2915/33, 2915/49, 2915/54, 

2915/55, 2915/71, 2921/22, 2921/27, 2921/39, 2921/41, 2934/1, 2934/38, 2934/39, 2940/1, 2940/2, 2940/3 a 2961/4 

vše v k. ú. Turnov. Pozemky o celkové výměře 93020 m2 využívá k zemědělské činnosti - k sekání a sušení trávy na 

seno. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a končí 30. 4. 2024. 

Město Turnov, zastoupené odborem životního prostředí, připravuje projekt výsadby Městské sady Hruštice, který 

zasáhne na pozemky v užívání p. xxxxxxxxxx. V I. etapě se jedná o tyto části pozemků: 2915/10 o výměře 270 m2, 

pozemky p. č. 2934/38, 2934/39 a 2940/1 o celkové výměře 190 m2, k. ú. Turnov. Jedná se tedy celkem o 460 m2, 

které dodatkem č. 2 ze smlouvy vyjmeme ke dni 31. 10. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 271/2020 
RM schvaluje  
dodatek č. 2 pachtovní smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na ponížení pachtu o části 
pozemků p. č. 2915/10, 2934/38, 2934/39 a 2940/1, k. ú. Turnov o celkové výměře 460 m2 ke dni k 31. 
10. 2020. 
 

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

8. Dodatek č.1 - Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov 
 

Rozprava: 

 

Na radě města 19. 12. 2019 byl schválen dodavatel AV MEDIA, a.s. pro realizaci nadlimitní veřejné zakázky 

„Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov“. Předmětem zakázky jsou modernizace dvou učeben cizích 

jazyků - v ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova, dále učebny chemie v ZŠ Skálova a učebny přírodních věd v ZŠ Žižkova. 
 

Začátkem března 2020 byly zahájeny stavební práce, přičemž bylo nezbytné některé drobné práce doladit ve 

spolupráci s řediteli škol. Jedná se o dovýmalby, řešení dřezů, umyvadel, skříněk apod. Ke konci dubna byl navezen 

nábytek a následně technika do ZŠ Skálova, později též do ZŠ Žižkova, kde ještě probíhá realizace dodávky. V 

dodávkách byly řešeny v ZŠ Žižkova drobné doplňky, například nástěnné lišty pro zavěšení učebních pomůcek 

(učebny nemají žádné skříně), dále plynový komplet, který se opomenul při revizi technické dokumentace po 

obdržení dotace. 

Dochází též k drobným úsporám v souvislosti s již realizovanou modernizací konektivity v případě datových switchů 

v obou školách a rozvaděče v ZŠ Skálova. 
 

Vícepráce v Dodatku č. 1 představují částku 54.910,58 Kč bez DPH, tj. 66.441,80 Kč včetně DPH. Při 

vyúčtování dotace bude v případě úspor v rámci 2. etapy projektu požadováno zahrnutí vícenákladů do uznatelných 

nákladů. 
 

Cena dle Smlouvy včetně DPH 9.493.858,15 Kč 

Dodatek č. 1 včetně DPH 66.441,80 Kč 

Smlouva a Dodatek č. 1 včetně DPH 9.560.299,95 Kč  

 
 

Usnesení RM č. 272/2020 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s dodavatelem AV MEDIA, a.s. v rámci veřejné zakázky 
„Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov“ dle předloženého materiálu za celkovou cenu díla 
7.901.074,34 Kč bez DPH, tj. 9.560.299,95 Kč včetně DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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9. Úprava nájemného u pronájmu za reklamní plochy, nebytové prostory a pozemky 
 

Rozprava: 

 

Materiál bude projednáván na dalším jednání RM. 
 

 

10. Zadávací podmínky  „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic 

Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě„ 
 

Rozprava: 

 

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na vypracování studie a projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí na veřejné osvětlení a projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na komunikace pro část 1. 

– ulice Mírová a část 2. – ulice Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě, které budou zároveň vypracovány v 

podrobnostech dokumentace pro provedení stavby.  

Nutnost kamerových zkoušek na kanalizaci. 

