
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 25. března 2013 (10:00-13:00) 
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, Karel Jiránek, František 

Zikuda, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Tomáš Sláma 

Omluveni: Eva Kordová, Mgr. Ondřej Halama 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

 

K bodu č. 1/Finanční záležitosti 

Finanční záležitosti – vypořádání výsledků hospodaření a účetní závěrky PO za rok 2012 

Diskuzi vzbudila výše nákladů za energie v ZŠ Skálova a v knihovně Antonína Marka. Radní si 

vyžádali u těchto objektů přehled energií za 3-5 let. Rovněž požadují srovnání nákladů u 

zateplených objektů před a po provedeném zateplení. Statistiku výrazných úspor a překročení 

rozpočtu za poslední 3 roky. Vše do dubnové RM. 

Jednalo se rozsáhlý účetní materiál. Přikládám celkový komentář. 

Celkový výsledek hospodaření za rok 2012 se dostal do ztráty pouze u Základní školy Skálova. 

Důvodem bylo překročení sledovaného ukazatele PLYN o 326 tis. Kč, kdy v návrhu rozpočtu škola 

požadovala 1520 tis. Kč, po úpravě dostala 1300 tis. Kč, skutečnost k 12/2012 byla 1626 tis. Kč. 

Současně u této organizace vzrostly náklady na ukazateli VODA, kde byl rozpočet překročen o 92 

tis. Kč (rozpočet 185 tis.Kč, skutečnost 277 tis.Kč). 

Městská knihovna vykázala k 31. 12. 2012 vyrovnaný hospodářský výsledek, všechny ostatní 

příspěvkové organizace dosáhly za rok 2012 zisku s tím, že Středisko pro volný čas dětí a mládeže, 

Turnov a Zdravotně sociální služby Turnov vykázaly v hlavní činnosti ztrátu, kterou však kryly 

ziskem v hospodářské činnosti, takže celkový hospodářský výsledek je zisk. 

Do fondu odměn bylo povoleno převedení zisku pouze u Základní školy, 28. října ve výši 50 tis. Kč 

z důvodu velkého zisku z doplňkové činnosti, která především spočívá ve velkém rozsahu 

doplňkové činnosti školní jídelny (obědy pro cizí strávníky). U ZUŠ a SVČDM bylo převedení 

zamítnuto. 

 



 

 
 

Usnesení č. 123/2013 

RM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací a jejich vypořádání za 

rok 2012 dle předloženého návrhu. 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2012 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov, J.Palacha 1931, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily, 

Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily, 

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily, 

Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily, 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily, 

Základní škola Turnov-Mašov, U Školy 56, okres Semily, 

Základní škola speciální a mateřská škola speciální, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, 

příspěvková organizace, 

Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje, 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov. 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily, 

Hrad Valdštejn, 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace a 

Zdravotně sociální služby Turnov. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 124/2013 

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2012 níže uvedeným příspěvkovým organizacím 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov, J.Palacha 1931, okres Semily, 

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily, 

Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily, 

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily, 

Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily, 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily, 

Základní škola Turnov-Mašov, U Školy 56, okres Semily, 

Základní škola speciální a mateřská škola speciální, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, 

příspěvková organizace, 

Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje, 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov. 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily, 

Hrad Valdštejn, 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace a 

Zdravotně sociální služby Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Rozpočet PO na rok 2013, ukazatele, limity 

Jednalo se o formální schválení rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2013. 

 

Usnesení č. 125/2013 

RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací a sledované 

ukazatele a limity na rok 2013 dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Finanční plány obchodních společností Turnov, s.r.o. na rok 2013 

Jednalo se o formální schválení rozpočtů městských obchodních společností na rok 2013. 

