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  Zápis Rady Města Turnov 25. 3. 2021 

 
 

ZÁPIS  
z 6. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 25. března 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, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří 

Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová 

 

Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Sjezd z komunikace k RD p. č. 864/4, Daliměřice, 

xxxxxxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 13:00 – 13:50      

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Bukovina č. p. 12 - 

posílení vNN" 

       

3. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1818/39, k. ú. Turnov z 

majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

do vlastnictví města Turnov 

       

4. Záměr směny pozemků p. č. 370/2 a p. č. 2064/2, k. ú. 

Turnov 

       

5. Výpůjčka části pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov        

6. Smlouva o užívání autobusového stání na dopravním 

terminálu - Enjoy Europe, s. r. o. 

       

Ostatní 

7. Městská policie - měření rychlosti vozidel pomocí ručního 

radaru 

Mgr. Jana Svobodová  13:50 – 15:00     

8. Změny v komisích rady města Ing. Tomáš Hocke            

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

13. 

Územní plánování - opatření ve spojitosti s kauzou BD 

Slunečná a dalších domů 

Kulturní centrum Turnov s. r. o. - výsledky výběrového 

řízení na akci "Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice 

Turnov" 

Plat ředitelky Zdravotně sociálních služeb Turnov, p. o. Ing. 

Jany Maříkové od 1. 4. 2021 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. - změna v dozorčí radě 

Výběrové řízení "Veřejné osvětlení a komunikace v ulici 

Slunečná" – přidaný bod 

      

 

Mgr. Petra Houšková 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke 

Mgr. Dagmar Šrytrová 
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1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Sjezd z komunikace k RD p. č. 864/4, Daliměřice, 

xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investor, manželé xxxxxxxxxxx, podali žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Zřízení sjezdu na komunikaci 

pro pozemek p. č. 864/4 k. ú. Daliměřice". Jedná se o vybudování nového sjezdu k budoucímu rodinnému domu na 

pozemku p. č. 864/4 k. ú. Daliměřice v lokalitě za hasičárnou v šířce 5,5 bm. Vjezd je situován do pozemku p. č. 

864/5 a ústí do komunikace p. č. 974/1 k. ú. Daliměřice v majetku Města Turnov dle situačního plánku č. 1, 2.   

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.  

 

 

Usnesení RM č. 169/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 

následně smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. 864/5 a 974/1 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou „Zřízení sjezdu na komunikaci pro pozemek p. č. 864/4 k. ú. Daliměřice“ ve 

prospěch xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 

4.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (2.000 Kč za sjezd 

(případ) + za každý další metr 1.000 Kč + DPH). 
 

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

  

 

 

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Bukovina 

č. p. 12 - posílení vNN" 
 

Rozprava: 

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

o právu provést stavbu na akci: "SM, Turnov, Bukovina č. p. 12 - posílení vNN". Projektovaná stavba se nachází 

v obci Bukovina u Dolánek a povede k RD č. p. 12 na pozemku p. č. 398/2 k. ú. Bukovina u Dolánek. 

 

 

Usnesení RM č. 170/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 

následně smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 20/6, 777/1, 777/3, 802/1 k. ú. Bukovina u Turnova 

ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 126 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Bukovina č. p. 12  - 

posílení v NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 65.000 Kč + DPH (500 Kč/1bm + 

2.000 Kč za skříň). 
 

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

  

 

 

3. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1818/39, k. ú. Turnov z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví města Turnov 
 

Rozprava: 

Radě města předkládáme k projednání návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. j. 

UZSVM/HSM/141/2021-HSMM. Na základě této smlouvy získá město Turnov pozemek parc. č. 1818/39, v k. ú. 

Turnov (chodník u mostu přes Jizeru na průtahu). Pozemek p. č. 1818/39, v k. ú. Turnov se nachází na průtahu, 

vedle mostu přes Jizeru. Druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Účetní hodnota převáděného 

pozemku je dle smlouvy v celkové výši 1.119 Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 171/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku p. č. 1818/39, ostatní plocha, 

v k. ú. Turnov, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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4. Záměr směny pozemků p. č. 370/2 a p. č. 2064/2, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Radě města předkládáme záměr směny pozemků p. č. 370/2, výměra 78 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

ul. Krajířova, za p. č. 2064/2, výměra 447 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, ul. Pacltova, oba k. ú. Turnov. 

