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ZÁPIS  
z 13. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 10. června 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  
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

Mgr. Pavel Mlejnek            
 

Mgr. Pavel Mlejnek 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru finančního 

1. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020 Ing. Tomáš Hocke 8:00 – 8:30     

2. Škodní a likvidační komise        

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"SM Turnov, Benátky p. č. 2975/8-smyčka kNN" 

Mgr. Radim Brožek 8:30 – 10:00      

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Kanalizační přípojka k RD čp.149 na p. č. 887/56, ul. 

Třešňová, Turnov,  xxxxxxxxx" 

       

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Mašov Sobotecká p. 

č. 279/13-kNN" 

       

6. Odkoupení pozemků v k.ú. Bukovina na rozšíření stávající 

komunikace 

       

7. Řešení pozemku za Vesnou – schválení studie        

8. Aktualizace tabulky orientačních cen prodejů a výkupů 

pozemků, nájmů a věcných břemen ve vlastnictví Města 

Turnova - směrnice č. 36 

       

9. Schválení dodatku č. 1 na akci Žlutá ponorka - změna 

vytápění 

       

10. Dodatek č. 1 (upřesnění) - Modernizace odborných učeben 

ve dvou ZŠ Turnov 

Mgr. Petra Houšková       

11. 

 

 

12. 

Smlouva Darovací a smlouva o zřízení věcného břemene - 

převod hřbitovů Hruštice a Nudvojovice do vlastnictví města 

Turnov 

Smlouva o umístění reklamní plochy 

Mgr. Radim Brožek       
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13. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro 

akci "DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů" 

       

14. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové 

dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, 

Solidarity, Na Osadě" 

Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru životního prostředí 

15. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

Mgr. Jana Svobodová 10:00 – 10:30 

16. Změny v systému nakládání s odpady v Turnově - door to 

door systém sběru tříděných odpadů 

       

Ostatní 

17. Zadání architektonické studie na Halu TSC Ing. Tomáš Hocke  10:30 – 11:40 

18. 

19. 

Nová knihovna - smlouva na projekční práce 

Integrovaný terminál veřejné dopravy - právní stanovisko 

       

20. Hodnocení jednatelů s.r.o. a kritéria hodnocení jednatelů na 

rok 2020 

Mgr. Petra Houšková        

Přestávka                                                                                                                                              11:40 – 12:10 

Ostatní 

21. 

 

22. 

 

 

23. 

Technické služby Turnov, s.r.o. - výběrové řízení na nákup 

elektromateriálu 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Valná hromada ke 

schválení Výroční zprávy společnosti 2019 a výsledků 

hospodaření 2019 

Směr rozvoje sportu II 

Mgr. Jana Svobodová  12:10 – 13:10     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

24. Obecně závazná vyhláška - noční klid Mgr. Martina Marková  13:10 – 14:00      

25. Městská památková zóna Turnov – informace – bod byl 

stažen z jednání 

            

26. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v 

Turnově pro školní rok 2020/2021 

            

27. Úprava rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020        

28. Individuální dotace - obnova rybníka v Mašově        

29. 

30. 

31. 

Individuální dotace - Geopark Český ráj o.p.s. 

Rekonstrukce Komenského ulice – doplněný bod 

Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města – areál Pily na 

Koňském trhu – doplněný bod 

 

Ing. Tomáš Hocke 

      

 

 

 

1. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020. 
 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 1.674 tis. Kč, v této částce je zejména: 

navýšení v nedaňových příjmech o 295 tis. Kč,    

navýšení v kapitálových příjmech o 343 tis. Kč,  

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 1.036 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 2.361 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 3.840 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

snižují o 1.479 tis. Kč.  

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 2 se navyšuje o 1,6 mil. Kč na částku ve výši 5,7 mil. Kč.  

Financování se navyšuje o 687 tis. Kč na částku ve výši 17.443 tis. Kč. 
 

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

 
 

Usnesení RM č. 357/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. Škodní a likvidační komise 
 

Rozprava: 

 

Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 3. 6. 2020 návrhy na vyřazení majetku. 

Dle  směrnice  o  členění  a  postupech  účtování  majetku  Města Turnov, čl. VII. předkládáme výtah ze   

zápisu komise dne 3. 6. 2020. 
 

  

1) Vyřazení majetku na základě fyzické inventury veškerých odborů MÚ 

Celkem účet 028 (DDHM) - kancelář. nábytek a drobný majetek:                                                                                                            157 671,-   viz příloha č. 1 

 

2) Ostatní majetek 

Celkem účet 021 (DHM) a 028(DDHM) – dlouhodobý a drobný majetek: 169 354,- viz příloha č. 2 
 

3) Vyřazení majetku JSDH Turnov 

Celkem účet 028 (DDHM) – drobný majetek: 31 483,- viz příloha č. 3 

 

4) Ztráty a nálezy 

5) Vyřazení výpočetní a kancelářské techniky, viz přílohač.5 k Zápisu. 

