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ZÁPIS  
z 19. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 27. srpna 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 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti "Turnov -

užitkový vodovod pro městský park" 

Stanislava Syrotiuková   14:00 – 14:40    

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Turnov, Pelešany p. č. 99/3, vodovodní, kanalizační a STL 

plynovodní přípojka, p. xxxxxxxx" 

       

3. Výběrové řízení "Pojištění zastupitelů Města Turnov - část 

2." 

       

4. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení "DD Pohoda 

– rekonstrukce dvou výtahů" 

Ing. Tomáš Hocke       

5. Výběr nejvhodnější nabídky – "Regenerace panelového 

sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 7. etapa" 

       

Ostatní 

6. Záštita starosty města - finanční dar na uspořádání veřejné 

besedy se senátorem na téma VOLBY – OKRAJOVÁ VĚC 

Ing. Tomáš Hocke  14:40 – 15:00     

7. Provoz kantýny DD Pohoda - průběžná informace Mgr. Petra Houšková       

Záležitosti odboru přestupkového řízení 

  8.         Personální záležitosti odboru přestupkového řízení  –      Ing. Miroslav Šmiraus 

              přidaný bod 

Záležitosti odboru správy majetku 

  9.         Dohoda  o  stavební  úpravě  bytu  č. 8/1  v  č. p. 2031, ul.        Mgr. Petra Houšková 

              Žižkova, Turnov – přidaný bod 

  10.       Výběr nejvhodnější   nabídky  –   "Dodávka  nábytku  do        Ing. Tomáš Hocke 

              Objektu Nové   návštěvnické   centrum   a   modernizace  

              Regionálního turistického informačního centra v Turnově" 

              -přidaný bod 
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11.         Smlouva o dílo – "Nové návštěvnické centrum  a         

              modernizace Regionálního turistického informačního 

              centra – část 2. " – přidaný bod 

12. Členství v  komisi  RM  pro  rozvoj  města  a  správu  

 majetku – přidaný bod 

 

 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti "Turnov-užitkový vodovod pro 

městský park" 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov zrealizoval na pozemcích Libereckého kraje výstavbu užitkového vodovodu pro městský park. Jedná 

se stavbu užitkového vodovodu pro městský park, který vede ulicí Husova a ul. 5. května. Touto stavbou je dotčen 

pozemek p. č. 3877/1 a 3874/4 k. ú. Turnov ve vlastnictví Libereckého kraje v rozsahu 9,8 bm. Pro výše uvedenou 

stavbu žádá Liberecký kraj Město Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 
 

Usnesení RM č. 503/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 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. 3877/1 a 3874/1 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Libereckého kraje v celkové délce 9,8 bm dotčených stavbou užitkového vodovodu 
pro městský park k. ú. Turnov, pro Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov za jednorázovou 
úhradu 490 Kč + DPH, cena za 1bm činí 50 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného 
břemene schváleným usnesením Rady Libereckého kraje. 
 

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

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Turnov, Pelešany p. č. 

99/3, vodovodní, kanalizační a STL plynovodní přípojka, p. xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Investor xxxxxxxxxxxx podala žádost o zřízení věcného břemene na stavbu „STL plynovodní přípojky, vodovodní a 

kanalizační přípojky pro pozemek p. č. 99/3 k. ú. Mašov u Turnova, Pelešany“. Jedná se o výstavbu nových přípojek 

k novému RD v Pelešanech.  

 
 

Usnesení RM č. 504/2020 
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 a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 1318 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnova 
dotčený stavbou „STL plynovodní přípojky, vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek p. č. 99/3 k. ú. 
Mašov u Turnova, Pelešany“ ve prospěch xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 
4.800 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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3. Výběrové řízení "Pojištění zastupitelů Města Turnov - část 2." 
 

Rozprava: 

 

Vybraný účastník výběrového řízení „Pojištění Města Turnov – část 2. - pojištění zastupitelů“, Hasičská vzájemná 

pojišťovna, a. s., IČ: 46973451 zaslal po zveřejnění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky prostřednictvím 

profilu zadavatele Odstoupení od podpisu pojistné smlouvy. Navrhujeme tedy výběrové řízení „ Pojištění Města 

Turnov – část 2.“ zrušit a výběrové řízení na část 2. vypsat znovu. 

