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ZÁPIS  
ze 4. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 25. února 2021 
 

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 (distančně), Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana 
Maierová (distančně), Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová (distančně), 
Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
Úřadu: 

Eva Kordová            
 

Eva Kordová 
 

 
Mgr. Eva Honzáková 

 

 

Jednání probíhalo v době vyhlášeného Nouzového stavu v ČR. 

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a práva stavby "Kanalizační přípojka Muzeum 

veteránů Turnov (staré kino)" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 13:00 – 14:15      

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti "SM, Turnov p. č. 3425/10 - smyčka kNN" 

       

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti a práva stavby "SM Turnov, ul. Šlikova p. č. 

2405/2-kNN" 

       

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti "SM Mašov, opuštění DTS na p. č. 677-kNN" 

       

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu 

provést stavbu "SM Turnov, Nudvojovice p. č. 3839/3,6 + 

3810/16-kNN" 

       

6. Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene-

služebnosti a práva stavby "Vodovodní, kanalizační přípojky 

a sjezd z komunikace, xxxxxxxxxx" 

       

7. Smlouva o příspěvku na sítě a komunikaci Na Piavě – bod 

byl stažen z jednání 

       

8. Žádost o prodej pozemku p. č. 1247/2, k. ú. Turnov, 

Benátky 

       

9. Výběr dodavatele výběrového řízení "Výměna oken v 

objektu č. p. 26, ulice 5. května, Turnov" 

Ing. Tomáš Hocke       
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10. Schválení dodatku č. 1 na akci: Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově, – část 2, – SO 02,  méněpráce, vícepráce 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

11. Schválení dodatku č. 2 na akci: Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově, – část 1, – SO 01,  méněpráce, vícepráce 

       

12. Informace o vývoji řízení ve věci způsobu vyrovnání 

závazků vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy a záměr 

směny pozemků v k. ú. Turnov 

       

13. Regenerace sídliště Přepeřská, zpracování studie        

14. Žádost o snížení nájemného - Spirála, MUDr. Matek        

Záležitosti odboru životního prostředí 

15. Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní 

hospodářské osnovy Turnov – sever 

Mgr. Jana Svobodová 14:15 – 14:30     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

16. Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021 – 

2024 

Mgr. Jana Svobodová 14:30 – 14:45     

Ostatní 

17. Složení hodnotících komisí pro hodnocení ředitelů a 

jednatelů za 2020 

Mgr. Petra Houšková 14:45 – 15:00     

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

 

22. 

 

 

Členství tajemnice ve Sdružení tajemníků městských a 

obecních úřadů ČR, z. s. 

Kulturní centrum Turnov, s. r. o. – výběrové řízení "Zvýšení 

požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov" 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci "Polyfunkční 

komunitní centrum ul. Skálova, Turnov" – přidaný bod 

Zadávací dokumentace pro akci "Město Turnov – door to 

door systém sběru a svozu odpadů" – přidaný bod 

Záštita starosty města – finanční dar na uspořádání vyhlášení 

ankety "Nejúspěšnější sportovci okresu Semily" 2020 – 

přidaný bod 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Mgr. Petra Houšková 

 

Mgr. Dagmar Šrytrová 

 

Mgr. Jana Svobodová 

      

 

 

 

 

 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a práva 

stavby "Kanalizační přípojka Muzeum veteránů Turnov (staré kino)" 
 

Rozprava: 

 

Investor xxxxxxxxxxxx podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Kanalizační přípojky pro objekt 

Muzeum veteránů" p. č. 369 k. ú. Turnov. Jedná se o stavbu kanalizační přípojky k budoucímu objektu Muzea 

veteránů (bývalé staré kino) na Trávnicích. Pro výše uvedenou stavbu žádá investor Město Turnov o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene. 

Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského a vodárenského zařízení včetně jeho 

příslušenství. 

 
 

Usnesení RM č. 90/2021 
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), zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 
383 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Kanalizační přípojka pro objekt Muzeum 
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veteránů p. č. 369 k. ú. Turnov" ve prospěch xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 
1.500 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (500 Kč za 
započatý metr + DPH). 
 