 
 

Usnesení RM č. 273/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky výběrového řízení na projekt " Zpracování projektové dokumentace  - Rekonstrukce 
ulic Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě “ a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 
Mgr. Petra Houšková, Jiří Vele, Mgr. Radim Brožek, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Zbyněk Miklík, Marcela 
Pilská. 
 

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

11. Zadávací podmínky "Pojištění Města Turnova" 
 

Rozprava: 

 

Předmětem výběrového řízení „ Pojištění Města Turnova“ je výběr poskytovatele pojištění pro Město Turnov a jeho 

příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. Výběrové řízení bude vypsáno jako zjednodušené 

podlimitní řízení. V současné době je město Turnov pojištěné u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a. s., pojistná 

smlouva končí k 31. 12. 2020. Již od roku 2006 nás bezplatně na základě uzavřené Smlouvy o zprostředkování, 

správě pojištění a poradenské činnosti, zastupuje ve věci celkového pojištění makléřská společnost Renomia, a. s., 

která jedná s pojišťovnou, která je vybrána na základě výběrového řízení. 

 
 

Usnesení RM č. 274/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na projekt „ Pojištění Města Turnova“ a schvaluje komisi 
pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Zbyněk 
Miklík, Mgr. Radim Brožek, Marcela Pilská, Ing. Jaroslav Knížek, RNDr. Josef Uchytil, Dis. 
 

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

12. Provozování veřejných pohřebišť v Turnově 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám ke schválení: 

1. nový Řád veřejných pohřebišť,  

2. aktualizovanou Smlouvu o nájmu hrobového místa, 

3. ceník / cenový výměr za nájemné a služby spojené s užíváním hrobového místa. 
 

Ceník / cenový výměr za nájemné a služby spojené s užíváním hrobového místa zůstává nezměněn a cena tedy činí: 

5,- Kč/m2/rok (nájem) + 85,- Kč/m2/rok (služby) celkem tedy 90,- Kč/m2/rok – cena platná od 1. 1. 2003. 
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Na všech hřbitovech máme nyní celkem 3 297 hrobů, z toho 2 815 placených a 482 opuštěných nebo neplacených.  

Náklady Technických služeb na správu hřbitovů byly v roce 2019 celkem 2 029 000 Kč, k tomu je nutné přičíst další 

náklady Města na opravy hřbitovních zdí, údržbu stromů apod. 

 
 

Usnesení RM č. 275/2020 
RM schvaluje  
ve smyslu § 102 odst. 3 zák. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů Řád veřejného 
pohřebiště města Turnova, který bude účinný od 1. 6. 2020. 
 

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

Usnesení RM č. 276/2020 
RM schvaluje  
aktualizovanou Smlouvu o nájmu hrobového místa. 
 

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

Usnesení RM č. 277/2020 
RM schvaluje  
cenu stanovenou pro všechny hřbitovy dle velikosti hrobu ve výši 90,- Kč/m2/rok. 
 

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

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

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku uzavřel v březnu s Libereckým krajem Smlouvu o společném postupu zadavatelů při 

centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu, na základě které Liberecký kraj vysoutěžil 

nákup energií (zemní plyn a elektrická energie) na Českomoravské komoditní burze Kladno. 
 

 



10  Zápis Rady Města Turnov 13. 5. 2020 

Usnesení RM č. 278/2020 
RM bere na vědomí a souhlasí  
s vysoutěženým dodavatelem plynu - Pražská plynárenská, a. s. a vysoutěženým dodavatelem elektřiny - 
Centropol energy a. s. na období let 2021-2022. 
 

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

14. Smlouva o bezúplatném převodu majetku z česko-polského mikroprojektu 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov realizovalo s Městem Jawor v letech 2012-2013 malý projekt „Společná cesta k vědě a technice“, reg. 

číslo: CZ.3.22/3.3.01/12.03265, který byl financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika-Polská republika 2007-2013 „Cíl 3“ (Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa). V rámci projektu bylo 

pořízeno pro českou stranu 5 stavebnic - 4x Merkur 8 a 1x Merkur 4. V rámci projektu byly pořízeny stavebnice za 

účelem realizace aktivit ve Žluté ponorce. Po ukončení projektu byly stavebnice půjčeny do Střediska volného času 

Žlutá ponorka k dalšímu využití po dobu udržitelnosti malého projektu. 