 
 

Usnesení RM č. 505/2020 
RM schvaluje  
zrušení výběrového řízení "Pojištění Města Turnova - část 2. - pojištění zastupitelů" z důvodu odstoupení 
vybraného účastníka Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. z výběrového řízení. 
 

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

Usnesení RM č. 506/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na projekt "Pojištění Města Turnov - pojištění 
zastupitelů" a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Ing. 
Miroslav Šmiraus, Stanislava Syrotiuková, Marcela Pilská. 
 

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

4. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení "DD Pohoda – rekonstrukce dvou 

výtahů" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů“, který 

provedla hodnotící komise dne 10. 8. 2020 výběr dodavatele a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 

Schindler CZ, a. s., IČ: 27127010 za cenu Kč 1 137 000 bez DPH/ Kč 1 307 550 s DPH. Realizace akce: 5. 10. 2020 

do 23. 10. 2020. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. Schindler  CZ,  a. s,, Slovanská 30, Liberec. 1 137 000,-/ 1 307 550,- 

2. VHL s. r. o., Mánesova 1624/20, Praha 2 1 472 000,-/ 1 692 800,- 

3. VÝTAHY A PLOŠINY s. r. o., Cihelní 3199/75a, 

Ostrava 
1 737 800,-/ 1 998 470,- 

 
 

Usnesení RM č. 507/2020 
RM schvaluje  
na základě výběr nejvhodnější nabídky dodavatele Schindler CZ, a. s., IČ: 27127010 na realizaci zakázky 
"DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů" za cenu Kč 1 1137 000,- bez DPH /Kč 1 307 550,- s DPH a 
zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Výběr nejvhodnější nabídky – "Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U 

nádraží – 7. etapa" 
 

Rozprava: 

 

Na základě posouzení splnění kvalifikačních předpokladů nabídky výběrového řízení „Regenerace panelového 

sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 7. etapa“, který provedla hodnotící komise dne 10. 8. 2020, se schvaluje výběr 

dodavatele a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MIZERA-STAVBY a. s., IČ: 28762070 za cenu Kč 

5 719 171,14 bez DPH/ Kč 6 920 197,08 s DPH. Realizace akce: 31. 3. 2021 do 30. 6. 2021. Podána byla pouze 

jedna nabídka. Projektová cena je 7,26 mil. Kč vč. DPH. 
 

Pořadí Název společnosti Sídlo společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. MIZERA-STAVBY a. s., 

IČ:28762070 

Smetanova 1366, Lomnice n P. 5 719 171,14/ 6 920 197,08 

 
 

Usnesení RM č. 508/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nabídku dodavatele MIZERA-STAVBY a. s., IČ: 28762070 na 
realizaci zakázky "Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 7. etapa" za cenu Kč 5 
719 171,14 bez DPH/Kč 6 920 197,08 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 
dodavatelem. 
 

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

6. Záštita starosty města - finanční dar na uspořádání veřejné besedy se senátorem 

na téma VOLBY – OKRAJOVÁ VĚC 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2020 - Záštity starosty nad 

kulturními akcemi mimo dotační program na tuto akci spolku Radosti, z. s. Pan Říman, pověřený koordinátor, 

požádal město Turnov o finanční podporu na uspořádání veřejné besedy se senátorem Pavlem Fischerem na téma 

VOLBY – OKRAJOVÁ VĚC? v Turnově dne 16. 9. 2020, finanční podpora by byla využita na náklady na této 

besedy. 

 
 

Usnesení RM č. 509/2020 
RM schvaluje  
v rámci Záštity starosty města poskytnutí finančního daru pro spolek Radosti, z. s., Kacanovy č. p. 30, PSČ 
51101, IČ: 22829636, ve výši 1.000 Kč na uspořádání veřejné besedy se senátorem na téma VOLBY – 
OKRAJOVÁ VĚC. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 
Hockeho jejím podpisem. 
 