Celkem účet 028 (DDHM) – drobný majetek: 780 364,- viz příloha č. 5 
 

 
 

Usnesení RM č. 358/2020 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek a technika) z důvodu nefunkčnosti, 
mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 6. 2020 dle 
přílohy č. 1. 
 

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

Usnesení RM č. 359/2020 
RM neschvaluje  
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (Lávka ev. č. 020 přes Odolenovický potok za sídlištěm 
Přepeřská). 
 

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

Usnesení RM č. 360/2020 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého majetku (plastové okrasné květináče 36 ks) z důvodu mechanického 
poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 6. 2020 dle přílohy č. 2. 
 

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

Usnesení RM č. 361/2020 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku jednotky sboru dobrovolných hasičů Turnov 
(kancelářský nábytek a technika) z důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovaností na 
návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 6. 2020 dle přílohy č. 3. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 362/2020 
RM schvaluje  
na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 6. 2020 nalezený peněžní obnos ve výši 5.288 Kč a 40 Euro 
centů vložit na příjmový účet města Turnov dle přílohy č. 4. 
 

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

Usnesení RM č. 363/2020 
RM schvaluje  
na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 6. 2020 vyřazení nalezených předmětů – předmět pod 
položkou 70/2016 (nafukovací matrace) nabídnout odboru sociálních věcí, ostatní předměty dle přílohy 
č. 4 nechat zlikvidovat ve sběrném dvoře Turnovské odpadové služby, s.r.o. 
 

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

Usnesení RM č. 364/2020 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní a telekomunikační technika, 
kancelářská technika) z důvodu, že technika je neprovozuschopném stavu nebo stavu, který již není 
vhodný pro potřeby úřadu na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 6. 2020 dle přílohy č. 5. 
 

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

Usnesení RM č. 365/2020 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (počítače, monitory) a odprodej zájemcům z 
důvodu, že již nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 6. 2020 
dle přílohy č. 5. 
 

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

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "SM Turnov, Benátky p. č. 

2975/8-smyčka 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 Benátky p. č. 2975/8-smyčka kNN“. Projektovaná stavba se nachází 

v lokalitě Benátky a řeší připojení nového odběrného místa pro p. č. 2975/8 k. ú. Turnov.  

 
 

Usnesení RM č. 366/2020 
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 p. č. 3878/1 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 1 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Benátky p. 
č. 2975/8-smyčka kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 1.000,- Kč + 
DPH, (400,- Kč/1bm, ale ČEZ Distribuce, a.s. sepisuje smlouvu na minimální částku 1.000,-Kč+DPH ). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Kanalizační přípojka k 

RD p. č. 149 na p. č. 887/56, ul. Třešňová, Turnov,  xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Stavebník xxxxxxxxxxx připravuje na pozemcích města výstavbu nové kanalizační přípojky pro RD čp. 149 na 

pozemku p. č. 887/56 k. ú. Mašov u Turnova na Kamenci.    

 
 

Usnesení RM č. 367/2020 
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. 3283/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 2 bm dotčených stavbou 
kanalizační přípojky k parcel. č. 887/56 k. ú. Mašov u Turnova, stavebník xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč + DPH, (1bm činí 400,- Kč + DPH, smlouva se sepisuje na min. částku 
1.000,- Kč/bm). 
 

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

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

stavby "SM Turnov, Mašov Sobotecká p. č. 279/13-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 Mašov p. č. 279/13-kNN“. Projektovaná stavba se nachází v Mašově, 

v ul. Sobotecká naproti servisu Šritr. 

 
 

Usnesení RM č. 368/2020 
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 1272/18 k. ú. Mašov 
u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 20 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, 
Mašov p. č. 279/13-kNN “ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 8.000,- Kč + 
DPH, (400,-Kč/1bm). 
 

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

6. Odkoupení pozemků v k.ú. Bukovina na rozšíření stávající komunikace 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme ke schválení záměr výkupu pozemků v k. ú. Bukovina pro budoucí možnost rozšíření 

stávající komunikace. 
 

K odkoupení pozemků dojde v tomto rozsahu: 

Nově vzniklé pozemky, za kupní cenu 100,- Kč/m2, která je zároveň cenou obvyklou: 

p. č. 68/2, výměra 44 m2, ve vlastnictví paní Kubíčkové, 

p. č. 75/3, výměra 33 m2, ve vlastnictví pana Tovary, 

p. č. 93/3, výměra 33 m2, ve vlastnictví pana Staňka, 

p. č. 93/4, výměra 4 m2, ve vlastnictví manželů Dostrašilových, 
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p. č. 95/3, výměra 22 m2, ve vlastnictví manželů Pohankových, 

p. č. 95/2, výměra 26 m2, ve spoluvlastnictví paní Bucharové a paní Studničkové, 

celková výměra 162 m2, tzn., že celková kupní cena bude ve výši 16.200,- Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 369/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit odkoupení nově vznikajících pozemků v k. ú. Bukovina u Turnova pro možnost budoucího 
rozšíření stávající komunikace, od soukromých vlastníků, za kupní cenu obvyklou ve výši 100,- Kč/m2.  
Pozemky, které vznikají na základě GP č. 50879/2019 a jsou určeny k odkupu jsou p. č. 68/2, výměra 44 
m2, p. č. 75/3, výměra 33 m2, p. č. 93/3, výměra 33 m2, p. č. 93/4, výměra 4 m2,  p. č. 95/3, výměra 22 m2 
a p. č. 95/2, výměra 26 m2, v celkové výměře 162 m2, tzn. celková kupní cena bude ve výši 16.200,- Kč. 
Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí město Turnov. 
 

