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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

ze 14. jednání dne 25. 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, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

Jiří Mikula 
 

Jiří Mikula 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus           
 

 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - schválení výsledku 

výběrového řízení na nákup nákladního automobilu a 

schválení přijetí úvěru 

Mgr. Jana Svobodová 13:00 – 13:20      

2. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - složení dozorčí rady             

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

plánovací smlouva "Viladomy Jeronýmova ulice" 

Mgr. Radim Brožek 13:20 – 14:30      

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové 

služebnosti "Zřízení sjezdu od Gymnázia z p. č. 1775 k. ú. 

Turnov" 

       

5. Pronájem části pozemku p. č. 2749/1, k. ú. Turnov - 

provozování rychlého občerstvení 

       

6. Schválení dodatku č. 1 na akci: ZŠ 28. října - stavební 

úpravy pro imobilní, prodloužení termínu 

       

7. Schválení dodatku č. 2 na akci: MŠ Turnov, Zborovská - 

vybudování oddělení pro děti mladší tří let 

       

8. Výsledek výběrového řízení "Silnice III/28719 Turnov, 

rekonstrukce silnice“ – zpracování projektové dokumentace 

Ing. Tomáš Hocke       

9. Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce bytů v ulici 

Granátová č. p. 1897, Turnov" 

       

10. Výsledek zadávacího řízení "Pojištění Města Turnov"             

11. Převod nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do 

základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

Mgr. Radim Brožek       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

12. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská 

škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace 

Mgr. Martina Marková 

 

 

 14:30 – 15:00     
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13. 

14. 

Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 

Úprava nájemného u pronájmu za nebytové prostory – 

přidaný bod 

 

Mgr. Radim Brožek 

      

 

 

 

 

1. Turnovské odpadové služby, s.r.o. - schválení výsledku výběrového řízení na 

nákup nákladního automobilu a schválení přijetí úvěru 
 

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 

mimořádnou valnou hromadu výše uvedené společnosti.  

1) Schválení výsledku výběrového řízení na nákup Nákladního automobilu se svozovou nástavbou pro komunální 

odpad - TOS Turnov II. 

2) Schválení přijetí úvěru od Technických služeb Turnov, s. r. o. Společnost vyhlásila výběrové řízení na nákup 

Nákladního automobilu se svozovou nástavbou pro komunální odpad - TOS Turnov II.  Zadání bylo uveřejněno na 

profilu zadavatele, kterým byl vyzván neomezený počet dodavatelů a zároveň bylo prostřednictvím E-ZAK osloveno 

6 uchazečů. Obdrželi jsme jednu nabídku. 

 
 

Usnesení RM č. 408/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje nákup Nákladního automobilu se svozovou nástavbou pro komunální odpad – TOS Turnov II od 
společnosti Zoeller Systems s.r.o. Roosveltova 1500, 251 01 Říčany, IČ: 46349413, v nabídkové ceně 4,2 
mil. Kč bez DPH. 
 

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

Usnesení RM č. 409/2020 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje přijetí úvěru od Technických služeb Turnov, s.r.o. ve výši Kč 10 mil. Kč, a to na základě 
odborného stanoviska Ing. Lumíra Šuberta, AUDITEX, s. r. o. 
 

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

2. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - složení dozorčí rady 
 

Rozprava: 

 

Na zasedání ZM bylo dne 28. 5. 2020 přijato usnesení ZM č. 187/2020, kterým došlo k navýšení počtu členů 

v dozorčí radě obchodní společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., a to z původních 5 členů na nově 6. 

K tomuto navýšení vede žádost Stavebního bytového družstva Turnov o zastoupení družstva jedním členem v DR 

společnosti MTT. Navrhují člena představenstva SBD Turnov pana Romana Korolevyče. 

 
 

Usnesení RM č. 410/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
jmenuje ke dni 25. 6. 2020 nového člena dozorčí rady Romana Korolevyče, nar. xxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a ukládá jednateli provést zápis valné hromady a dozorčí rady do obchodního 
rejstříku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, plánovací smlouva 

"Viladomy Jeronýmova ulice" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města komplexní materiál týkající se výstavby nového bytového domu v 

Jeronýmově ulici. Majitelem pozemků a žadatelem o stavbu jsou xxxxxxxxxxxxxxxx. V rámci stavby nového 

bytového domu budou postaveny dva viladomy, které budou spojeny podzemní garáží.  