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

7. Provoz kantýny DD Pohoda - průběžná informace 
 

Rozprava: 

 

RM schválila ZSST uzavření nájemní smlouvy na provozování kantýny v DD Pohoda s MST, s. r. o. od června 2020 

ve zkušebním provozu na 3 měsíce. V DD Pohoda řešíme opakovaný problém s provozováním kantýny, i přes 

stanovenou částku nájmu 1 Kč/ rok se zde nájemce střídá cca po roce. V květnu 2020 ukončil smluvní vztah další 

nájemce a napřímo jsem oslovila jednatele MST, zda by nemohli pronájem kantýny převzít a pokusit se zachovat její 

provoz. Dle usnesení předkládám průběžnou zprávu o provozu kantýny – v příloze je vyjádření pana jednatele MST 

i pana ředitele ZSST s návrhy na další opatření k zachování provozu, který po projednání s organizacemi 

navrhujeme prodloužit do konce roku 2020. 
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Usnesení RM č. 510/2020 
RM bere na vědomí  
informace o provozu kantýny v DD Pohoda a schvaluje Zdravotně sociálním službám Turnov prodloužení 
nájemní smlouvy na provozování kantýny v Domově důchodců Pohoda s Městskou sportovní Turnov, s. r. 
o., do 31. 12. 2020. 
 

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

8. Personální záležitosti odboru přestupkového řízení 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh na navýšení personálního obsazení odboru přestupkového řízení. Při zřízení odboru v 90. 

letech minulého století byl počet úředníků nastaven na 3 zaměstnance, kteří zpracovali cca 200 přestupkových věcí 

za rok. Následně však systematicky docházelo a dochází k nárůstu objemu práce, a to cca v počtu o 5% za každý 

kalendářní rok.  

V neposlední řadě je zapotřebí se zmínit o existenci nových přestupků, které nám byly svěřeny v poslední době k 

projednání. Postupně řeší odbor přestupky například z oblasti školství a sociálních věcí-ze školského zákona jde o 

nenastoupení k povinné předškolní či povinné školní docházce a z odboru sociální věcí se jedná o zanedbání péče ze 

strany rodičů dětí, kdy je řešeno záškoláctví apod. U každé další nové oblasti je třeba se před projednáváním 

seznámit správními předpisy, ze kterých dané přestupky plynou, což je další čas, o nějž se projednání prodlužuje.  

Nově řeší odbor i přestupky dle zákona o střetů zájmů veřejných funkcionářů, kdy jsme za poslední 2 roky obdrželi 

cca 180 oznámení. Příprava k projednání daného přestupku, samotné projednání a vydání rozhodnutí představuje 

objem práce asi 3 hodiny na 1 přestupek, což v součtu je 540 hodin – 3 měsíce pracovní doby jednoho úředníka. 

Nelze také zapomenout, že parlament ČR v červnu 2020 schválil novelu trestního zákoníku, kterou navýšil 

minimální hranici majetkové škody z 5000 Kč na 10000 Kč, což je minimální hranice odpovědnosti za trestný čin. 

Nepochybně dojde k navýšení majetkových přestupků v řádu desítek skutků, ale blíže to nelze v současné době říci. 

Na závěr připomínáme, že již při uzavírání nových veřejnoprávních smluv v roce 2018 jsme předpokládali, že 

početnímu navýšení pracovníků na odboru nakonec dojde. To jsme promítli i do plateb pro obce, za které přestupky 

řešíme. Celkově z těchto smluv plyne každoročně do rozpočtu města částka 472.150 Kč. Veřejnoprávní smlouvy 

jsou nyní uzavřeny s každou obcí v ORP Turnov a přestupkové řízení z těchto smluv ve všech oblastech činí cca 

25% objemu celé agendy odboru. 

 
 

Usnesení RM č. 511/2020 
RM zřizuje  
1 pracovní místo úředníka na odboru přestupkového řízení k 1. lednu 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 512/2020 
RM schvaluje  
na základě výše uvedeného usnesení RM celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ na 113 od 1. 
ledna 2021. Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených v městském 
úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 12, FO 8, ORM 8, OŽP 8, OPŘ 
4, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 6, ŽÚ 5. 
 

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

9. Dohoda o stavební úpravě bytu č. 8/1 NP v č. p. 2031, ul. Žižkova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Sociální a bytová komise dne 16. 6. 2020, usnesením č. 16/2020 přidělila nájemní byt č. 8/1NP v č. p. 2031 Žižkova, 

Turnov paní xxxxxxxxxx. Nájemní smlouva pro tento byt č. 58/2020 byla uzavřena dne 24. 8. 2020 s platností 1. 9. 