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

7. Řešení pozemku za Vesnou – schválení studie 
 

Rozprava: 

 

Materiál byl diskutován a bude opětovně předložen na RM ke schválení. 

 
 

8. Aktualizace tabulky orientačních cen prodejů a výkupů pozemků, nájmů a věcných 

břemen ve vlastnictví Města Turnova - směrnice č. 36 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města návrh úprav Směrnice č. 36.  

Poslední aktualizace byla provedena v listopadu r. 2017 (prodeje a pronájmy). Nyní je především potřeba 

aktualizovat poplatky za zřízení věcných břemen.  
 

Orientační ceny prodejů a výkupů pozemků podle funkčního využití stanoveného územním plánem Města Turnov 

Ceny pro prodej pozemků jsou stanoveny za metr čtverečný jako ceny v daném místě a čase obvyklé bez DPH. 

K výsledné částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění.  
 

Ceník jednorázových náhrad za věcná břemena    

Minimální výše úhrady za zřízení věcného břemene pro jednu stavbu/smlouvu činí 1.000,- Kč. 

K výsledné částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 
 

Tabulka cen za pronájem pozemků 

Navrhujeme navýšení a sjednocení ceny na 5,- Kč/m2/rok pro všechny katastry. Slevu pro starobní důchodce 

navrhujeme zrušit, protože je spousta uzavřených smluv na důchodce jen kvůli výhodnější ceně. 

V současné době je za zahrádky příjem do rozpočtu ve výši cca 227 tis. Kč/rok, v případě navýšení na 5,- Kč/m2/rok 

by se jednalo o částku cca 450 tis. Kč/rok. 

 
 

Usnesení RM č. 370/2020 
RM schvaluje  
navrženou aktualizaci tabulky orientačních cen na prodej, koupi a pronájem pozemků a věcných břemen. 
V případě zbytkových pozemků se RM nadále přiklání ke stanovení ceny znaleckým posudkem. Posudek 
bude zpracován na náklady kupujícího a musí být zpracován u znaleckého ústavu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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9. Schválení dodatku č. 1 na akci Žlutá ponorka - změna vytápění 
 

Rozprava: 

 

Na základě usnesení RM č. 140/2020 byla s vítěznou firmou čekro CZ s.r.o. podepsaná smlouva na realizaci díla: 

Žlutá ponorka – změna vytápění. Vysoutěžená cena byla 1 238 957,72 Kč s DPH. Termín realizace dle SoD je 17. 7. 

– 4. 9. 2020. Po dohodě se zhotovitelem a uživatelem byly práce zahájeny již v dubnu, protože objekt byl mimo 

provoz z důvodu mimořádných opatření z důvodu koronaviru. Během realizace vznikly některé vícepráce. Celková 

cena víceprací je 68 140 Kč.  

Přehled víceprací s dopadem na cenu: 

1. Výměna boileru v kreslírně. Původně zde byl el. průtokový ohřivač. V PD se počítalo s jeho zachováním. Ohřívač 

byl již starší a kapacitně nestačil. Proto během realizace přišel uživatel s požadavkem na jeho výměnu za el. boiler 

60.  

2. Žlutá ponorka si zprovoznila dvě místnosti ve sklepních prostorách (dílna keramiky a hudební zkušebna). Zde 

přišla s požadavkem na osazení celkem 2 ks radiátorů, aby tyto místnosti mohly být také vytápěny, resp. 

temperovány. 

3. Po demontáži akumulačních kamen v kreslírně byl zjištěn lokálně špatný stav omítek vlivem vlhkosti. Proto byla 

dohodnuta oprava poškozených míst a provedení sanačních omítek. 

4. Během realizace bylo ve sklepních prostorách zjištěno, že cca 6 m rozvodů vody je ještě původní v 

pozinkovaných trubkách. Proto byla dohodnuta jejich výměna za potrubí PPR, aby se předešlo budoucím možným 

problémům. 

5. Po demontáži el. akumulačních kamen nebyl již potřeba poměrně velký a zastaralý el. rozvaděč na chodbě. Proto 

byla dohodnuta jeho výměna za nový a menší. 

 
 

Usnesení RM č. 371/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ve výši 68 140,- Kč bez DPH ke smlouvě o dílo s firmou čekro CZ s.r.o., IČ 28750187, 
na akci „Žlutá ponorka – změna vytápění“. Nová cena bude 1 092 072,- Kč bez DPH, 1 321 407,12 Kč s 
DPH. 
 