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

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM, Turnov 

p. č. 3425/10 - smyčka kNN" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby na akci: "SM, Turnov, p. č. 3425/10 - smyčka kNN". Projektovaná stavba se nachází v asfaltové 

komunikaci v ulici Šolcova, u Zastávky. Jedná se o stavbu nového odběrného místa na p. č. 3425/3 k. ú. Turnov, 

délka nového kabelového vedení, které bude provedeno výkopem, povede v délce cca 9 bm v pozemku p. č. 3426/2 

k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 91/2021 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění 
stavby 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, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na pozemek parc. č. 3426/2 k. 
ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 9 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, p. č. 
3425/10 - smyčka kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 4.500 Kč + 
DPH (500 Kč/1 bm). 
 

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

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a práva 

stavby "SM Turnov, ul. Šlikova p. č. 2405/2-kNN" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby na akci: "SM, Turnov, Šlikova p. č. 2405/2-kNN". Projektovaná stavba se nachází v ulici Šlikova, 

Turnov 2. Jedná se o stavbu nového odběrného místa na p. č. 2405/2 k. ú. Turnov, délka nového kabelového vedení, 

který bude proveden výkopem, povede v délce cca 5 bm po pozemku p. č. 2403 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 92/2021 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění 
stavby 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, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na pozemek parc. č. 2403 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 5 bm dotčeného stavbou "Turnov, Šlikova p. č. 
2405/2-kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 2.500 Kč + DPH (500 
Kč/1 bm). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM Mašov, 

opuštění DTS na p. č. 677-kNN" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby na akci: "SM, Turnov, Mašov, opuštění STS na p. č. 677-kNN". Projektovaná stavba se nachází 

v obci Mašov, poblíž návsi. Jedná se o stavbu nového kabelového vedení, která bude provedena výkopem a částečně 

i protlakem pod komunikací, ve třech případech překopem a pak ještě překopem krajské komunikace. 

 
 

Usnesení RM č. 93/2021 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění 
stavby 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, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na pozemek parc. č. 3555/3, 
3554/8 a 3554/6 vše k. ú. Turnov a pozemky parc. č. 1313/1, 4/2, 5/7, 22/2, 1306, 1304, 1302, 291/1 a 
st. p. č. 193, vše k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 224 bm 
dotčeného stavbou "SM, Turnov, Mašov, opuštění STS na p. č. 677-kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. 
za jednorázovou úhradu v částce 135.000 Kč + DPH (500 Kč/1 bm + 7.000 KČ za překop). 
 

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

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu "SM 

Turnov, Nudvojovice p. č. 3839/3,6 + 3810/16-kNN" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby na akci: "SM, Turnov, Nudvojovice p. č. 3839/3,6 + 3810/16-kNN". Projektovaná stavba se 

nachází v zahrádkářské osadě u Jizery v Nudvojovicích. Jedná se o stavbu nových odběrných míst pro zahrádky na 

pozemcích p. č. 3839/9, 3839/6, 3839/3, 3839/2  k. ú.Turnov. Délka nového kabelového vedení, které bude 

provedeno výkopem, povede v délce cca 111 bm v pozemcích p. č. 3811 a 3839/14 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 94/2021 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění 
stavby 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, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na pozemek parc. č. 3811 a 
3839/14 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 111 bm dotčeného stavbou "SM, 
Turnov, Nudvojovice p. č. 3839/3,6 + 3810/16-kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou 
úhradu v částce 55.500 Kč + DPH (500 Kč/1 bm). 
 

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

6. Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene-služebnosti a práva 

stavby "Kanalizační přípojky a sjezd z komunikace, xxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Investor xxxxxxxxxxxxxx podali žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Kanalizační přípojky a sjezdu pro 

novostavbu RD na pozemku p. č. 316/3 k. ú. Mašov u Turnova". Jedná se o stavbu kanalizační přípojky a zřízení 
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sjezdu na komunikaci.  Stavba kanalizační přípojky povede přes pozemek p. č. 1296 k. ú. Mašov u Turnova ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce 3 bm a vyústí do kanalizační stoky v komunikaci. Šířka sjezdu na 

komunikaci bude po zaokrouhlení činit 7 bm. 