V roce 2020 byl starosta města, Ing. Tomáš Hocke, osloven novým vlastníkem objektu čp. 488 - kino na Trávnici, 

panem xxxxxxxxxxxxx, s žádostí o prodej části pozemku p. č. 370, který se nachází v ulici Krajířova. Pozemek sám 

přímo navazuje na objekt bývalého kina. Důvodem pro podání žádosti je nedostatečná (žádná) obslužná plocha 

kolem objektu a případná možnost zásobování a alternativní řešení vjezdu do objektu právě přes požadovanou část 

pozemku p. č. 370. Za pozemek nabízí xxxxxxxxxxxxx svůj pozemek v Pacltově ulici, přímo pod místní 

komunikací, p. č. 2064/2, k. ú. Turnov. Při jednání s panem xxxxxxxxxxxx bylo dohodnuto, že uhradí náklady na 

ocenění pozemku tj. 3428 Kč vč. DPH a doplatek ve výši rozdílu hodnot tj. 38.760 Kč. Celkově uhradí městu 

Turnov částku ve výši 42.188 Kč. V objektu starého kina má vzniknout muzeum veteránů a pozemek je potřebný pro 

obsluhu objektů (stěhování exponátů).  

 

 

Usnesení RM č. 172/2021 

RM schvaluje  

záměr směny pozemků p. č. 370/2, o výměře 78 m2 a p. č. 2064/2, o výměře 447 m2, oba v k. ú. Turnov, s doplatkem 

ze strany žadatele ve výši 38.760 Kč. Žadatel zároveň uhradí náklady na ocenění pozemku a správní poplatek na 

vklad do katastru nemovitostí, město Turnov pak náklady na oddělení pozemku. RM doporučuje ZM schválit směnu 

pozemků dle návrhu. 
 

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

  

 

 

5. Výpůjčka části pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 

Pan xxxxxxxxx, zastupující pana xxxxxxxxxxxxx, vlastníka nemovitosti na pozemku p. č. 541, k. ú. Turnov, oslovil 

odbor správy majetku s žádostí o pronájem travnaté části pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov o výměře cca 60 m2, která 

přímo navazuje na pozemky p. č. 541 a 542/2, vše k. ú. Turnov ve vlastnictví pana xxxxxxxx. Důvodem je 

pokračování stavby na pozemku p. č. 541 a omezení pohybu na okolních komunikacích. Tímto pronájmem by byla 

zajištěna možnost stavby z pozemku pana xxxxxxxxx a z části našich pozemků a bylo by možno minimalizovat 

omezení v ulicích Skálova a Na Sboře. Začátek prací je stanoven na 5. 4.2021 a doba trvání na 2 roky. Předmět 

výpůjčky by byl využit jako zařízení staveniště, které by bylo oplocené. 

Pan xxxxxxxxxxx nás požádal o možnost využití pozemku bezplatně z důvodu níže popsaných: 

"Považuji za důležité Vás informovat, že jsem nikdy neúčtoval žádné poplatky MÚ Turnov za zařízení staveniště, 

jako byla například oprava obecní zdi, úprava nádvoří sousední budovy č. p. 72, následná oprava střechy (bývalého 

dopravního inspektorátu) a využití mého pozemku během přístavby muzea. V minulém týdnu jsem také dal souhlas 

panu řediteli muzea PhDr. Prostředníkovi ke vstupu na můj pozemek bez nároku na finanční vyrovnání, z mého 

pozemku bude realizována nová hydroizolace objektu č. p. 72. Zdarma jsem rovněž umožnil přemístění vodovodní 

šachty na můj pozemek č. 544. 

 

 

Usnesení RM č. 173/2021 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov o výměře 60 m2 pro pana xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx z důvodu 

zařízení staveniště na dobu určitou na jeden rok od 5. 4. 2021. RM avizuje vstřícné jednání, pakliže stavba bude 

probíhat vzhledem k veřejnému prostoru bez problémů. 
 

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

  

 

 

6. Smlouva o užívání autobusového stání na dopravním terminálu - Enjoy Europe, s. r. o. 
 

Rozprava: 

Město Turnov vybudovalo v roce 2011 z podpory dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod projekt "Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov". Provoz terminálu veřejné dopravy byl 

zahájen 6. 11. 2011. Nyní nás oslovil jednatel společnosti Enjoy Europe, s. r. o. Bc. Jan Veselý s žádostí o možnost 
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užívání autobusového stání na terminálu v Turnově pro linku č. 672001 Harrachov - Bedřichov - Jablonec nad Nisou 

- Praha, která by měla vyjet po 15. 3., nejspíše od 1. 4. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 174/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově se společností Enjoy Europe, 

s. r. o., Praha 8 na užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově na dobu určitou do 31. 12. 2021 

za cenu 13 Kč/vjezd + DPH. 
 