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

10. Dodatek č. 1 (upřesnění) - Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov 
 

Rozprava: 

 

Na radě města 13. 5. 2020 Vám byl předložen materiál ke schválení Dodatku č. 1 s přehledem víceprací a méněprací 

v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov“, kterou realizuje 

dodavatel AV MEDIA, a.s. Předmětem zakázky jsou modernizace celkem 4 odborných učeben v ZŠ Skálova a ZŠ 

Žižkova - dvou jazykových, učebny chemie v ZŠ Skálova a učebny přírodních věd v ZŠ Žižkova. 

Při důkladné obhlídce po dokončení učeben byly zjištěny ještě drobné odchylky od nabídkového rozpočtu, které 

bylo nutné z hlediska pozdějších kontrol dotačního orgánu promítnout do změnového listu dodatku a soupisu prací. 

Zpracování finálního přehledu změn v soupisech prací mělo dopad na výslednou výši méně a více prací a to 

snížením ceny dodatku z 66.441,80 Kč vč. DPH na 64.763,56 Kč vč. DPH. 
 

Vícepráce v Dodatku č. 1 představují nyní částku 53.523,60 Kč bez DPH, tj. 64.763,56 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 64.763,56 Kč 

Smlouva a Dodatek č. 1 včetně DPH          9.558.621,71 Kč  

 
 

Usnesení RM č. 372/2020 
RM ruší  
Usnesení RM č. 272/2020 ze dne 13. 5. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 373/2020 
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 
7.899.687,36 Kč bez DPH, tj. 9.558.621,71 Kč včetně DPH. 
 

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

11. Smlouva Darovací a smlouva o zřízení věcného břemene - převod hřbitovů 

Hruštice a Nudvojovice do vlastnictví města Turnov 
 

Rozprava: 

 

Na základě dohody s Římskokatolickou farností - děkanstvím v Turnově, předkládáme Radě města návrh na převzetí 

hřbitova na Hruštici a hřbitova v Nudvojovicích do vlastnictví města.  Na základě schůzky, která se uskutečnila dne 

20. 5. 2020 na městském úřadě v Turnově, bylo se zástupci církve dohodnuto, že město Turnov převezme oba 

hřbitovy, tak jak v současném stavu jsou, s podmínkou, že církev v plném rozsahu ponese náklady na nutné 

zajišťovací práce poškozené zdi u hřbitova na Hruštici, ve výši 18. tis. Kč vč. DPH. Nutné sanační práce - částečné 

rozebráni kritického úseku a zapření zdi dle pokynů statika budou provedeny Technickými službami Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 374/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit převzetí sakrálního nemovitého majetku od Římskokatolické farnosti - děkanství Turnov, IČ 
49294067, formou Darovací smlouvy v tomto rozsahu - pozemek p. č. 1225, druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití pohřebiště, pozemek p. č. 3755, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
pohřebiště, pozemek p. č. 1224, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavba občanského vybavení; tato stavba 
slouží jako márnice, pozemek p. č. 1230, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, pozemek p. č. 1218, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, vše 
zapsáno na listu vlastnictví č. 944 v obci a k. ú. Turnov, jak je uvedeno v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily. 
 

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

12. Smlouva o poskytnutí reklamní plochy 
 

Rozprava: 

 

Měšťanský pivovar Turnov, a.s. připravuje stánkový prodej v areálu pivovaru Turnov, Na Lukách. A požádali nás o 

umístění reklamních/směrových cedulí. Navrhujeme úhradu 1.000 Kč/m2/rok: cedule 1 (0,85 m x 0,2 m) a cedule 2 

(1,1 m x 2 m), celkem 2,37 m2, tj. 2.370,- Kč/rok + DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 375/2020 
RM schvaluje  
smlouvu o umístění reklamní plochy na pozemcích p. č. 2758/38 o výměře 0,17 m2 a p. č. 2768/5 o 
výměře 2,2 m2, vše k. ú. Turnov z důvodu umístění reklamních tabulí za cenu 1.000,- Kč/m2/rok, tj. 
celkem 2.370,- Kč/rok + DPH. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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13. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci "DD Pohoda – 

rekonstrukce dvou výtahů" 
 

Rozprava: 

 

Rada města na svém zasedání dne 12. 2. 2020 projednala a odsouhlasila provedení rekonstrukce dvou výtahů v DD 

Pohoda. Odbor správy majetku nyní předkládá ke schválení vypsání výběrového řízení a současně schválení 

hodnotící komise. Realizace proběhne během října 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 376/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů a 
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Ladislav Osička, Jan 
Lochman, Ing. Zbyněk Miklík, Bc. Jaroslav Cimbál. 
 

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

14. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce 

ulic Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvýhodnější nabídky výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce 

ulic Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě“, který provedla hodnotící komise dne 1. 6. 2020, se schvaluje 

výběr nejvýhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Profes projekt s.r.o., IČ: 46506942 

za cenu Kč 484 000,- bez DPH/ Kč 585 640,- s DPH. 
 

Doručené nabídky a hodnotící kritéria: 

Č. Název 

společnosti 

Subkritéri

um délka 

praxe 

v letech 

Body Subkritéri

um   

referenční 

zakázky 

Body Celkem 

body-

Kritérium 

zkušenost 

osob 30% 

Cena bez 

DPH v Kč/ 

s DPH 

 

Body – 

Kritérium 

nabídková 

cena 70% 

Celkem 

1. Profes projekt 

s.r.o. 