 

Usnesení č. 126/2013 

RM v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2013 organizaci Technické služby 

Turnov, s.r.o., dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

Usnesení č. 127/2013 

RM v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2013 organizaci Kulturní centrum 

Turnov, s.r.o., dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

Usnesení č. 128/2013 

RM v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2013 organizaci Městská sportovní 

Turnov, s.r.o., dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

 

 



Usnesení č. 129/2013 

RM v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2013 organizaci Nempra s.r.o., dle 

předloženého návrhu. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

Byly diskutovány aspekty nové úhradové vyhlášky na chod nemocnice. S podrobnostmi bude 

seznámen výbor ZM pro otázky PNT, s.r.o. 

 

Usnesení č. 130/2013 

RM v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2013 organizaci Panochova 

nemocnice s.r.o., dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Usnesení č. 131/2013 

RM ve funkci VH PNT s r.o. bere na vědomí informace o vývoji financování zdravotnictví v roce 

2013. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Usnesení č. 132/2013 

RM ve funkci VH PNT s.r.o. schvaluje přijetí překlenovacího provozního úvěru ve výši 15 mil. Kč. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Usnesení č. 133/2013 

RM ve funkci VH PNT s.r.o. ukládá jednateli hledat provozní úspory v hospodaření organizace a 

tyto dále předložit k projednání RM a ZM. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Panochova nemocnice Turnov, s.r.o., úprava zeleně, dotační projekt SFŽP ČR 

Do další rady bude dodán projekt úprav k případnému připomínkování – omezení nedotovaných 

částí parkových úprav. Obecně se diskutovalo o vhodnosti akce vzhledem k ekonomické situaci 

nemocnice, na druhé straně byla dotace a celkový vzhled areálu. 

 

Usnesení č. 134/2013 

RM ve funkci VH PNT s r.o. souhlasí s vypsáním podlimitního VŘ na dodavatele úprav zeleně v 

areálu nemocnice v rámci s využitím dotace ze SFŽP ČR. 

(Hlasování:5/0/2) 

 

Žádosti o převod z rezervních fondů příspěvkových organizací 

Vysvětlení: Ušetřené peníze příspěvková organizace přesouvá do rezervního fondu (většinou) nebo 

fondu odměn (ve zcela výjimečných případech), dle rozhodnutí RM. Následně žádá o konkrétní 

nákupy materiálu nebo o dokrytí nákladů za energie. Rovněž je potřeba usnesení RM. 

 

Ředitelka Mateřské školy Turnov, 28. října žádá o schválení použití rezervního fondu na pořízení 

nové prosklené dělící stěny s dveřmi v hodnotě 39 tis. Kč mezi šatnou a schodištěm. 

 

Usnesení č. 135/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily použití 

rezervního fondu do výše 39 tis. Kč dle předloženého návrhu 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

 



Ředitel Základní škola Turnov, Skálova žádá o schválení použití rezervního fondu organizace za 

účelem krytí ztráty ve výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši Kč 252 777,23. Ztráta vznikla 

převážně přečerpáním energií ve výši 219 tis. Kč. 

 

Usnesení č. 136/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily použití 

rezervního fondu do výše 252 777,23 Kč, dle předloženého návrhu 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Ředitel Základní škola Turnov, 28. října žádá o schválení použití rezervního fondu na 

dofinancování pořízení kotle do školní kuchyně ve výši 1 329,- Kč 

 

Usnesení č. 137/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní Turnov, 28. Října 18, okres Semily použití 

rezervního fondu do výše 1329 Kč dle předloženého návrhu 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Ředitel ZUŠ Turnov žádá o schválení použití rezervního fondu organizace v celkové výši Kč 136 

tis., a to na dokončení rekonstrukce chodby (55 tis. Kč), podlahy v učebnách (20 tis. Kč) a nákupu 

2x PC, lesní roh (60 tis. Kč) 

 

Usnesení č. 138/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, 

okres Semily použití rezervního fondu do výše 136 000 Kč dle předloženého návrhu 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Ředitelka Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, okres Semily žádá o schválení nákupu 2x sporáku, 

jídelního stolu, regál, 3x skříňka, mixér. 