 
 

Usnesení RM č. 279/2020 
RM schvaluje  
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku v hodnotě 15.533,- Kč pořízeném v rámci česko-polského 
přeshraničního mikroprojektu „Společná cesta k vědě a technice“, registrační číslo 
CZ.3.22/3.3.01/12.03265, financovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika-Polská republika 2007-2013 „Cíl 3“ (Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa) na Středisko 
volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, IČ 00855022. 
 

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

15. Limity mezd městského úřadu - úprava 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám úpravu mzdového limitu na rok 2020 pro městský úřad (schváleno v RM 15. 1. 2020). Mzdový 

limit se upravuje dle schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 (schváleno usnesením ZM ze dne 30. 4. 

2020). V tomto rozpočtovém opatření č. 1 se snižuje kapitola Mzdové náklady MěÚ o celkovou částku ve výši 1.000 

tis. Kč na částku 52.664 tis. Kč a kapitola čerpání dotace na agendu výkon sociální práce o celkovou částku ve výši 

55 tis. Kč na částku 745 tis. Kč. Částky jsou uvedeny včetně pojištění za zaměstnavatele. 

Důvodem úpravy mzdového limitu MěÚ je celkové ponížení položek schváleného rozpočtu na rok 2020 

v souvislosti se současnou situací – pandemie COVID 19 a předpokládaným poklesem daňových příjmů. 

Důvodem úpravy mzdového limitu MěÚ agenda výkon sociální práce je obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z MPSV na tuto agendu na rok 2020.  
 

Městský úřad Turnov 

Limit zaměstnanců na rok 2020 ve výši 111, od 1. 8. 2020 – 112. 

Mzdový limit pro rok 2020 se snižuje o částku ve výši 1.234 tis. Kč a je stanoven ve výši 44588 tis. Kč.  

Tato částka zahrnuje mzdový limit: 

Městský úřad    38818 tis. Kč 

Městský úřad radary     1951 tis. Kč 

Městský úřad SPOD     3262 tis. Kč 

Městský úřad agenda soc. práce          557 tis. Kč  

Tyto mzdy jsou vždy za prosinec předcházejícího roku a leden až listopad běžného roku, jelikož Město Turnov 

účtuje až na základě vyplacených mezd. 
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Usnesení RM č. 280/2020 
RM schvaluje  
úpravu mzdových limitů pro rok 2020 městského úřadu takto: Městský úřad ve výši 44588 tis. Kč. 
 

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

16. Žádost KAMAX s.r.o. o prodloužení parkování v ulici Nudvojovická 
 

Rozprava: 

 

Společnost KAMAX využívá místní komunikaci, ul. Nudvojovická pro parkování vozidel zaměstnanců na základě 

povolení MěÚ Turnov, odboru dopravního pro umístění dopravního značení parkoviště, podélné stání. Platnost 

povolení vyprší 1. 6. 2020. Přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci (dočasné umístění dopravního 

značení) lze ze zákona povolit pouze na maximální délku 1 roku.  

V současné době KAMAX stále nemá hotovou přístavbu v průmyslovém areálu na Vesecku a nemůže tedy opustit 

stávající prostory v Nudvojovicích. Společnost vybudovala parkoviště před zadním vjezdem do areálu pro 13 

parkovacích míst, ale stále jim to nestačí na pokrytí parkovacích potřeb.  

 
 

Usnesení RM č. 281/2020 
RM souhlasí  
s využitím Nudvojovické ulice pro podélné stání vozidel dle žádosti KAMAX s.r.o. do 31. 5. 2021 za 
předpokladu obnovy vodorovného dopravního značení. 
 

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

17. Kácení dřevin rostoucích mimo les 
 

Rozprava: 

 

1. Komenského 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě požadavku vlastníka sousedního pozemku, pana 

Leonida Kručenka. Jedná se o 1 ks jedle o obvodu kmene 125 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. 