16 50 
7 

50 30    484 000,-/ 

585 640,- 

70 100 

2. VECTURA 

Pardubice 

s.r.o. 

12 50 

8 

50 30 
1 544 000,-/ 

1 868 240,- 

21,94 51,94 

3. 
NDCON s.r.o. 

10 50 
5 

50 30    596 000,-/    

721 160,- 

56,85 86,85 

4. ADVISIA 

s.r.o. 

10 50 
13 

50 30    520 000,-/    

629 200,- 

65,15 95,15 

5. CR Project 

s.r.o. 

20 50 
6 

50 30 1 381 700,-/  

1 671 857,- 

24,52 54,52 

 

p. Hocke nahlásil střet zájmů 
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Usnesení RM č. 377/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Profes projekt s.r.o., IČ: 
46506942 na realizaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic Mírová, 
Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě“ za cenu Kč 484 000,- bez DPH /Kč 585 640,- s DPH a zároveň 
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

15. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 

 

Nudvojovice 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o 6 ks bříz bílých o obvodu kmene 155 cm, 175 cm, 

153 cm, 132 cm, 212 cm, 156 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 3697/31 a 3713/1 v  kat. 

území Turnov. Jedna bříza roste v parčíku u Jizery, ostatní podél obslužné komunikace k úpravně vody. 

 
 

Usnesení RM č. 378/2020 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 156 cm, rostoucí na pozemku p. č. 
3713/1 v kat. území Turnov a 5 ks bříz bílých o obvodu kmene 155 cm, 175 cm, 153 cm, 132 cm, 212 cm, 
rostoucích na pozemku p. č. 3697/31 v kat. území Turnov (Nudvojovice). 
 

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

16. Změny v systému nakládání s odpady v Turnově - door to door systém sběru 

tříděných odpadů 
 

Rozprava: 

 

Na základě rozhodnutí z minulého roku byla společností ASHPA vypracována žádost o dotaci na pořízení nádob na 

separovaný odpad a systému čipů (označení nádob a jejich zaznamenávání při vývozu). Žádost byla v prosinci 2019 

podána na SFŽP a v tuto chvíli čekáme na vyhodnocení. 
 

Shrnutí nového systému: 

Zavedení „door to door“ (ode dveří ke dveřím) systému sběru a svozu odpadů spojeného s RFID automatickou 

identifikací výsypu nádob. Přináší pohodlí pro třídění odpadů, umožní ukončit proces identifikace a vážení pytlů na 

sběrném dvoře, čímž uvolní místo pro RE-USE centrum (opětovné využití starých, ale funkčních věcí). 

Nový systém předpokládá snížení svozu komunálního odpadu od rodinných domů (svoz jednou za 14 dnů) a 

současně možnost zapůjčení nádob na separaci ke každému domu (papír, plasty, bioodpad). Každý dům si bude moci 

sám zvolit, kterou z nádob na třídění bude chtít. V sídlištích budou vybudována další místa na třídění tak, aby měli 

občané možnost třídění co nejblíže. V návaznosti na tyto změny bude zrušen pytlový sběr tříděných odpadů 

s finanční motivací.  

 
 

Usnesení RM č. 379/2020 
RM doporučuje  
ZM zrušit pytlový sběr s finanční motivací k datu 31. 10. 2020, v případě že město přejde na systém 
shromažďování odpadů „door to door“.  RM pověřuje odbor životního prostředí předložit ZM upravenou 
obecně závaznou vyhlášku v případě, že městu bude schválena dotace na systém třídění odpadů „door 
to door“. 
 

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



11  Zápis Rady Města Turnov 10. 6. 2020 

17. Zadání architektonické studie na Halu TSC 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám návrh dalšího postupu v projekční přípravě na Rekonstrukci a rozšíření haly TSC 30. dubna 2020 

ZM přijalo Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Turnov a Tělovýchovně sportovním clubem Turnov, 

z. s. (dále TSC).  

Zadání studie a další spolupráce na projektu 

Rád bych zadal architektonickou studii na výše uvedenou akci poptávkovým řízením 10 ateliérům s dostatečnými 

referencemi na sportovní stavby včetně ateliérů turnovských. Dva ateliéry s nejnižší cenou za studii a následný 

architektonický dozor budou zpracovatelem studií. Výběrem poptaných ateliérů bychom měli garantovat kvalitu 

návrhu. 
 

 1. alternativou je dotažení projektu k územnímu řízení. Tedy cenová nabídka by směřovala od ateliérů 

v rozsahu: architektonická studie, projekt k územnímu řízení, inženýring k územnímu řízení, propočet projektu 

ve stupni územního řízení a autorský dozor. Výhodu lze spatřovat v ověření realizovatelnosti návrhu v řízení o 

umístění stavby. 