 

Usnesení č. 139/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily použití 

rezervního fondu do výše 58 000 Kč, dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Vyrovnání rozdílů v účetnictví SVČDM 

Žádost ředitele Střediska pro volný čas dětí a mládeže o započtení rozdílů v účetnictví příspěvkové 

organizace vzniklých v minulých letech. K rozdílům došlo z důvodu věcných a formálních chyb při 

vedení účetnictví a rozdílů mezi účtováním úhrad závazků v hotovosti a bankou.  

Jedná se o tyto účty:  

321 – dodavatelé – rozdíl ve výši Kč 1558,10 vznikl nejspíš vlivem přijaté, ale nezaúčtované platby  

331 – zaměstnanci – rozdíl ve výši Kč 4 640,- vznikl vlivem vyplaceného závazku k 

zaměstnancům, který nebyl proúčtován v pokladně ani bance  

336 – sociální a zdravotní pojištění – ve výši Kč 2 623,- zaplacené pojistné nezaúčtované v 

pokladně ani bance  

342 – daně z příjmů – rozdíl ve výši Kč 9 432,- - uhrazený závazek k finančnímu úřadu 

nezaúčtovaný v pokladně ani bance  

378 – krátkodobé závazky – rozdíl ve výši celkem Kč 33 929,- vznikl vlivem věcné a formální 

chyby v účetnictví, kdy na účet byly účtovány závazky spojené se spořením zaměstnanců. 

RM konstatovala, že se jednalo o formální chyby v zaúčtování položek 

 

 

 



Usnesení č. 140/2013 

RM bere na vědomí započtení rozdílů v účetnictví Střediska pro volný čas dětí a mládeže Turnov, 

Husova 77, dle návrhu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Limity města Turnova a Městské policie Turnov 

 

Město Turnov  

Limit hrubých mezd do rozpočtu roku 2013 ve výši 27161 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.  

Limit na občerstvení na rok 2013 ve výši 130 tis. Kč je rozdělen takto:  

25 tis. Kč - starosta Ing. Hocke Tomáš 

17,5 tis. Kč - místostarosta Mgr. Špetlík Otakar  

17,5 tis. Kč - místostarosta Ing. Pekař Jaromír  

10 tis. Kč - tajemník Ing. Šmiraus Miroslav  

30 tis. Kč - rada města, zastupitelstvo města a sekretariát  

30 tis. Kč – školení vedení, vedoucích, ředitelů a jednatelů městských organizací  

Limit na dary na rok 2013 je navržen ve výši 50 tis. Kč.  

 

Usnesení č. 141/2013 

RM schvaluje limit hrubých mezd, limit na občerstvení a dary na rok 2013 pro město Turnov dle 

předloženého návrhu.  

(Hlasování:5/0/0) 

 

Městská policie Turnov  

Limit pracovníků na rok 2013 ve výši 17.  

Limit hrubých mezd na rok 2013 ve výši 5030 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.  

Výše uvedené limity vychází se schváleného rozpočtu na rok 2013. 

 

Usnesení č. 142/2013 

RM schvaluje limit hrubých mezd a limit pracovních úvazků na rok 2013 pro Městskou policii 

Turnov dle předloženého návrhu.  

(Hlasování:5/0/0) 

 

K bodu č. 2/Organizační a personální záležitosti MěÚ 

Odměny vedoucích odborů a tajemníka za rok 2012 

Výška odměn se pohybuje v rozpětí mezi 0,875 až 1 násobkem měsíčního platu. Odečítají se peníze 

za konkrétně nesplněné úkoly. Odměny jsou navrhovány po každoročním hodnocení. 

 

Usnesení č. 143/2013 

RM bere na vědomí výši odměn vedoucích odborů a tajemníka MěÚ za rok 2012 dle předloženého 

podkladu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Roční odměny pro ředitele škol a příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov 

Výška odměn ředitelů a ředitelek školských zařízení se pohybuje v rozpětí mezi 1,75 až 2 násobkem 

měsíčního platu. Odměny jsou navrhovány po každoročním hodnocení. 

U ostatních příspěvkových organizací pak mezi 0,875 až 2 násobkem měsíčního platu. 

 



Usnesení č. 144/2013 

RM schvaluje výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov za rok 

2012 dle předloženého návrhu. 