č. 1202/3 v k. ú. Turnov. Jedná se o úzký zelený pás mezi chodníkem a zahradou pana Kručenka v ul. Komenského. 

Pozemek je v majetku Města Turnov, avšak v minulosti byl a je užíván majiteli přilehlých nemovitostí, kteří zde 

provedli výsadby dřevin. Pan Kručenko požádal o pokácení jedle, neboť se domnívá, že jedle ohrožuje jeho majetek, 

plynovod, RS plynu a základy plotu.  
 

2. Vejrichova 

Návrh na kácení předkládá odbor správy majetku. Jedná se o 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 102 cm ve výšce 

130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 141/2 v k. ú. Turnov (dvůr za Knihou Českého ráje). Záměrem Města 

Turnov je zvýšení počtu parkovacích stání. Město má zpracovanou studii řešení ve dvou variantách, které jsou 

přílohou tohoto materiálu. 
  

3. MŠ a ZŠ Sluníčko 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě podnětu paní ředitelky MŠ a ZŠ Sluníčko a 

Dětského centra Sluníčko. Jedná se o 1 ks modřínu opadavého o obvodu kmene 150 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 

rostoucího na pozemku p. č. 2600/109 v k. ú. Turnov (zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko).  
 

4. Nádražní ulice – zúžení realizovaného chodníku 

Návrh na kácení předkládá odbor správy majetku na základě realizace stavby – chodník v Nádražní ulici. Jedná se o 

jeřáb ptačí o obvodu kmene 121 cm, pozemek p. č. 3881/9 k. ú. Turnov, v majetku Města Turnov. 
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Usnesení RM č. 282/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks jedle o obvodu kmene 125 cm, rostoucí na pozemku p. č. 1202/3 v 
k. ú. Turnov (Komenského). 
 

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

Usnesení RM č. 283/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 102 cm, rostoucího na pozemku 
p. č.  141/2 v k. ú. Turnov (Vejrichova). 
 

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

Usnesení RM č. 284/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks modřínu opadavého o obvodu kmene 150 cm, rostoucího na 
pozemku p. č. 2600/109 v k. ú. Turnov (MŠ a ZŠ Sluníčko). 
 

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

Usnesení RM č. 285/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks jeřábu ptačího o obvod kmene 121 cm, rostoucího na pozemku p. 
č. 3881/9 k. ú. Turnov (Nádražní ulice). 
 

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

18. Žádost o 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 181 tis. Kč na pořízení tabletového vozíku, který je určen pro 

dopravu obědů z Turnovské nemocnice do nového Alzheimercentra.   
 

Investiční fond organizace je k 01. 05. 2020 ve výši 1 413 044 Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 286/2020 
RM schvaluje  
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace čerpání investičního fondu 
organizace do celkové výše 181 tis. Kč z důvodu pořízení tabletového vozíku na dopravu obědů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 

757, p. o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu organizace do celkové výše 29 tis. Kč na nákup skříně na pomůcky.  

 

Rezervní fond je k 31. 03. 2020 ve výši 231 981,29 Kč.  

Povinná rezerva na energie je 27 750 Kč. 

Rezervní fond k čerpání 204 231,29 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 287/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 
organizace do celkové výše 29 tis. Kč na nákup skříně na pomůcky. 
 

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

20. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1. 12. 2013, předkládáme 

žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. 

 
 

Usnesení RM č. 288/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitele 
organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 289/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle přeloženého návrhu ředitele organizace 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 290/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč, dlouhodobého hmotného majetku nad 
40.000,- Kč a dlouhodobého nehmotného majetku nad 7.999,- Kč dle předloženého návrhu ředitele 
organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace. 
 