 2. alternativou je uzavřená architektonická soutěž pro cca 3-4 ateliéry s následným výběrem vítěze a zahájením 

JŘBÚ. Nebo zakázka do 2 mil. Kč bez DPH (vzhledem k celkovým předpokládaným nákladům, není tato cesta 

reálná).  
 

Pravděpodobné náklady na stavbu, dle obdobných realizací publikovaných v tisku (ceny bez DPH): 

- 1. Rozšíření haly TSC Turnov na Turnově II včetně parkování a řešení veřejného prostoru – (nová hala 85-

100mil.Kč, předpoklad rekonstrukce a dostavba cca 70 mil. Kč, veřejné plochy, parkoviště cca 6 mil. Kč)  

- 2. Hřiště Duhové energie – rekonstrukce stávajícího hřiště včetně možné stavby nafukovací haly, jako 

dočasného řešení do doby zrekonstruování haly TSC (odhad rekonstrukce hřiště cca 2 mil. Kč, nafukovací 

hala cca 2 mil. Kč, celkem tedy cca 6 mil. Kč) – navrhuji vypustit 

- 3. Atletický ovál pod halou TSC – rekonstrukce stávajícího hřiště včetně běžeckých drah (odhad MST 5,5 

mil. Kč) 

- 4. Návrh nového volnočasového sportovního hřiště ve Studentské ulici (odhad cca 4 mil. Kč) – navrhuji 

vypustit 

 
Doporučení starosty k zadání: 

 Rád bych zadal architektonickou studii na výše uvedenou akci poptávkovým řízením 10 ateliérům.  Dva 

ateliéry s nejnižší cenou za studii a následný architektonický dozor budou zpracovatelem studií. Výběrem 

poptaných ateliérů bychom měli garantovat kvalitu návrhu. Tedy cenová nabídka by směřovala od ateliérů 

v rozsahu: architektonická studie, projekt k územnímu řízení, projekt ke stavebnímu řízení, inženýring k 

oběma řízením, propočet projektu ve stupni územního řízení, stavebního povolení a autorský dozor. 

Výhodu lze spatřovat v ověření realizovatelnosti návrhu v řízení o umístění stavby. Dokumentace pro 

provedení stavby bude soutěžena samostatně. Zpracovatel předchozích stupňů bude mít zaplacen autorský 

dozor nad dokumentací pro provedení stavby. 

Rozsah - preferovat řešení haly včetně budoucí podoby veřejného prostoru, sadovnických úprav, veřejného 

osvětlení, mobiliáře a atletického oválu. Občanská vybavenost a případná dostavba základní školy bude koncipována 

jako budoucí rezerva v prostoru MŠ a prostoru hřišť Duhové energie. 

 
 

Usnesení RM č. 380/2020 
RM projednala  
materiál Zadání architektonické studie na halu TSC. RM pověřuje odbor správy majetku materiál 
opětovně předložit na jednání RM, a to po projednání s dotčenými subjekty, k finálnímu schválení. 
 

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

18. Nová knihovna - smlouva na projekční práce 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám aktuální (10/5/2020) informace k uzavření smlouvy o dílo na projektové práce objektu Nové 

knihovny se společností A69 – architekti, s. r. o. 
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Usnesení RM č. 381/2020 
RM bere na vědomí  
aktuální informace o jednáních ohledně smlouvy na projekční práce na objektu Nové knihovny v Turnově 
se společností A69 – architekti, s. r. o. 
 

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

Usnesení RM č. 382/2020 
RM uděluje  
výjimku ze směrnice č. 49 - Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov a schvaluje podepsání 
smlouvy na projekční práce na objektu Nové knihovny v Turnově se společností A69 – architekti, s.r.o. za 
částku 1,96 mil. Kč bez DPH v předloženém znění včetně příloh. Důvodem udělení výjimky je vítězství v 
uzavřené architektonické soutěži na návrh objektu Nové knihovny v Turnově. 
 

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

Usnesení RM č. 383/2020 
RM pověřuje  
odbor správy majetku zaslat tuto smlouvu společně s výzvou k podpisu společností A69 – architekti, s. r. 
o. 
 

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

19. Integrovaný terminál veřejné dopravy - právní stanovisko 
 

Rozprava: 

 

Na základě projednání této problematiky na RM 24. října 2019 a následně 13. listopadu 2019 za přítomnosti paní 

xxxxxxxxxxxxx a právního zástupce pana Pinty jsme zahájili přípravy na podání žaloby na firmu Compet Consult, s. 

r. o. Po soustředění všech materiálů a důkladném rozboru situace došel pan Mgr. Pinta k závěru, že výsledek sporu 

by nemusel znamenat pro město Turnov výhru. 

 
 

Usnesení RM č. 384/2020 
RM projednala  
právní stanovisko k možnosti podání žaloby vůči společnosti Compet Consult s. r. o., (vypracované Mgr. 
Ing. Martinem Pintou, 26. 5. 2020), v souvislosti s povinností Města Turnov uhradit částku vyměřenou 
platebním výměrem na odvod č. 20/2015 vydaným Úřadem Regionální rady soudržnosti Severovýchod. 
Na základě tohoto stanoviska upouští od podání žaloby na firmu Compet Consult, s. r. o. Zároveň ruší 
usnesení RM č.613/2019 a 638/2019. 
 