V rámci tohoto materiálu předkládáme Radě města ke schválení tři smlouvy týkající se uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a následných smluv o zřízení věcného břemene plynovodní přípojky, 

věcného břemene vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu a plánovací smlouvu. 

 
 

Usnesení RM č. 411/2020 
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. 458/2000Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. 
č. 782 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 1bm dotčený stavbou „Přeložka NTL 
plynovodní přípojka, Jeronýmova ul., Turnov, xxxxxxxxxxxxxx“ ve prospěch GasNet, s.r.o. za 
jednorázovou úhradu Kč 1.000,- + DPH. 
 

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

Usnesení RM č. 412/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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 pozemek parcel. č. 782 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 20 bm 
dotčený stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a dvou sjezdů k parcel. č. p. č. 788 a 789/5 k. ú. 
Turnov, stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu Kč 8.000,- + DPH (400,-/bm). 
 

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

Usnesení RM č. 413/2020 
RM schvaluje  
uzavření plánovací smlouvy na novostavbu bytového domu v Jeronýmově ulici s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle předloženého materiálu. 
 

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

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti "Zřízení sjezdu od 

Gymnázia z p. č.1775 k. ú.Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města k projednání akci „Zřízení sjezdu z p. č. 1775 k. ú. Turnov, Gymnázium 

Turnov“. V současnosti není do zadní části dvora za gymnáziem přístup. Vzhledem k tomu, že město Turnov 

potřebuje ke stavební údržbě (oprava střechy, fasády, apod.) a pro případný požární zásah přístup, hodlá vybudovat 

vedlejší sjezd ke gymnáziu z ulice Výšinka. V tomto případě se zatíží pozemek p. č. 3880/1 ve vlastnictví 

Libereckého kraje a pozemek p. č. 1775 v majetku města. KSS Libereckého kraje, jako majetkový správce 

komunikace, bude souhlasit se stavbou po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, který se RM 

předkládá k projednání. 
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Usnesení RM č. 414/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění na pozemcích p. č. 3880/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví Libereckého 
kraje dotčených stavbou „Zřízení sjezdu z p. č. 1775 k. ú. Turnov, Gymnázium Turnov“ ve prospěch 
Města Turnov, za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1.500,- + DPH (Kč 1.500,- za případ, dle Ceníku 
jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen schváleným usnesením Rady Libereckého kraje). 
 

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

5. Pronájem části pozemku p. č. 2749/1, k. ú. Turnov - provozování rychlého 

občerstvení 
 

Rozprava: 

 

Pan xxxxxxxxxxxxxxxx požádal odbor správy majetku o pronájem části pozemku p. č. 2749/1, k. ú. Turnov. Jedná 

se o pozemek podél Jizery u autobusového nádraží. Část tohoto pozemku o výměře cca 30 m2 chce p. xxxxxxxxx 

využít sezónně (červen - říjen) na provozování rychlého občerstvení z tzv. food trucku (pojízdné bistro). V letošním 

roce by se jednalo o období červenec - říjen.  

Podmínky pronájmu: 

- zajištění úklidu v okolí 

- zajištění a provoz mobilních toalet Toi toi 

- otevírací doba do 21 hodin 

- pro jakékoli úpravy (zpevnění pozemku apod.) je vždy nutný souhlas pronajímatele 

 
 

Usnesení RM č. 415/2020 
RM schvaluje  
pronájem části pozemku p. č. 2749/1, k. ú. Turnov o výměře cca 30 m2 pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na 
provozování rychlého občerstvení na období červen - říjen za cenu Kč 60,-/m2/měsíc, tj. Kč 1.800,-/měsíc. 
 

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

6. Schválení dodatku č. 1 na akci: ZŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní, 

prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma TASTE 

ONE s.r.o. Cena díla je 2 161 272,68 Kč včetně DPH, termín realizace dle smlouvy o dílo je 1. 3. – 30. 6. 2020. 

Z důvodu způsobených koronavirem však firma zahájila práce až v průběhu května. Z tohoto důvodu firma minulý 

týden předložila žádost o prodloužení termínu dokončení. Žádá o nový termín na dokončení výtahové šachty do 13. 

7. a celkové dokončení včetně namontování výtahu do 14. 8. 2020.  

Na práce na výtahu navazuje pokládka nového sportovního povrchu, která může začít až po dostavbě výtahové 

šachty. Pokládku sportovního povrchu bude provádět firma S-Vision s.r.o., termín dokončení je do 15. 8. 2020. 