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



14  Zápis Rady Města Turnov 13. 5. 2020 

Usnesení RM č. 291/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999,- Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 
3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč 
dle předloženého návrhu ředitelky organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková 
organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 292/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky 
organizace Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 293/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky 
organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 294/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč a drobného dlouhodobého nehmotného 
majetku do 7.999,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, 
příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 295/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999,- Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 
3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč 
dle přeloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 296/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč a drobného dlouhodobého nehmotného 
majetku do 7.999,- Kč dle přeloženého návrhu ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, 
příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 297/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky 
organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 298/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitele 
organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení RM č. 299/2020 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky 
organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

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

21. Revize knihovního fondu v organizaci Městská knihovna Antonína Marka 

Turnov, p. o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám informaci ohledně probíhající revize knihovního fondu v organizaci Městská knihovna Antonína 

Marka Turnov, p. o. Revizi knihovního fondu je nutné provádět jednou za pět let, dle zákona č. 257/2001 Sb., o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Během 

měsíce března/dubna 2020 tedy zaměstnanci zkontrolovali celý knihovnický fond, což je 52 025 položek, kdy byl 

porovnán skutečný stav knihovních jednotek ve fondu se stavem evidence a výpůjček. Výsledek je 482 chybějících 

jednotek. Revize proběhla na hlavní budově i na ostatních pobočkách. 

 
 

Usnesení RM č. 300/2020 
RM bere na vědomí  
probíhající revizi knihovnického fondu v organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, 
příspěvková organizace. 
 

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

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

Rozprava: 

 

Bod byl stažen z programu RM. 
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23. Upřesnění rozdělení kompetencí v oblasti sportu 
 

Rozprava: 

 

Bod byl stažen z programu RM. 

 
 

24. Kameny zmizelých (Stolpersteine) 
 

Rozprava: 

 

Kameny zmizelých představují vhodnou formu, jak připomenout osudy lidí, kteří se stali obětí nacistického režimu. 

Jsou připomínkou komunity zmizelých obyvatel, kteří byli součástí tohoto města.  

Kameny zmizelých, německy STOLPERSTEINE, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, které se umisťují do 

chodníku před domy obětí holocaustu. Tento projekt vznikl v Německu v roce 1992 a stojí za ním německý umělec 

Gunter Demnig. V současné době se Kameny těší velké oblibě po celém světě, včetně České republiky, kde jich je 

umístěno již přes tisíc kusů. 

 
 

Usnesení RM č. 301/2020 
RM souhlasí  
se záměrem projektu Kamenů zmizelých a navrhuje ho podpořit v rámci návrhu rozpočtu města v roce 
2021 dle finančních možností města. 
 

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

25. Kritéria hodnocení pro ředitele příspěvkových organizací na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám ke schválení kritéria hodnocení pro ředitele našich PO na rok 2020. 

 

Pan Loukota opustil na tento bod jednání RM. 

 
 

Usnesení RM č. 302/2020 
RM schvaluje  
kritéria hodnocení pro ředitele příspěvkových organizací na rok 2020 dle návrhu a s doplněním ZŠ, MŠ  - 
kritéria komunikace s rodiči, MKAM – vzdělávací a kulturní akce, zajištění informačního servisu v 
knihovně na železniční stanici v letní sezóně. 
 

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

26. Nové webové stránky města 
 

Rozprava: 

 

V roce 2019 začal platit zákon 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek, který nám ukládá určité nové 

povinnosti a mění požadavky na weby mj. obcí.  

V roce 2019 několikrát zasedala pracovní skupina pro nový web města ve složení P. Houšková, J. Svobodová, M. 

Loukota, Z. Miklík, Z. Štrauchová, M. Šmiraus, M. Kubáček, E. Gruberová, R. Mochal. Pracovní skupina 

konstatovala nutnost změn jak po strukturní stránce, tak po stránce vzhledové (stávající web vznikl v roce 2012). Z 

činnosti pracovní skupiny vznikl dokument se základními návrhy, co od nového webu očekáváme a tipy na weby 

měst (v příloze). 

Ze zasedání postupně vyplynul úkol zadat zpracování analýzy stávajícího webu a návrhu struktury a změn na webu 

novém. Po diskuzi bylo rovněž doporučeno zadat ji stávajícímu dodavateli redakčního sytému (as4u.cz, s.r.o. 