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

20. Hodnocení jednatelů s.r.o. a kritéria hodnocení jednatelů na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Dovolujeme si Vám předložit výsledky hodnocení jednatelů městských obchodních společností za rok 2019: 

- Kulturní centrum Turnov, s. r. o. – Mgr. David Pešek 

- Technické služba Turnov, s. r. o. – pan Libor Preisler 

- Turnovské odpadové služby, s. r. o. – pan Libor Preisler 

a dále návrh kritérií pro hodnocení jednatelů městských s. r. o. na rok 2020. 
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Usnesení RM č. 385/2020 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje výši roční odměny jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. za rok 2019 dle předloženého 
návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 386/2020 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje výši roční odměny jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. za rok 2019 dle předloženého 
návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. 
 

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

Usnesení RM č. 387/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje výši roční odměny jednatele Turnovských odpadových služeb, s. r. o. za rok 2019 dle 
předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. 
 

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

Usnesení RM č. 388/2020 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje kritéria hodnocení pro jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. na rok 2020 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 389/2020 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje kritéria hodnocení pro jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. na rok 2020 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 390/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje kritéria hodnocení pro jednatele Turnovských odpadových služeb, s. r. o. na rok 2020 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 391/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje kritéria hodnocení pro jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. na rok 2020 dle 
předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 392/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje výši měsíční odměny pro jednatele společnosti Ing. Jiřího Veselku, MBA od 1. 7. 2020 dle 
návrhu. 
 

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

21. Technické služby Turnov, s.r.o. - výběrové řízení na nákup elektromateriálu 
 

Rozprava: 

 

Jedná se o průběžný nákup elektromateriálu na údržbu veřejného osvětlení (svítidla, výbojky, stožáry apod.) Nákupy 

budou realizovány průběžně dle požadavků na opravy a údržbu veřejného osvětlení. 

 
 

Usnesení RM č. 393/2020 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup elektromateriálu na údržbu veřejného osvětlení. 
 

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

Usnesení RM č. 394/2020 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov 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) – [6/0/0] 
  
 

22. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Valná hromada ke schválení Výroční zprávy 

společnosti 2019 a výsledků hospodaření 2019 
 

Rozprava: 

 

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

týkající se schválení závěrky 2019, souvisejících materiálů a Výroční zprávy 2019. Výroční zpráva bude vystavena 

na webu společnosti. 

 
 

Usnesení RM č. 395/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje Výroční zprávu Městské sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 396/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za 
rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 397/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje vypořádání ztráty společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2019 ve výši 
2.809.847,51 Kč z ostatních kapitálových fondů a ve výši 2.927.544,98 Kč převodem na neuhrazenou 
ztrátu minulých let. 
 

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

Usnesení RM č. 398/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2019. 
 

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

23. Směr rozvoje sportu II 
 

Rozprava: 

 

Tímto materiálem navazuji na materiál projednávaný na RM dne 9. 10. 2019. Na posledním jednání RM dne 28. 5. 

2020 jste mě jmenovali odpovědným členem vedení města za oblast sportu, proto Vám nyní předkládám 

k projednání navazující materiál. 
 

Navrhovaný postup projednávání:  

Stanovit metodiku a postup aktualizace včetně návrhu podrobného harmonogramu - 1. milník tvorby aktualizace 

„Koncepce“ – schválení na RM dne 15. 7. 2020. Předpokládám užší spolupráci OŠKS a MST.  

Následné projednávání ve výboru pro sport a sportovní komisi tak, abychom byli schopni na jednání RM nejspíše v 

říjnu předložit ke schválení materiál týkající se nové (aktualizované) koncepce sportu. Konečné schválení pak bude 

náležet ZM.  

K projednávání máme k dispozici dvě platformy, a to výbor pro sport ZM a sportovní komisi RM. Níže uvádím 

předběžnou představu:  

Výbor pro sport by měl řešit majetkoprávní uspořádání sportovních subjektů a systémem finanční podpory.  

Sportovní komise by měla zhodnotit, aktualizovat a navrhnout úpravu – v kapitole týkající se metodiky sportu 

(podkapitoly: školní výuka tělesné výchovy, sportovní příprava na základní školách – lze rozšířit i o mateřské školy, 

spolupráce se sportovními subjekty).  

Do koncepce města bychom zakomponovali i koncepci Městské sportovní Turnov, s. r. o., pan jednatel se již tímto 

úkolem dle usnesení RM (VH společnosti) zabývá.  
 

Nová pravidla či úprava stávajících pravidel pro rozdělení dotací sportovním spolkům  

V roce 2019 byla schválena úprava Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům, dle těchto pravidel byly 

schváleny dotace spolkům na rok 2020. Sportovní výbor ZM by rád projednával jejich úpravu či nová pravidla, ještě 

ale podoba či konkrétní směr úprav není projednán. 