 
 

Usnesení RM č. 95/2021 
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), zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích a podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 
1296 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Kanalizační přípojka a sjezd pro 
novostavbu RD na p. č. 316/3 k. ú. Mašov u Turnova" ve prospěch xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za jednorázovou úhradu 6.200 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 
1. 7. 2020. (500 Kč za započatý metr, 2.000 Kč/případ sjezd + 1.000 Kč za každý metr navíc + DPH). 
 

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

7. Smlouva o příspěvku na sítě a komunikaci Na Piavě 
 

Rozprava: 

 

Staženo z projednávání. 

 
 

8. Žádost o prodej pozemku p. č. 1247/2, k. ú. Turnov, Benátky 
 

Rozprava: 

 

Radě města opětovně předkládáme k projednání žádost o prodej pozemku p. č. 1247/2, o výměře 645 m2, k. ú. 

Turnov. Jedná se o jediný samostatný pozemek určený územním plánem pro Rekreaci - zahrádkaření. K pozemku 

nevede žádný přístup ve vlastnictví města a zároveň není ošetřen ani smlouvou o služebnosti přístupu. Pozemek je 

dlouhodobě pronajímán panu xxxxxxxxxx, který nyní žádá o jeho prodej. 

 
 

Usnesení RM č. 96/2021 
RM neschvaluje  
prodej pozemku p. č. 1247/2, k. ú. Turnov, Benátky. Záměrem města Turnov není rozprodávání pozemků 
pro zahrádkářskou činnost do osobního vlastnictví. RM pověřuje odbor správy majetku jednáním o 
věcném břemenu chůze a jízdy k tomuto pozemku s majiteli přístupové cesty. 
 

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

9. Výběr dodavatele výběrového řízení "Výměna oken v objektu č. p. 26, ulice 5. 

května, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Výměna oken v objektu č. p. 26, ulice 5. května, 

Turnov", který provedla hodnotící komise dne 15. 2. 2021, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SAVA spol. s r. o., IČ: 15045111 za cenu Kč 457 647,- bez DPH /Kč 

526 295,- s DPH.   

Realizace 15. 3. - 31. 5. 2021. Rozpočet projektu 664 tis. Kč vč. DPH. 
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Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

a s DPH 

1. SAVA spol. s r. o., Bítouchovská 473, Semily 15045111 457 647,-/ 526 295,- 

2. Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň 28436024 505 872,-/ 581 753,- 

3. AA OKNA DVEŘE s. r. o., Vysočanská 548/81,  

Praha 9 
04945948 512 096,-/ 588 910,- 

4. Breston Saad s. r. o., V Uličkách 2518, Roudnice 

nad Labem 
27320405 542 101,-/ 623 416,- 

5. OKAY Plast spol. s r. o., Špálova 363, Sobotka 60935294 546 361,-/ 628 315,- 

6. OKNOSTYL group s. r. o., Tišnovská 2029/51, 

Kuřim 
27689719 554 969,-/ 638 214,- 

7. OKNA LANGER s. r. o., Staré Oldřichovice 1, 

Ústí nad Orlicí 
04555970 557 200,-/ 640 780,- 

8. RI OKNA a. s., Úkolky 1055, Bzenec 60724862 564 604,-/ 649 295,- 

9. Ing. Michal Štýs, Dr. Nováka 499, Benátky nad 

Jizerou 
45107360 615 684,-/708 037,- 

 
 

Usnesení RM č. 97/2021 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele SAVA spol. s r. o., IČ: 
15045111 na realizaci zakázky "Výměna oken v objektu č. p. 26, ulice 5. května, Turnov" za cenu Kč 457 
647,- bez DPH/Kč 526 295,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

10. Schválení dodatku č. 1 na akci: Nové návštěvnické centrum a modernizace 

Regionálního turistického informačního centra v Turnově – část 2,  méněpráce, 

vícepráce 
 

Rozprava: 

 

Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Livington Company s. r. o., která byla vybrána na základě 

výběrového řízení a schválena RM. Předkládáme RM ke schválení změny, které se vyskytly během stavby a které 

jsou předmětem dodatku č. 1. 
 

Jedná se o tyto vícepráce: 

1. V rohu místnosti 2.05 jsou instalační stoupačky. Z důvodu napojování instalací na tyto stoupačky se obezdění 

zbourá a pak se znovu vyzdí. 