Odbor správy majetku projednal s firmou S-Vision s.r.o. jaký bude mít pro ně dopad posunutí termínu dokončení 

výstavby výtahové šachty. Jejich vyjádření zní, že pokud budou moci nastoupit 13. 7., termín dokončení dle smlouvy 

jsou schopni dodržet. 

V dodatku č. 1 bude také doplněna firma Profes projekt s. r. o. s oprávněním činit zápisy do stavebního deníku 

jakožto technický dozor investora. Tato skutečnost nebyla v době vyhlášení výběrového řízení známa. 
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Usnesení RM č. 416/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou TASTE ONE s. r. o., IČ 01957465, na akci „ZŠ 28. října – 
stavební úpravy pro imobilní“. Nový termín dokončení stavby výtahové šachty bude do 13. 7. 2020, 
výtah bude namontován do 14. 8. 2020, termín finančního vyúčtování do 14. 9. 2020. 
 

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

7. Schválení dodatku č. 2 na akci: MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro 

děti mladší tří let, méněpráce a vícepráce 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“ provádí na základě uzavřené Smlouvy 

o dílo liberecká firma REN-LOK s.r.o. Cena díla na základě uzavřené smlouvy je 3 860 284,28 Kč vč. DPH. Termín 

dokončení byl firmě na základě její žádosti posunut, vnitřní práce do 27. 5. 2020 a venkovní práce do 5. 6. 2020. 

Termín finančního vyrovnání je do 30. 6. 2020. Nyní předkládáme RM ke schválení dodatek č. 2, který zahrnuje 

méněpráce a vícepráce, které nastaly v průběhu realizace. Po započtení méněprací a víceprací se výsledná cena díla 

zvyšuje o 180 298 Kč bez DPH / 218 160,59 Kč s DPH. Firma je ve zpoždění s dodávkou prací a budou uplatněny 

smluvní pokuty. 

 
 

Usnesení RM č. 417/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ve výši 218 160,59 Kč s DPH ke smlouvě o dílo s firmou REN-LOK s.r.o., IČ 
05471699, na akci „MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“. Nová cena díla 
bude 3 370 615,59 Kč bez DPH/ 4 078 444,86 Kč s DPH. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

8. Výsledek výběrového řízení "Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce silnice“ – 

zpracování projektové dokumentace 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvýhodnější nabídky výběrového řízení „Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce silnice“, který 

provedla hodnotící komise dne 16. 6. 2020, se schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem ADVISIA  s.r.o., IČ: 24668613 za cenu Kč 221 600,- bez DPH/Kč 268 135,- s DPH. Jedná 

se o silnici od kruhového objezdu u ulice V Zahrádkách (Daliměřice) po odbočku do průmyslové zóny Vesecko. 

Město Turnov tuto projektovou dokumentaci zajistí na své náklady pro Liberecký kraj, a to na základě usnesení RM 

č. 235/2020 z 30. 4. 2020, ve kterém byla schválena Smlouva o spolupráci při přípravě stavební akce. Investorem 

stavebních prací na základě této zpracované projektové dokumentace bude Liberecký kraj.  
 

Doručené nabídky a hodnotící kritéria: 

Č. Název společnosti Subkritérium 

délka praxe 

v měsících 

10% 

Body Subkritérium nabídková 

cena Kč bez DPH   90% 

Body  Celkem body 

1. ADVISIA s.r.o. 126 10 221 600,-/ 268 135,- 90 100 

2. NDCON s.r.o. 38 5 241 000,-/ 291 610,- 82,75 87,75 

3. APC SILNICE s.r.o. 168 10 281 000,-/ 340 010,- 70,97 80,97 
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Usnesení RM č. 418/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele ADVISIA s.r.o., IČ: 24668613 
na realizaci zakázky „Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce silnice“ za cenu 221 600 Kč bez DPH /268 135 
Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

9. Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce bytů v ulici Granátová č. p. 1897, 

Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvýhodnější nabídky výběrového řízení „Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, 

Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 16. 6. 2020, se schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Michal Zonyga, IČ: 72940247 za cenu Kč 1 283 263,72 bez DPH/Kč 

1 475 753,28 s DPH. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 
 

Pořadí Název společnosti Sídlo společnosti IČ Nabídková cena bez 

DPH/ s DPH 

1. 
Michal Zonyga Bozkov 169, Bozkov 72940247 

 1 283 263,72/ 

1 475 753,28 

2. 
Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949, Jablonec nad Nisou 25023101 

