
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 15. dubna 2013 

 
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, František Zikuda, Karel 

Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Ondřej Halama 

Omluveni: MUDr. Martin Hrubý, Ing. Tomáš Sláma  

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 
 

K bodu č. 8/Záležitosti školství 

Odměny medailistům 

 

Usnesení č. 198/2013 

RM schvaluje odměny medailistům z MS, ME za rok 2012 dle předloženého návrhu a ukládá 

OŠKS předložit tento materiál na ZM. Částka zůstane zastropena částkou 50 tis. Kč (dle 

schváleného rozpočtu), bude ohodnoceno nejlepší umístění a následně ponížena na strop 50 tis.Kč. 

– toto bych do usnesení nedával, je to následně vysvětleno 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 199/2013 

RM ruší směrnici Pravidla pro odměňování medailistů z olympijských her, mistrovství světa a 

mistrovství Evropy s účinností od 1. 5. 2013. Rozdělení odměn za rok 2013 zůstane v kompetenci 

vedení města. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

V rozpočtu města je alokována položka 50 tis. Kč a RM se přiklání k podržení této položky v 

rozpočtu města. K roku 2011 nebylo 50 tis. čerpáno, sportovci do konce února o tyto prostředky 

nepožádali, letos požádali, ale pozdě. Diskuze o existenci směrnice - zrušení směrnice, zastropení 

odměn na 50 tis. Kč, nenásobení-lépe nesčítání odměn za více medailových umístění u jednoho 

sportovce, lépe předávat při vyhlášení Sportovce roku města Turnova, ponechat v příštích letech v 

rozpočtu 50 tis. Kč na odměny medailistů. 

 

 

K bodu č. 9/Odbor rozvoje města 

Aktualizovaný Strategický plán města Turnova - pracovní materiál 

 

Usnesení č. 200/2013 

RM bere na vědomí aktualizovaný Strategický plán města Turnova a ukládá odboru rozvoje města 

jej dopracovat a předložit zastupitelstva města ke schválení. 

(Hlasování:7/0/0) 



Aktualizace byla provedena personálně v rámci Městského úřadu (nikoli externí firmou). Bude ještě 

doplněno stanovisko dopravní komise.  

 

K bodu č. 10/Ostatní 

Odvolání člena komise pro rozvoj a správu majetku 

 

Usnesení č. 201/2013 

RM odvolává Ing. Miroslava Šorejse z komise pro rozvoj a správu majetku na jeho vlastní žádost. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 202/2013 

RM odvolává Matina Junka (Tenisový klub) ze sportovní komise. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 203/2013 

RM schvaluje Jiřího Mikulu (Tenisový klub) jako nového člena sportovní komise. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Pamico Czech, s. r. o. 

 

Usnesení č. 204/2013 

RM bere na vědomí zprávu o finančním plnění smlouvy mezi Městem Turnov a firmou Pamico 

Czech, s.r.o.. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 205/2013 

RM požaduje prověření časového rámce a výhodnosti podmínek smlouvy mezi Městem Turnov a 

firmou Pamico Czech, s.r.o. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Město uzavřelo smlouvu s Pamicem ve chvíli, kdy se začaly masivně budovat komunikace. V této 

chvíli je město propojeno se svými příspěvkovými organizacemi a obchodními organizacemi bez 

placení nákladů za vybudování sítě a za provoz. Cena za věcné břemeno 400 Kč/bm (původně 30 

Kč) byla stanovena až po uzavření smlouvy s Pamicem jako reakce na ničení nových povrchů. 

Smlouva v této chvíli nemá časové omezení. 

 

Jmenování členů letopisecké komise 

 

Usnesení č. 206/2013 

RM jmenuje pana Mgr. Pavla Jakubce členem letopisecké komise.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 207/2013 

RM jmenuje pana Mgr. Davida Marka členem letopisecké komise.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 



Doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov-výsledek VŘ 

 

Usnesení č. 208/2013 

RM schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, nabídku firmy TELMO, spol. s r.o., IČ 473 

07 781, se sídlem V Celnici 1031/4 Praha 1 na realizaci dodávky k projektu „Digitální povodňový 

plán města Turnov-doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov“ za cenu 

11.583.778,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 209/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

První část digitální povodňový plán (realizuje se) za cca 250 tis. Kč, monitorovací a hlásný systém 

(vyhlášeno VŘ), administruje ARR, 3 nabídky, posuzovala se pouze nejnižší cena, liší se v řádu 

stovek tisíc, navazujeme na stávající systém (na webu města jsou patrné údaje z již fungujících 

stanic, 6 stávajících akustických hlásičů), budou se instalovat: 3 nové hlásiče hladiny toků 

(Stebenka, Vazovec, Jizera-centrum), 2 srážkoměry (Kozákov, Turnov-Maškovka), další akustické 

hlásiče, které ve své podstatě pokryjí celé město, budeme prvním městem v Libereckém kraji, který 

bude mít takto vybavený systém, údržba systému bude stát cca 100 tis. Kč ročně. 

 

 

 

 

Zapsal:         Ověřil: 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Otakar Špetlík 

  
 
 