2. Větší rozsah opravovaných omítek. V projektu je pouze oprava omítek po sekání. Ve skutečnosti byly větší 

zásahy do zdiva a vysprávky by byly vidět. Proto z důvodu sjednocení povrchu byly zvoleny nové omítky na větších 

celcích. 

3. Bylo potřeba pod nové omítky provést oškrabání maleb. 

4. Nová klimatizace. V projektu se ponechávala původní, která je však stará a nestačila by na nové prostory. Na 

novou klimatizaci se napojí i obě kanceláře do náměstí. 

Celková suma víceprací je: 201 333,33 Kč bez DPH, 243 613,33 Kč s DPH 
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Usnesení RM č. 98/2021 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s. r. o., IČ 07157851, na akci Nové 
návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 2. 
Nová cena díla bude 1 041 331,16 Kč bez DPH/ 1 260 010,70 Kč s DPH. 
 

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

11. Schválení dodatku č. 2 na akci: Nové návštěvnické centrum a modernizace 

Regionálního turistického informačního centra v Turnově, – část 1,  méněpráce, 

vícepráce 
 

Rozprava: 

 

Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Livington Company s. r. o., která byla vybrána na základě 

výběrového řízení a schválena RM. Na zasedání RM dne 7. 10. 2020 byl schválen dodatek č. 1. Předmětem tohoto 

dodatku bylo zrušení pozastávek, což byla podmínka k poskytnutí dotace. Nyní předkládáme RM ke schválení 

změny, které se vyskytly během stavby a které jsou předmětem dodatku č. 2. 
 

Jedná se o tyto vícepráce: 

1. Nové statické řešení 3 ks sloupů a průvlaku a s tím souvisejících prací. Po otlučení omítek a vybourání otvorů ve 

zdivu se zjistilo, že stávající zdivo nemá požadovanou únosnost. Proto byla navržena nová konstrukce sloupů a 

průvlaku. 

2. Nový základ pod pískovcový monument. V projektu byl pouze odkaz na nutné prověření stavu podlahy. S 

ohledem na vybraný kus pískovce a jeho váhu bylo dohodnuto zhotovit základ pod tento pískovec. 

3. Dobetonování + dozdívka po vybouraných schodech, v projektu nebylo řešeno. 

4. Větší rozsah opravovaných omítek. V projektu je pouze oprava omítek po sekání. Ve skutečnosti byly větší 

zásahy do zdiva a vysprávky by byly vidět. Proto z důvodu sjednocení povrchu byly zvoleny nové omítky na větších 

celcích. 

5. Bylo potřeba pod nové omítky provést oškrabání maleb. 

6. Nová klimatizace. V projektu se ponechávala původní, která je však stará a nestačila by na nové prostory. 

Celková suma víceprací je: 393 531,92 Kč bez DPH, 476 173,62 Kč s DPH 

 
 

Usnesení RM č. 99/2021 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s. r. o., IČ 07157851, na akci Nové 
návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 1. 
Nová cena díla bude 4 043 447,55 Kč bez DPH/ 4 892 571,54 Kč s DPH. 
 

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

12. Informace o vývoji řízení ve věci způsobu vyrovnání závazků vyplývajících z 

uzavřené Kupní smlouvy a záměr směny pozemků v k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Radě města opětovně předkládáme informace o vývoji věci plnění závazků z Kupní smlouvy uzavřené v roce 1992 s 

paní xxxxxxxxxxxx k pozemku p. č. 2544/11, k. ú. Turnov. 

 

Pan Hocke v tomto bodu nehlasoval a nahlásil střet zájmů. 
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Usnesení RM č. 100/2021 
RM souhlasí  
s podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
  
 

13. Regenerace sídliště Přepeřská, zpracování studie 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Zpracování 

architektonických studií "Regenerace sídliště Výšinka, Turnov a Regenerace sídliště Přepeřská". Na část týkající se 

regenerace sídliště Přepeřská byl uzavřen dodatek č. 1, kterým se prodlužil termín ukončení zakázky do 28. 2. 2021 

z důvodu posunu veřejného projednání v souvislosti s pandemií COVID 19. Bohužel ani v nově naplánovaném 

termínu nebylo veřejné projednání studie z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID 19 

zrealizováno. Proto byly na sídliště umístěny velkoplošné panely se zpracovanou studií a občané byli vyzváni k 

zaslání svých připomínek. Ze všech připomínek vzešel jednotný názor na zpracovanou studii - občanům se nelíbila a 