 1 288 191,72/ 

1 481 420,51 

3. 
OTISTAV s.r.o. Českolipská 390/7, Praha 9 24832898 

 1 344 922,59/ 

1 546 660,98 

 
 

Usnesení RM č. 419/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Michal Zonyga, IČ: 72940247 
na realizaci zakázky „Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov“ za cenu 1 283 263,72 Kč bez 
DPH / 1 475 753,28 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

10. Výsledek zadávacího řízení "Pojištění Města Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Výběrové řízení na zakázku „Pojištění Města Turnov“, ve kterém byli vybráni poskytovatelé pojištění Města Turnov 

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023, bylo vypsáno jako zjednodušené podlimitní řízení s možností podat nabídku na část 

1.) Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel a na část 2.) Úrazové pojištění zastupitelů. Účastník 

mohl podat nabídku na obě části nebo jen na jednu část. Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení 

„ Pojištění Města Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 16. 6. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější 

nabídky na část 1. „Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel“ a podpis smlouvy s vybraným 

poskytovatelem Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956 za 486 451 Kč ročního pojistného. Dále se schvaluje 

výběr nejvhodnější nabídky na část 2. „Úrazové pojištění zastupitelů“ a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem 

Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., IČ: 46973451 za 55 200 Kč ročního pojistného. 

Pojistné za předchozí období je 444 775 Kč za část 1. - pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel. 

(nové pojistné je 486 451 Kč) a za část 2. - úrazové pojištění zastupitelů - 46 800 Kč (nové pojistné je 55 200 Kč). 
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Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena 
 

Část 1) Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel 

pořadí Název společnosti IČO Cena bez DPH v Kč 

 

1. Generali Česká pojišťovna a.s. 45272956 486 451,- 

2. Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. 46973451 494 908,- 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 
 

 Část 2) Úrazové pojištění zastupitelů 

pořadí Název společnosti IČO Cena bez DPH v Kč 

 

1. Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. 46973451 55 200,- 

 
 

Usnesení RM č. 420/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku účastníka Generali Česká pojišťovna a.s., 
IČ: 45272956 na realizaci zakázky „ Pojištění Města Turnov“ – část 1.  "Pojištění majetku, odpovědnosti 
za újmu a pojištění vozidel“ za cenu Kč 486 451,- a zároveň schvaluje uzavření Pojistné smlouvy s 
vybraným poskytovatelem služby. Dále schvaluje nejvhodnější nabídku účastníka Hasičská vzájemná 
pojišťovna a.s., IČ: 46973451 na realizaci zakázky „Pojištění Města Turnov“ – část 2. - "Úrazové pojištění 
zastupitelů“ za cenu Kč 55 200,-  a zároveň schvaluje uzavření Pojistné smlouvy s vybraným 
poskytovatelem služby. 
 

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

11. Převod nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do základního kapitálu 

Městské sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

 

Na základě rozhodnutí ZM ze dne 27. 6. 2019 a doplňujících informací z RM ze dne 30. 1. 2020, bylo zahájeno 

jednání s Městskou sportovní o plánovaném převodu majetku. 

Dle navrhovaného seznamu byla odborem správy majetku provedena kontrola proveditelnosti převodu – posouzení 

závazků města k jednotlivým pozemkům a stavbám, právní a majetkové vztahy k pozemkům, varianty řešení 

převodu majetku nebo dohoda o možnostech zatížení částí pozemků věcnými břemeny. 
 

Majetek určený k převodu vč. podrobných informací 

Plavecká učebna v ulici Jana Palacha (Výšinka) – k. ú. Turnov 

Atletický stadion – tribuna, cílová věž a zázemí Městské sportovní  – k. ú. Turnov 