Liberec) s tím, že po dokončení analýzy navrhne i nutné úpravy, změnu struktury a logiky stránek. Hlavními důvody 

je nižší cena zachování stávajícího redakčního systému oproti pořizování nového a jednoduchost a tím cena 

případného převodu dat. Analýza byla prováděna na přelomu roku v rozsahu více než dvou měsíců. 
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Základní závěry analýzy: 

Stránky Turnova vykazují cca 23.000 přístupů za měsíc (12.500 unikátních návštěvníků, kteří si otevřou cca 65.000). 

Průměrný počet zobrazených stránek je 1,82. Průměrný čas strávený na portálu je 2m, pouze cca ¼ návštěvníků se 

vrací pravidelně. Polovina uživatelů přistupuje z mobilních zařízení – stránky je nutné nezbytně převést do 

responzivního designu (přizpůsobí se danému zařízení, resp. jeho zobrazovacím možnostem). 

Nejzávažnější problémy (slide 11) 

1. Lidé nechápou rozdíl mezi „Zprávy“ a „Aktuality“ 

2. Nevyhovující životní situace – neexistuje vazba na formuláře, s kým řešit, atd. nesplňují standard 

3. Třídění odpadů – hledají informace o místech a sběrných dvorech – nedostatečné informace, schází mapa 

4. Data ve formátu ZIP 

5. Nevyplněná klíčová slova pro vyhledávání 

Nejčastěji lidé na webu města hledají informace o chodu úřad (slide 16) – speciálně pak stavební úřad a agendy 

správního odboru (OP, pasy, ev. obyvatel), méně pak např. odbor živ. prostředí a překvapivě málo odbor dopravní. 

Další výraznou zájmovou oblastí je kultura, kalendář akcí, místa konání (slide 13 a 18). 

Dalšími oblastmi s vyššími přístupy jsou např. úřední deska, třídění odpadů, kalendář akcí, videa. 

 

Na základě analýzy a požadavků pracovní skupiny dodavatel navrhl doplňující moduly a stanovil 

cenu za redesign stránek města: 

Vytvoření grafického návrhu (v ceně jsou dva návrhy od dvou různých grafiků a jeden z návrhů se potom 

dopracovává dle požadavků zadavatele) a implementace grafického návrhu do redakčního systému 40.000,- Kč 

Úprava struktury dle nového rozložení 2.500,- 

Do systému doporučuje dokoupit moduly: 

- Modul rozšířené aktuality 5.800,- 

- Životní situace 8.000,- 

- Modul ztráty a nálezy 4.000,- 

- Modul tematické mapy 8.900,- 

- Poplatkový asistent včetně generování QR kódu 6.500,- 

- Modul hlasového asistenta - implementace 3.500,- 

Celková cena za navržené řešení je 80.400Kč, ta je samozřejmě variabilní dle vybraných modelů. 

 
 

Usnesení RM č. 303/2020 
RM schvaluje  
pokračování spolupráce se stávajícím dodavatelem redakčního systému as4u.cz, s. r. o. a souhlasí se 
zpracováním grafických návrhů, jejich implementací do nových stránek města a s nákupem nových 
doporučených modulů. Rozsah dalších modulů nad rámec nabídky bude poptáván dle potřeb úřadu a 
aktuální finanční situace města. 
 
 

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

27. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - plnění uložených úkolů, investice, různé 
 

Rozprava: 

 

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

týkající se několika bodů činnosti MST. 

Jednak jde o informaci k průběžnému plnění úkolů uložených RM novému jednateli MST. Jedná se o úkoly z oblasti 

1) Nastavení procesů v rámci společnosti 

2) Realizace souboru konkrétních dílčích úkolů 

3) Strategie a koncepce 

Dalším bodem je změna investičního plánu a posledním bodem jsou různé informace pro RM z provozu MST, které 

souvisí zejména s pandemii COVID 19. 
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Usnesení RM č. 304/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí stav plnění uložených úkolů. 
 

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

Usnesení RM č. 305/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci k dopadu COVID 19 na hospodaření společnosti a jeho řešení. 
 

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

Usnesení RM č. 306/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informace k přípravě letního provozu koupaliště. 
 