žádají její přepracování. Hlavním problémem bylo, z jejich uživatelského pohledu, nevhodné umístění hřiště mezi 

domy, stále nedostatečné parkovací plochy a s tím související malý rozsah řešeného území. Požadují, aby hřiště bylo 

umístěno za poslední dům č. p. 1804 směrem k Přepeřům, vedle stávajícího dětského hřiště. Požadují ve studii využít 

i plochy kolem stávajících patrových garáží, kam by mělo být rozšířeno parkování a vyřešeno veřejné osvětlení. 

Navrhují demolici kotelny a novou plochu rovněž využít na parkování. Tyto jejich požadavky jsou dle našeho 

názoru naprosto zásadní a z uživatelského komfortu oprávněné, ale prostorově zasahují již za původně stanovenou 

hranicí území, která byla pro zpracování studie vymezena. Proto byli osloveni zpracovatelé studie, aby předložili 

cenovou nabídku na rozšíření řešeného území regenerace sídliště Přepeřská.  

Cena díla je dle smlouvy o dílo 223.850Kč vč. DPH. Zpracovatel studie navrhuje navýšení ceny o 99.220Kč vč. 

DPH. Navýšená částka ve výši 99.220Kč vč. DPH bude po schválení zahrnuta do rozpočtových změn v 03/2021. 

Nový termín odevzdání studie pro veřejné projednání bude nově do 15. 6. 2021. Do 31. 10. 2021 by byla studie 

odevzdána kompletně a to po projednání v Radě a Zastupitelstvu města. 

 
 

Usnesení RM č. 101/2021 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "Zpracování architektonických studií - Regenerace sídliště 
Výšinka, Turnov a Regenerace sídliště Přepeřská" s firmou AND, s. r. o., IČO 40767141. 
 

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

14. Žádost o snížení nájemného - Spirála, MUDr. Matek 
 

Rozprava: 

 

Společnost SPIRÁLA s. r. o., Jablonec nad Nisou, kterou zastupuje MUDr. Petr Matek, má uzavřenou smlouvu o 

nájmu na část nebytových prostor v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov. Jedná se o prostory o celkové výměře 113 

m2, které MUDr. Matek využívá pro odborné ambulance nestátního zdravotnického zařízení - provozuje zde dětskou 

neurologii.  

MUDr. Matek navštívil dne 29. 1. 2021 pana starostu a požádal o snížení nájemného o 3/5. Svůj požadavek 

zdůvodnil faktem, že v ordinaci působí dva dny v týdnu a domnívá se, že 2/5 nájmu jsou spravedlivé. 

 
 

Usnesení RM č. 102/2021 
RM neschvaluje  
snížení nájemného pro společnost SPIRÁLA s. r. o. v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov a pověřuje odbor 
správy majetku jednáním o zmenšení prostor nájmů nebo nabídkou nájemních prostor v jiných 
objektech města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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15. Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy 

Turnov – sever 
 

Rozprava: 

 

Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví 

fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán, zpracovávají lesní hospodářské 

osnovy. V severní části působnosti obce s rozšířenou působností Turnov končí desetiletá platnost lesních 

hospodářských osnov, proto je potřeba je nahradit novými.  

 
 

Usnesení RM č. 103/2021 
RM bere na vědomí  
informaci o přípravě zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov – sever, platné od 1. 1. 2023 do 31. 12. 
2032. 
 

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

Usnesení RM č. 104/2021 
RM schvaluje  
uzavření "Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov - sever" 
mezi subjekty Česká republika - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 
250 01 Brandýs nad Labem, a obec s rozšířenou působností MĚSTO Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 
01 Turnov, a souhlasí s jejím podpisem starostou města. 
 

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

16. Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021 – 2024 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání Koncepci tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021—2024. Bod bude 

projednáván na ZM. 

 

Usnesení RM č. 105/2021 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit Koncepci tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021—2024. 
 