Hřiště u haly TSC, Turnov – k. ú. Turnov 

Sokolovna Mašov a hřiště za Sokolovnou – k. ú. Mašov u Turnova 
 

Na celý majetek byl zpracován Znaleckým ústavem Statikum Brno, s.r.o. znalecký posudek dle zákona o obchodních 

korporacích pro převod majetku do základního kapitálu společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. a jeho výsledná 

celková tržní hodnota je ve výši 17.488.293 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 421/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit převod nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti 
Městské sportovní Turnov, s. r. o. se sídlem Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov, IČ 25941640. 
Základní kapitál společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. se sídlem Vojtěcha Maška 2300, 511 01 
Turnov, IČ 25941640, se zvyšuje o částku 17.488.293 Kč.  
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem - převzetím vkladové povinnosti 
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jediného společníka. Nepeněžitý vklad jediného společníka tvoří: 
- celek pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela 1774/2 zastavěná plocha a nádvoří v 
katastrálním území Turnov, jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, občanská vybavenost (plavecká 
učebna), 
- celek pozemku, zaměřeného geometrickým plánem vyhotoveným Geodézií Český ráj GP s. r. o., Libštát 
326, 512 03 Libštát, dne 23. 9. 2019 pod č. 4509-107/2019, který bude v katastru nemovitostí evidován 
jako parcela 2544/25 ostatní plocha v katastrálním území Turnov o výměře 2462 m2 (odděluje se z 
pozemků p. č. 2544/1 a 2544/9 obojí ostatní plocha v k.ú. Turnov), pozemek je užíván jako hřiště u haly 
TSC, 
- celek pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako stavební parcela 5 zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Mašov u Turnova, jehož součástí je stavba, budova Mašov č. p. 22, občanská 
vybavenost (Sokolovna Mašov), nově zaměřeného geometrickým plánem vyhotoveným Geodézií Český 
ráj GP s. r. o., Libštát 326, 512 03 Libštát, dne 19. 2. 2020, pod č. 1199-3/2020 (s novou výměrou 727m2) 
a celek pozemku nově zaměřeného tímto uvedeným geometrickým plánem, který bude v katastru 
nemovitostí evidován jako parcela 3/2 ostatní plocha v katastrálním území Mašov u Turnova, s výměrou 
820 m2 (hřiště za Sokolovnou Mašov), 
- celek pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela 610/5 zastavěná plocha a nádvoří v 
katastrálním území Turnov, jehož součástí je stavba, budova Turnov č. p. 2295, občanská vybavenost 
(objekty na atletickém stadionu), 
- celek pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako parcely 601/12 ostatní plocha v katastrálním 
území Turnov, a celek pozemku, zaměřeného geometrickým plánem vyhotoveným Geodézií Český ráj GP 
s. r. o., Libštát 326, 512 03 Libštát, ze dne 10. 2. 2020, č. plánu  4555-5/2020, který bude v katastru 
nemovitostí evidován jako parcela 600/4 ostatní plocha v katastrálním území Turnov, s výměrou 255 m2 
(odděluje se z pozemku p. č. 600/1 ostatní plocha v k.ú. Turnov), včetně všech součástí a příslušenství.  
Tyto nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., IČ 155 45 
881, ze dne 20. 5. 2020, číslo posudku 5039-219-2020, částkou 17.488.293 Kč a tuto částku jediný 
společník Město Turnov započítává na svůj emisní kurz. 
 

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

Usnesení RM č. 422/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy s Městskou sportovní Turnov, s.r.o. o bezúplatném zřízení věcného břemene 
služebnosti práva chůze a jízdy k pozemkům p. č. 1775 a p. č. 1769, k. ú. Turnov v rozsahu stanoveném 
Geometrickým plánem č. 4552-2/2020, na dobu neurčitou. 
 

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

12. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

 

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

organizace o čerpání rezervního fondu organizace do výše 60 tis. Kč, z důvodu pořízení 3 čističek vzduchu do tříd 

mateřské školy. Paní ředitelka předkládá 3 cenové nabídky, kde preferuje čističku vzduchu značky TAI od firmy 

Zepter, v hodnotě 19.990 Kč s DPH, kde jí dodavatel nabídl slevu. Organizace již tento typ čističky využívá, je tichá, 

bezproblémová a má jednoduché ovládání. Organizace k pořízení vzduchových čističek využije daňovou úsporu za 

rok 2019 ve výši 22.990 Kč. 

  

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2020: 95 400 Kč. 

Rezervní fond je k 31. 3. 2020 ve výši: 309 871,21 Kč.  

Rezervní fond k čerpání: 214 471,21 Kč. 
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Usnesení RM č. 423/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního 
fondu do celkové výše 60 tis. Kč na pořízení 3 ks čističek vzduchu. 
 