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

Usnesení RM č. 307/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje posunutí termínu řešení oblasti Strategie a koncepce společnosti do 9/2020. 
 

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

Usnesení RM č. 308/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje změnu investičního plánu společnosti dle přílohy č. 4 tohoto materiálu. 
 

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

28. Parkování na náměstí - informace 
 

Rozprava: 

 

Opětovně si Vám dovoluji předložit informativní materiál, který porovnává výběr parkovného na náměstí Českého 

ráje za roky 2018 a 2019, konktrétně za období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 a 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020. Tento materiál 

bych ráda předložila na zasedání ZM v květnu 2020 dle usnesení RM č. č. 117/2020 ze dne 27. 2. 2020. 
 

PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 

1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 Výběr z parkovacích automatů 811.540,- Kč 

 2. 2018 – 31. 1. 

2019 

Oznámení o přestupku – počet 5, pokuta/výzva celkem 2.500,- Kč 

1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 Platby parkovného přes SMS a aplikaci, celkem 22.760,- Kč 

1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 Náklady – celkem 28.300,- Kč 

1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 Příkazy na místě – celkem 10.200,- Kč 

 2. 2019 – 31. 1. 

2020 
Výběr z parkovacích automatů 245.275,- Kč 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 Oznámení o přestupku – počet 19, pokuta/výzva celkem 9.500,- Kč 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 Platby parkovného přes SMS a aplikaci, celkem 22.900,- Kč 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 Náklady – celkem 68.300,- Kč 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 Příkazy na místě 35.800,- Kč 

Rozdíl výběru z parkovacích 

automatů 

566.265,- Kč 
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Usnesení RM č. 309/2020 
RM bere na vědomí  
informaci o porovnání výběru parkovného na náměstí Českého ráje za období únor 2018 až leden 2019 a 
únor 2019 až leden 2020, která bude předložena ZM v květnu 2020. 
 

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

29. Složení hodnotících komisí pro hodnocení jednatelů obchodních společností 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám návrh na složení komise pro hodnocení jednatele Turnovských odpadových služeb a Technických 

služeb Turnov pana Libora Preislera. 

 
 

Usnesení RM č. 310/2020 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje složení hodnotící komise pro hodnocení jednatele Technických služeb Turnov pana Libora 
Preislera ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, David Schindler, Jiří Mikula, Bc. Zbyněk 
Báča. 
 

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

Usnesení RM č. 311/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje složení hodnotící komise pro hodnocení jednatele Turnovských odpadových služeb pana Libora 
Preislera ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, David Schindler, Jiří Mikula, Bc. Zbyněk 
Báča. 
 

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

Usnesení RM č. 312/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje složení hodnotící komise pro hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov pana Vladimíra 
Konopky ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Jiří Mikula, Ing. Zbyněk Miklík, PhDr. Hana 
Maierová. 
 

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

30. TJ Sokol Turnov - žádost o příspěvek ve výši 700 tis. Kč 
 

Rozprava: 

 

TJ Sokol Turnov požádalo město Turnov o příspěvek ve výši 700.000 Kč na spolufinancování dotované akce 

z MŠMT, kdy cílem akce je obnovit jednu z posledních havarijních částí sokolovny - původní stropní konstrukci a 

vlastní strop jejího hlavního sálu. 
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Usnesení RM č. 313/2020 
RM doporučuje  
ZM podpořit příspěvek na spolufinancování akce – Rekonstrukce stropu Sokolovny v plné výši a to ve 
dvou ročních splátkách v roce 2021 a 2022. Doporučuje ZM zařadit platbu první splátky při sestavování 
rozpočtu 2021. RM vnímá tuto dotaci jako podporu záchrany a obnovy historického stropu objektu 
sokolovny od ak. mal. Jana Prouska. Zároveň bere ohled na krácení rozpočtu města v roce 2020 díky 
epidemii Covid-19. 
 