 
 

Usnesení RM č. 399/2020 
RM bere na vědomí  
předložené informace v oblasti sportu a ukládá místostarostce Janě Svobodové na červencové jednání 
RM předložit návrh metodiky a postupu aktualizace Koncepce sportu města Turnova včetně návrhu 
harmonogramu projednávání. 
 

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

24. 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 
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vymezena dobou kratší nebo žádnou.“ Akce, které by hlukem narušily noční klid po 22. hodině, musí být 

zohledněny v obecně závazné vyhlášce města.  
 

V návaznosti na výše uvedené schválilo v dubnu 2020 Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání obecně 

závaznou vyhlášku města Turnov č. 2/2020 o nočním klidu. Nyní byly nahlášeny další dříve neplánované akce 

pivovarem Malý Rohozec, proto je vyhláška nově upravena, aby zahrnovala i tyto akce. Zároveň na webu města byla 

zveřejněna výzva k zaslání dalších případných žádostí, aby byly zahrnuty do vyhlášky v rámci jedné úpravy. 

 
 

Usnesení RM č. 400/2020 
RM doporučuje  
ZM schválení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu v předloženém znění. 
 

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

25. Městská památková zóna Turnov - informace 
 

Rozprava: 

 

Bod byl stažen z jednání. 

 
 

26. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro školní rok 

2020/2021 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v těchto MŠ: 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Celkem bude v mateřské škole 73 dětí, celková možná kapacita mateřské školy je 74 dětí.  

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Celkem bude na mateřskou školu 54 dětí, čímž bude zcela naplněna celková kapacita školy.  

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Celkem počet dětí na mateřskou školu bude 47 dětí. Celková kapacita mateřské školy je 52 dětí. 

 
 

Usnesení RM č. 401/2020 
RM schvaluje  
pro školní rok 2020/2021 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, na 25 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

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

Usnesení RM č. 402/2020 
RM schvaluje  
pro školní rok 2020/2021 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, na 27 dětí v jedné třídě a na 27 dětí v druhé třídě 
školy. 
 

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

Usnesení RM č. 403/2020 
RM schvaluje  
pro školní rok 2020/2021 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, na 25 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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27. Úprava rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 30. 4. 2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 pro městský rozpočet 

roku 2020 ponížení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Na 

základě tohoto opatření Vám předkládáme ke schválení jednotlivé úpravy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 

2020. 

 
 

Usnesení RM č. 404/2020 
RM schvaluje  
úpravy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020 včetně změn sledovaných ukazatelů, které byly 
předloženy v návaznosti na změny rozpočtu města Turnov v důsledku pandemie COVID-19, u níže 
uvedených příspěvkových organizací: 
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace  
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
 

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

28. Individuální dotace - obnova rybníka v Mašově 
 

Rozprava: 

 

Materiál stažen z jednání, je potřeba získat více informací od žadatele. 

 
 

29. Individuální dotace - Geopark Český ráj o.p.s. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 80 tis. Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace má 

být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2020. Částka 80 tis. Kč byla zahrnuta do rozpočtového opatření č. 

2, které bude předloženo k projednání Zastupitelstvu města v červnu. 

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 
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Usnesení RM č. 405/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 80.000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. 
s., IČ 27511774 na podporu činnosti v roce 2020. 
 

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

30. Rekonstrukce Komenského ulice 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám aktuální informace ze stavby Rekonstrukce ulice Komenského a to z kontrolního dne 4. 6. 2020. 

Při prohlídce staveniště, informací získaných od stavebního dozoru, prováděcí firmy i obyvatel této ulice, e-mailu 

pana Hejduka z 10. 6. 2020 navrhuji změnit rozhodnutí RM. 

 
 

Usnesení RM č. 406/2020 
RM ruší  
své usnesení č.234/2020 z 30. 4. 2020 a č.341/2020 z 28. 5. 2020. 
Na základě poznatků z kontrolního dne 4. 6. 2020, kdy bylo dokumentován stav stávající komunikace, 
podloží, obrub, nedostatečného odvodnění komunikace, nutnost frézování, nejasný stav VH sítí, 
rozhoduje, že plánovaná celoplošná oprava komunikace ul. Komenského od křižovatky s ul. Opletalovou 
v délce cca 97 m se nebude realizovat. Bude zahájena standardní projekční příprava VH sítí i zpevněných 
ploch jako Rekonstrukce Komenského ul. – 2. etapa a zařazena do investiční přípravy města. RM 
požaduje okamžitou opravu omylem vyfrézovaného úseku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
  
 

31. Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města – areál pily na Koňském trhu 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám materiál k výsledkům jednání o nákupu areálu Pily na Koňském trhu pro rozvoj našeho města. 

 
 

Usnesení RM č. 407/2020 
RM projednala  
aktuální informace k záměru nákupu pozemků pro rozvoj města a ukládá finančnímu odboru předložit 
ZM podmínky pro poptávkové řízení na úvěr pro nákup pozemků areálu pily na Koňském trhu. 
 

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

 

 

 

V Turnově dne 16. června 2020 

 

 

 

 

 

 

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

           Ing. Tomáš Hocke              Mgr. Petra Houšková 

    starosta       místostarostka 