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

13. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
 

Rozprava: 

 

Pro rok 2020 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský život 

obyvatel města Turnov (dotační program Podpora obecně prospěšné činnosti) částka 170 tis. Kč. V souvislosti 

s epidemií Covid-19 a zajištění rezerv v rozpočtu města byla v rámci rozpočtového opatření č. 1 částka ponížena o 

17 tis. Kč. K rozdělení mezi jednotlivé žadatele je tedy k dispozici v rozpočtu 153 tis. Kč.  

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu doručeno celkem 12 žádostí o dotaci. 

Komise určená Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost posoudila všechny došlé žádosti a 

navrhla vyhovět všem žadatelům dle níže uvedené tabulky.  
 

 
název žadatele účel dotace 

požadovaná 

výše dotace 

výše dotace 

2019 

návrh výše 

dotace 2020 

1 Místní skupina 

Český červený kříž Turnov 

(Oblastní spolek Červeného kříže 

Semily IČ 70962031) 

činnost 

skupiny/zdravotnické 

pomůcky, prezentace 

organizace 

10.000 

  

9.000 10.000 

2 Svaz postižený civilizačními 

chorobami v ČR, z. s. 

IČ 72744383 

činnost spolku 

 

20.000 

  

20.000 20.000 

3 Český svaz chovatelů, Základní 

organizace Turnov 1 

IČ 62014838 

činnost spolku/údržba 

výstavní haly 

25.000 

 

35.000 20.000 

4 Český svaz včelařů, z. s., základní 

organizace Turnov 

IČ 62014765 

činnost spolku/ošetřování 

včelstev, veterinární 

léčiva 

10.000 

 

10.000 10.000 

5 Český kynologický svaz 

ZKO 374, Turnov 

IČ 62014293 

činnost spolku/údržba 

cvičiště, výcvikové 

pomůcky, rekultivace 

areálu cvičiště 

15.000 

 

15.000 15.000 

6 Myslivecká společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

činnost spolku 15.000 

 

13.000 10.000 

7 Klub přátel železnic Českého ráje 

z. s. 

IČ 49294211 

činnost spolku 20.000 

 

30.000 20.000 

8 Tělovýchovná jednota Český ráj, 

spolek 

IČ 15043274 

činnost spolku/otevírání a 

zavírání Skaláku, letní 

sběr odpadků 

25.000 

 

20.000 20.000 

9 SH ČMS Okresní sdružení hasičů 

Semily 

IČ 62012746 

činnost spolku/práce a 

soutěže hasičské mládeže 

v rámci okresu Semily 

10.000 

  

10.000 8.000 

10 ČKS – ZKO Žďárek č. 1017 

IČ 04064810 

činnost spolku/oplocení 

prostor cvičiště 

40.000 0 5.000 

11 Celia-život bez lepku o. p. s. 

IČ 27048861 

činnost spolku 20.000 0 5.000 

12 ZAzemí z. s. 

IČ 03080993 

činnost spolku 20.600 0 10.000 

CELKEM 230.600 162.000 153.000 
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Usnesení RM č. 424/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost z rozpočtu města 
pro rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 

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

14. Úprava nájemného u pronájmu za nebytové prostory 
 

Rozprava: 

 

Rada města na svém jednání dne 28. 5. 2020 schválila odklad platby nájemného do 30. 6. 2021. S tím, že vyčká na 

vyhlášení avizovaného dotačního programu Covid-nájemné. 

Nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo Výzvu k programu COVID – Nájemné. Program bude 

otevřen 26. 6. 2020. Podstatou programu COVID – Nájemné je participace, která v praxi znamená: pronajímatel 

sleví alespoň 30% z nájemného, nájemce uhradí 20% a stát mu přispěje 50%.  
 

V případě, že by město jako pronajímatel odpustilo malým a drobným podnikatelům, kterým stát omezil/zakázal 

podnikání důsledkem epidemie koronaviru SARS CoV-2 po rozhodnou dobu (tj. 12. 3.  - 30. 6. 2020), nájemné ve 

výši 30%, jednalo by se o ztrátu na nájemném v celkové výši 179 tis. Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 425/2020 
RM schvaluje  
malým a drobným podnikatelům, kterým stát omezil/zakázal podnikání důsledkem epidemie koronaviru 
SARS CoV-2 snížení nájemného o 30% u nebytových prostor v majetku města, a to za rozhodné období 
(1. 4. - 30. 6. 2020) dle Výzvy k programu COVID - Nájemné. 
 

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

 

 

 

 

 

V Turnově dne 29. června 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Mgr. Petra Houšková    Mgr. Jana Svobodová 

        místostarostka          místostarostka 

 