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

31. Úprava Obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 5/2018 
 

Rozprava: 

 

Předkládám návrh vyhlášky, který by umožnil provozované herně na povolené adrese na území změnu režimu na 

casino. S ohledem na zájem investorů o možnost výstavby casina v Ohrazenicích a s tím spojených dopadů a dále 

vzhledem k tomu, že zákon 188/20165 Sb. jednoznačně potírá maximum patologických jevů spojených s hazardem. 

Hrát v casinech nemohou osoby pobírající sociální dávky, prošlé osobním konkursem, léčící se ze závislostí, 

mladistvé. Určitý počet osob tuto zábavu vyhledává, ale vyžaduje její „vyšší úroveň“ než hernu. Pokud si tuto 

zábavu nenajdou v Turnově, konzumují ji někde v okolí. Počet míst spojených s hazardem se tedy nezmění, nadále 

budou tři. Úprava se nijak nedotkne památkové zóny ani vnějšího vzhledu provozoven. Cílem je nedopustit pokles 

příjmů městského rozpočtu, ale zabezpečit jeho hladinu na cca 15 mil./rok. 

 
 

Usnesení RM č. 314/2020 
RM projednala  
návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2018. Po doplnění materiálu bude opět předložen na jednání 
RM. 
 

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

32. Informace Radě města o činnosti předsedy Výboru pro vodohospodářský 

majetek ZM 
 

Rozprava: 

 

Bod byl stažen z jednání RM. 

 
 

33. Individuální dotace – obnova rybníku v Mašově 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám žádost spolku Občanské sdružení Kulaťák, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši cca 10-

20 tis. Kč. Dotace má být určena na zajištění obnovy rybníku v Mašově. Celkové předpokládané náklady jsou ve 

výši cca 33.600 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 315/2020 
RM projednala  
žádost o individuální dotaci pro Občanské sdružení Kulaťák, z. s., IČ: 27053777 na obnovu rybníka v 
Mašově. RM žádá doplnění informací a následné opětovné projednání žádosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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34. Doplnění komise pro rozvoj města, správu majetku a městskou památkovou 

zónu 
 

Rozprava: 

 

Na základě dohody s vedoucím správy majetku panem Mgr. Radimem Brožkem, navrhuji rozšířit komisi rady města 

pro rozvoj města, správu majetku městskou památkovou zónu doplnit o jeho osobu. 

 
 

Usnesení RM č. 316/2020 
RM jmenuje  
členem komise RM pro rozvoj města, správu majetku a městskou památkovou zónu pana Mgr. Radima 
Brožka, a to od 13. 5. 2020. 
 

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

35. Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města 
 

Rozprava: 

 

Na základě jednání starosty města a tajemníka MÚ Turnov s majiteli areálu v Turnově na začátku května 2020, Vám 

předkládáme základní obrysy možného odkupu tohoto areálu do vlastnictví města Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 317/2020 
RM projednala  
materiál záměr nákupu pozemků pro rozvoj města a pověřuje starostu města dalším jednáním a 
zajištěním potřebných podkladů pro jednání zastupitelstva města. 
 

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

36. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 

590, p.o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu organizace do výše 100 tis. Kč, na pořízení konvektomatu do kuchyně mateřské školy, 

zároveň žádost o převod části těchto prostředků do fondu investičního. Paní ředitelka k žádosti přikládá 3 cenové 

nabídky, kde cenově nejvýhodnější je cenová nabídka v částce 149 748,39 Kč s DPH od firmy Jaroslav Pluhař. 

Paní ředitelka podala zároveň žádost o dotaci na pořízení konvektomatu do Programu rozvoje venkova. V programu 

je v případě přidělení dotace spoluúčast žadatele cca 20% z celkových uznatelných nákladů. Poskytovatel dotace 

bude vyhodnocovat doručené žádosti během podzimu 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 318/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 11 tis. Kč na pořízení příslušenství ke konvektomatu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/3] 
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Usnesení RM č. 319/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 90 tis. Kč na pořízení příslušenství ke konvektomatu a převod této částky do fondu investic. 
 

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

Usnesení RM č. 320/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do 
celkové výše 140 tis. Kč na pořízení konvektomatu. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 19. května 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………   …………………………………………… 

     Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

          starosta              místostarostka  