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

17. Složení hodnotících komisí pro hodnocení ředitelů a jednatelů za 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám ke schválení návrh na složení hodnotících komisí podle Pravidel pro výběrová řízení. 

 
 

Usnesení RM č. 106/2021 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení ředitele Městské knihovny Antonína Marka Turnov ve složení: 
Ing. Hocke, Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, Mgr. Marková, Mgr. Mlejnek. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 107/2021 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení ředitelky Turnovských památek a cestovního ruchu ve složení: Ing. Hocke, 
Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová, PhDr. Maierová, Mgr. Marková. 
 

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

Usnesení RM č. 108/2021 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení ředitelů Zdravotně sociálních služeb Turnov a Dětského centra Turnov ve 
složení: Mgr. Houšková, MUDr. Tomášek, Mgr. Kocourová, Bc. Chodaničová, E. Kordová. 
 

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

Usnesení RM č. 109/2021 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení jednatele Turnovských odpadových služeb, s. r. o. a Technických služeb 
Turnov, s. r. o. ve složení:  Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, D. Schindler, K. Jiránek, Mgr. Špetlík. 
 

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

Usnesení RM č. 110/2021 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. ve složení: Mgr. 
Svobodová, PhDr. Maierová, Ing. Miklík, J. Mikula, Ing. Hocke. 
 

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

Usnesení RM č. 111/2021 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. ve složení: Mgr. Houšková, 
Ing. Hocke, E. Kordová, Mgr. Svobodová, Mgr. Mlejnek. 
 

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

Usnesení RM č. 112/2021 
RM schvaluje  
hodnotící komisi na hodnocení jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. ve složení: Mgr. Svobodová, 
Ing. Hocke, J. Mikula, Bc. Fotr, Mgr. Mlejnek. 
 

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

18. Členství tajemnice ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s. 
 

Rozprava: 

 

Předkládám vám k odsouhlasení mé členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., což je 

profesní dobrovolná organizace, která v současné době sdružuje cca 430 vedoucích úřadů magistrátů, městských a 

obecních úřadů, úřadů městských částí a městských obvodů územně členěných statutárních měst. Hlavním cílem 

činnosti sdružení je prosazování profesních zájmů a spolupráce na rozvoji veřejné správy v ČR. 
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Usnesení RM č. 113/2021 
RM souhlasí  
s členstvím tajemnice Městského úřadu Turnov Mgr. Evy Honzákové ve Sdružení tajemníků městských a 
obecních úřadů ČR, z. s. a s úhradou členského příspěvku. 
 

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

19. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. – výběrové řízení "Zvýšení požárního 

zabezpečení KC Střelnice Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Překládáme zprávu o průběhu výběrového řízení na požární zabezpečení v objektu KC Střelnice a návrh jednatele na 

další postup. 

 
 

Usnesení RM č. 114/2021 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje zrušení výzvy k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
"Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov", do výběrového řízení se nepřihlásil žádný účastník. 
 

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

Usnesení RM č. 115/2021 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
schvaluje zadávací podmínky vyhlášení nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci "Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov" a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Mgr. 
David Pešek, Mgr. Petra Houšková, Ing. Tomáš Hocke, Dagmar Brabcová, Ing. Zbyněk Miklík, Karel Šírek s 
termínem stavby jaro 2021. 
 

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

20. Dodatek č. 3  ke Smlouvě o dílo na akci "Polyfunkční komunitní centrum ul. 

Skálova, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Stavbu "Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov" provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma 

MBQ  s. r. o. Cena díla na základě uzavřené smlouvy o dílo a včetně dodatku č. 1 a č. 2. je 24.177 737 Kč včetně 

DPH. Zhotovitel stavby firma MBQ s. r. o. předložil zpracovaný cenový Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

OSM/20/273/SYS, který souvisí se zajištěním a prováděním stavby nad rámec rozpočtu a výkazu výměr a dále 

položky méněprací při konečném prověření položek rozpočtu stavby.  
 

