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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 27. března 2014 
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, ThMgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin Hrubý 

Omluveni: Ing. Tomáš Sláma 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

 

 

K bodu č. 1 Záležitosti OSM 

Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro etapu „Zajištění a konzervace torza 

tarasní zdi pod 3. skalním blokem a konzervace jižního zdiva pod vyhlídkou“ hradu Valdštejn 
V r. 2011 zpracovala firma GIRSA AT spol. s r.o. projektovou dokumentaci „Hrad Valdštejn –

záchranné zajištění skalního masívu III. skalního bloku. Toto zajištění je rozděleno na 7 částí. K 

31.12.2013 bylo dokončeno 6 částí. V letošním roce budou probíhat práce na poslední 5. řešené oblasti, 

tzv. stabilizaci torza paty jižního skalního bloku v oblasti pod vyhlídkou. Z rozpočtu města byla na tuto 

etapu vyčleněna částka 600 tis. Kč, dotační příslib z Programu záchrany architektonického dědictví 

(PZAD) je ve výši 800 tis. Kč. Dle podmínek dotačního titulu musí být podíl žadatele min. ve výši 

100% poskytnuté dotace. Zbývajících 200 tis Kč bude financováno hradem Valdštejn z rezervního 

fondu. Náklady na realizaci díla dle rozpočtu jsou ve výši 2,6 mil. Kč. Je předpoklad, že vysoutěžená 

částka bude podstatně menší.  

 

Usnesení RM č. 113/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na etapu akce: „Zajištění a konzervace torza tarasní zdi 

pod 3. skalním blokem a konzervace jižního zdiva pod vyhlídkou“ hradu Valdštejn a schvaluje 

hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Eliška Gruberová, Jiří Vele, Eliška Krejčová, 

Ing. Ladislav Osička 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Oprava střechy penzionů – Žižkova ulice, č.p. 2032 a č.p. 2047, Turnov 

Celkové náklady byly odhadnuty na 5.045.001,00 Kč bez DPH. Veřejná zakázka byla vypsána jako 

veřejná zakázka malého rozsahu podle směrnice č.49.10 -Zásady a postupy k zadávání veřejných 

zakázek Městem Turnov –verze platná od 1.1.2014.  OSM poptal 8 firem a zveřejnil zakázku na 

webových stránkách města. Do stanoveného data pro doručení nabídek - 21.3.2014 do 12 hodin se 

přihlásilo 5 firem. 
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Usnesení RM č. 114/2014 

RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy 

penzionu – Žižkova ulice, č.p. 2032 a č.p. 2047, Turnov“ firmu FAST střechy, s.r.o., Smetanova 

2065, 547 01 Náchod, IČ: 27537676, která předložila nejnižší nabídkovou cenu 4.135.663 Kč bez 

DPH (4.756.012,40 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

Pronájem v čp. 1294 U Nádraží, Turnov 

 

Usnesení RM č. 115/2014 

RM bere na vědomí úpravu nájemní smlouvy z fyzické osoby: MUDr. Jana Hylmarová na 

společnost: Dětský lékař MUDr. Hylmarová Jana, s.r.o. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

Stavební úpravy v ZŠ Alešova – změna schválení vybraného zhotovitele 

 

Usnesení RM č. 116/2014 

RM ruší své usnesení č. 111/2014 z důvodu odstoupení uchazeče STAVEX-GH, v.o.s. od nabídky a 

schvaluje jako nejvhodnější nabídku uchazeče druhého v pořadí, tj. firmu INSTAV stavební práce, 

s.r.o., Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 7 na realizaci stavby „Stavební úpravy v ZŠ Alešova“ za 

cenu 2 160 071,-Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 2 Turnovské památky a cestovní ruch 

Vznikem nové příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch došlo ke změně v 

placení DPH. Město Turnov, tím i odbor cestovního ruchu jsou plátcem DPH, hrad Valdštejn 

plátcem nebyl. Příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch bude plátcem DPH. Při 

zachování výnosů je proto nutné zvýšit cenu parkovného a cenu za svatební obřady na hradě 

Valdštejn. Po diskuzi RM schválila zvýšení ceny parkovného, ale nezvýšila cenu svatebních 

obřadů. 
V souvislosti s převodem zboží do nového pokladního systému a jeho navýšením o DPH 

žádá hrad Valdštejn o odpis neaktuálního a zastaralého zboží včetně zboží poškozeného. Odpis 

zboží byl předložen likvidační komisi, která tento odpis schválila. 
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Usnesení RM č. 117/2014 

RM schvaluje navýšení částky parkovného o DPH, a to následovně: parkovné za autobus – 120,- 

Kč, za automobil – 35,- Kč, za motorku – 12,- Kč, za krátkodobé parkování (pro zastavení ohledně 

pramenité vody – 6,- Kč. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 118/2014 
RM schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění konání svatebních obřadů pro Hrad Valdštejn a 

synagogu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 119/2014 

RM schvaluje odpis neaktuálního zboží ze skladových zásob hradu Valdštejna a souhlasí s jeho 

bezplatným použitím na veletrhy a propagační akce. 

(Hlasování:8/0/0) 
 
 

 

V Turnově 31.3.2014 

 

 

 
 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Hocke      Ověřil: Mgr. Otakar Špetlík 

starosta         místostarosta 

 

 
 