2020 do 31. 8. 2021. Paní xxxxxxxxx dne 30. 6. 2020 podala žádost o povolení rekonstrukce bytu – předělání 
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sprchového koutu na bezbariérový, namontování madel v koupelně a snížení prahů v bytě a to z důvodu 

nepříznivého zdravotního stavu, pohybuje se pouze na invalidním vozíku.  

 
 

Usnesení RM č. 513/2020 
RM schvaluje  
uzavření dohody o provedení úprav nájemního bytu č. 8/1 NP v č. p. 2031 Žižkova ulice, Turnov s 
nájemnicí paní xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

Usnesení RM č. 514/2020 
RM požaduje  
od odboru správy majetku předložit systémové řešení rekonstrukce bytů ze strany nájemníků jak u 
tradičních bytů, tak bytů zvláštního určení. 
 

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

10. Výběr nejvhodnější nabídky – "Dodávka nábytku do objektu Nové návštěvnické 

centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Dodávka nábytku do objektu "Nové návštěvnické 

centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově", který provedla hodnotící komise 

dne 24. 8. 2020, se schvaluje výběr dodavatele a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Nábytek Styl spol. 

s r. o., IČ: 25965123 za cenu Kč 598 418,- bez DPH/ Kč 724 085,78 s DPH. Realizace akce: 1. 1. 2021 do 15. 6. 

2021. Projekční cena 532 tis. Kč vč. DPH. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti Sídlo Nabídková cena bez DPH/ 

s DPH 

1. Nábytek Styl spol. s r.o., IČ: 

25965123  

Nádražní 1120, Turnov 
   598 418,-/ 724 085,78 

2. Martin Kučera, IČ: 73502006 Husova 228, Husinec    648 000,-/ 784 080,- 

3. FORM, spol. s r.o., IČ: : 43964532 Poručíka Hoši 512/2a, 

Kozmice 

  708 745,-/ 857 581,45 

 
 

Usnesení RM č. 515/2020 
RM schvaluje  
na základě výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Nábytek Styl spol. s r.o., IČ: 25965123 na realizaci 
zakázky "Dodávka nábytku do objektu Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 
turistického informačního centra v Turnově" za cenu Kč 598 418 bez DPH/Kč 724 085,78 s DPH a zároveň 
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

11. Smlouva o dílo – "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra – část 2." 
 

Rozprava: 

 

Na základě usnesení RM č. 474/2020 z 10. 8. 2020 bylo schváleno uzavření Smlouvy o dílo na realizaci zakázky 

"Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově část 2." za 

cenu Kč 799 316,27 bez DPH/ Kč 968 264,69 včetně DPH s firmou čekro CZ, s. r. o., IČ: 28750187 
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Firma čekro CZ s. r. o. byla přes profil zadavatele vyzvána 13. 8. 2020 k předložení dokladů před podpisem 

smlouvy. Na tuto výzvu nám prostřednictvím datové schránky zaslala dne 19. 8. 2020 prohlášení, že od realizace 

zakázky odstupuje. Na základě této informace jsme kontaktovali, s nabídkou možnosti realizace zakázky, emailem 

druhou firmu, která podala do tohoto výběrového řízení také nabídku, a v části 1. byla tato firma vybrána k realizaci 

zakázky, a to firmu Livington Company s. r. o., IČ: 07157851, která nabídla cenu pro část 2. Kč 839  997,83 bez 

DPH/ Kč 1 016 397,37 s DPH a splnila požadovanou kvalifikaci. Firma nám emailem potvrdila, že má o provedení 

této zakázky zájem. Podpisem Smlouvy o dílo s firmou Livington Company s. r. o. by narostla cena o 44 387,31 Kč 

s DPH.  

 
 

Usnesení RM č. 516/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 
turistického informačního centra v Turnově - část 2" za cenu Kč 839 997,83 bez DPH/ Kč 1 016 397,37 s 
DPH s firmou Livington Company s. r. o., IČ: 07157851. 
 

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

12. Členství v komisi RM pro rozvoj města s právu majetku 
 

 
Usnesení RM č. 517/2020 

RM mění  
název komise RM pro rozvoj města, správu majetku a městskou památkovou zónu na nový název komise 
RM pro rozvoj města a správu majetku. 
 

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

Usnesení RM č. 518/2020 
RM jmenuje  
členem komise pro rozvoj města a správu majetku pana Ing. Arch. Zdeňka Bičíka. 
 

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

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. září 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………  ……………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka 