Vícepráce a méněpráce dle změnových listů ZL 17 – ZL 29: 

Méněpráce: 

ZL 19 : změny ve vybavení san.předmětů dle uživatele - 12 590,00 Kč 

ZL 20 : vypuštění pracných mozaik. obkladů - 8 405,71 Kč 

ZL 25 : Inventura realizovaných zpevněných ploch dle skut. - 95 316,70 Kč 

ZL 27 : Inventura nerealizovaných položek dle skut. - 31 911,58 Kč 

ZL 17 : Požadavek NIPI, který nebyl realizován - 21 889,04 Kč 

Celkem méněpráce - 170 113,03 Kč bez DPH 

Vícepráce: 

ZL 18 : Systém generálního klíče nebyl obsažen v rozpočtu stavby + 25 821,20 Kč 

ZL 21: Doplnění interiérové čistící zóny, nebyla v rozpočtu + 10 486,89 Kč 

ZL 22: Dle nabídky bylo řešeno oplocení areálu + 26 142,46 Kč 

ZL 23 : Stříkané vod značení nahrazeno vyskládáním pásů z přír. mat. + 0 Kč 

ZL 24 : Byla doplněna skladba S15 markýzy dle skutečnosti + 29 225,17 Kč 
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ZL 26: Cementovláknité desky obv. pláště dle skut. + 11 005,39 Kč 

ZL 28: Hmatová dlažba dle pož. NIPI nad rámec rozpočtu + 12 539,43 Kč 

ZL 29: Záměna oplechování markýzy TTZ za kazety DEK + 5 655,99 Kč 

Celkem vícepráce + 120 876,53 Kč bez DPH 

Celkem dodatek č. 3 – snížení konečné ceny: - 49 236,50 Kč bez DPH 

 
 

Usnesení RM č. 116/2021 
RM schvaluje  
uzavření cenového dodatku č. 3 ve výši - 59 576,17 Kč včetně DPH ke Smlouvě o dílo pro stavbu 
"Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov" s firmou MBQ, s. r. o. Celková konečná smluvní 
cena je 24.118 160,76 Kč vč. DPH. 
 

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

21. Zadávací dokumentace pro akci "Město Tunov - door to door systém sběru a 

svozu odpadů" 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení zadávací dokumentaci na akci "Město Tunov - door to door systém sběru a svozu 

odpadů". Zadávací dokumentaci zpracovávala společnost ASHPA, s. r. o. na základě uzavřené smlouvy s Městem 

Turnov. Jedná se o zakázku v hodnotě 6.342.810 Kč bez DPH, na kterou byla schválena dotace ze státního fondu 

životního prostředí. Zakázka je rozdělena na dvě části. První část je nákup nádob (popelnice a kontejnery) a 

připevnění RFID čipů na tyto nádoby. Druhá část jsou RFID čipy, ruční čtečka a zařízení určená k montáži na 

svozová vozidla (3 ks). 

 
 

Usnesení RM č. 117/2021 
RM schvaluje  
zadávací dokumentaci na akci "Město Turnov – door to door systém sběru a svozu odpadů". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 118/2021 
RM schvaluje  
hodnotící komisi ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslava Šípošová, Ing. Zuzana Sedláková, Libor 
Preisler, Marcela Pilská, Jiří Vele, David Schindler. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 

22. Záštita starosty města - finanční dar na uspořádání vyhlášení ankety 

"Nejúspěšnější sportovci okresu Semily" 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2021 - Záštity starosty nad 

kulturními akcemi mimo dotační program na tuto od Okresního sportovního a tělovýchovného sdružení Semily, z. s., 

které připravuje vyhlášení dalšího ročníku tradiční ankety "Nejúspěšnější sportovci okresu Semily", tentokrát za r. 

2020. Organizátorem letošní on-line ankety za sportovní prostředí v našem okrese je okresní organizace ČUS – 

Okresní sportovní a tělovýchovné sdružení Semily ve spolupráci se SPORT ACTION. 

 
, 
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Usnesení RM č. 119/2021 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města poskytnutí finančního daru pro Okresní sportovní a tělovýchovné sdružení 
Semily, z. s., 3. května 327, Semily 513 01, IČ 68 24 79 31 , ve výši 3.000 Kč na uspořádání vyhlášení 
dalšího ročníku tradiční ankety "Nejúspěšnější sportovci okresu Semily", tentokrát za r. 2020. Zároveň 
RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 2. března 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

          starosta            místostarostka 