 

Roční platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov a měsíční odměna 

(plat) jednatelů obchodních společností města. 

Došlo k navýšení platu jednatele MST, s.r.o. (vzrůstající povinnosti vzhledem k projektu Maškova 

zahrada), Nempra s.r.o. (převedení správy kuchyně z  nemocnice), vedoucího odboru dopravy 

(velká agenda, 27 úředníků)  

 

Usnesení č. 145/2013 

RM schvaluje platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov a odměnu 

jednatelů s. r. o. za rok 2012 dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Konkurzní řízení na nové ředitele školských zařízení 

 

Usnesení č. 146/2013 

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 

platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění, v 

souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, a v 

souladu s usnesením RM č. 112/2013 ze dne 11.3.2013: 

 

1. J m e n u j e  konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace ve složení: 

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily: 

 Mgr. Otakar Špetlík – předseda komise, ThMgr. O. Halama, JUDr. Helena Vašková, Mgr. 

Milan Rambousek, Mgr. Jiří Jiránek, PaedDr. Jana Knížová, Aleš Ressler 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily: 

 Mgr. Otakar Špetlík – předseda komise, PhDr. Mgr. René Brož, JUDr. Helena Vašková, 

Mgr. Milan Rambousek, Mgr. Jiří Jiránek, Mgr. Olga Tomsová, Martina Colanová 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková 

organizace: 

 Mgr. Otakar Špetlík – předseda komise, PhDr. Mgr. René Brož, JUDr. Helena Vašková, 

Mgr. Milan Rambousek, Mgr. Iva Nálevková, Jarmila Fibrichová, Mgr. Jana Prokešová 

2. P o v ě ř u j e   paní Renatu Brychovou, pracovnici odboru školství, kultury a sportu MÚ 

Turnov funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkurzní komise. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Veřejná obchodní soutěž na pronájem a provozování restaurace Střelnice 

 

Usnesení č. 147/2013 

RM schvaluje podmínky veřejné obchodní soutěže na pronájem a provozování restaurace Střelnice 

s těmito úpravami: 

Cílem této obchodní veřejné soutěže je výběr takové nabídky, která bude garantovat celoroční 

každodenní provoz restaurace s garancí dostupnosti obvyklého restauračního sortimentu.  

Navrhovatel se zavazuje provozovat restauraci denně s tím, že součástí nabídky musí být návrh 

konkrétní provozní doby. 

Přerušení provozu restaurace je navrhovatel povinen předem projednat s vyhlašovatelem, který 

přerušení provozu v závažných případech schválí. 



V případě, že navrhovatel v průběhu trvání nájmu tuto povinnost opakovaně poruší, vyhlašovatel 

má právo od této smlouvy odstoupit. 

Navrhovatel se zavazuje hradit vyhlašovateli nájemné ve sjednané výši. V této soutěži vyhlašovatel 

stanoví minimální nájemné ve výši 100.000,- Kč bez DPH za rok. 

 

Hodnotící kritéria 

 Výše nabízené ceny nájemného. 

 Kvalita podnikatelského záměru, zejména nabízený sortiment restaurace, pořádané kulturní 

a společenské aktivity, plán investic a rozsah otevírací doby apod.  

 Zkušenosti navrhovatele v oboru, reference. 

 Výše složené kauce při vzniku nájmu.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Složení hodnotící komise bude projednáno na dubnovém jednání RM. Výběr nejvýhodnější nabídky 

bude učiněn na RM 13. 5. 2013. 

 

Různé: 

Použití městského znaku 

Dle doručených žádostí a v souladu se směrnicí na používání městského znaku. 

 

Usnesení č. 148/2013 

RM schvaluje užití městského znaku pro akci Memoriál Ludvíka Daňka. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

Usnesení č. 149/2013 

RM schvaluje užití městského znaku pro akci Fiat sraz. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

 

Vypracoval Ing. Tomáš Hocke 

 

 

 

 

V Turnově dne 2. dubna 2013 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Otakar Špetlík 

       starosta             místostarosta 