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

  

 

 

7. Městská policie - měření rychlosti vozidel pomocí ručního radaru 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám návrh řešení měření rychlosti vozidel strážníky Městské policie Turnov. V současné době skončila 

dne 15. 3. 2021 platnost smlouvy na měření rychlosti vozidel pronajatým měřičem. Finanční náklady na pořízení 

ručního laserového radaru jsou 356.708 Kč.  

Městská policie k měření rychlosti vozidel používala přístroj RAMET 10, který byl pevně zabudován v pronajatém 

vozidle. Při měření bylo vždy potřeba najít přesně stanovené místo měření a zároveň i místo pro likvidaci přestupků. 

Během posledních let bylo čím dál více náročné najít vhodná měřící místa, neboť stavebními úpravami komunikací 

se eliminovala místa, kde stál měřící vůz (toto vozidlo nesmělo tvořit překážku provozu). Pronájem měřícího vozidla 

činil 431.332 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok, smlouva byla uzavřena na dobu 3 let. Výše ceny pronájmu jsou 

roční náklady na vozidlo s radarem (datové služby, metrologie, pojištění, servis vozidla, STK, školení operátorů). 

Provoz radarového vozidla byl vždy v plusovém provozu. 

Bohužel v této době jsou finanční náklady na tuto službu velké a je možno měření rychlosti vozidel provádět za 

podstatně menší náklady, vyšší mobilitu a operativnost. V tomto případě se jedná o nákup laserového ručního radaru 

(rychloměru), který hlídka bude mít volně k dispozici ve vozidle. Odpadá nám zde provoz druhého vozidla, datové 

přenosy, pojištění, servis. Jedinými náklady v tomto případě je nákup přístroje (jsou jednorázové), dalšími náklady je 

pouze povinné metrologické nastavení radaru, které se pohybuje kolem 20.000 Kč za rok. Konkrétní přístroj byl 

vybrán na doporučení Českého metrologického institutu a doporučení dalších městských a státních policiích 

(prodáno více jak 90 přístrojů). 

 

 

Usnesení RM č. 175/2021 

RM souhlasí  

s navrhovaným řešením měření rychlosti vozidel pomocí ručního laserového rychloměru, který hlídka městské 

policie bude mít volně k dispozici ve služebním vozidle, odpadá tak provoz druhého vozidla a každoroční náklady 

spojené s datovými přenosy, pojištěním a servisem. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 176/2021 

RM schvaluje  

udělení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na pořízení ručního rychloměru na měření rychlosti 

vozidel LTI 20/20 TruCAM II (jedná se o laserovou technologii nikoliv mikrovlnou), a to především díky jeho 

kompaktním rozměrům, které umožňují použít toto zařízení zcela v souladu se zamýšleným záměrem, jak a kde 

provádět měření rychlosti. Laserový rychloměr je od amerického výrobce Laser Technology, Inc. (na doporučení 

Českého metrologického institutu), jehož jediným zastoupením v ČR je firma ATS-TELCOM PRAHA a. s. RM 

schvaluje pořízení rychloměru za nabídkovou cenu 356.708 Kč vč. DPH dle platné cenové nabídky. 
 

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

  

 

 

8. Změny v komisích rady města 
 

Rozprava: 

Na základě žádosti pana zastupitele Lukáše Bělohradského navrhuji změnu obsazení kulturní komise RM a komise 

RM pro životní prostředí.  
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Pan zastupitel Lukáš Bělohradský (ODS) rezignuje na členství z důvodu pracovního vytížení spojeného s pandemií 

Covid-19 a navrhuje za sebe: 

- v kulturní komisi paní Ing. Hanou Janatkovou 

- komisi pro životní prostředí paní Dagmar Brabcovou 

Další změna se týká rezignace paní Markové na členství v komisi pro občanské záležitosti. 

 

 

Usnesení RM č. 177/2021 

RM bere na vědomí  

rezignaci pana Lukáše Bělohradského z kulturní komise RM a z komise pro životní prostředí RM a to na vlastní 

žádost. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 178/2021 

RM jmenuje  

členkou kulturní komise RM paní Ing. Hanu Janatkovou a členkou komise pro životní prostředí paní Dagmar 

Brabcovou. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 179/2021 

RM bere na vědomí  

rezignaci paní Dany Markové z Komise pro občanské záležitosti. 
 

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

  

 

 

9. Územní plánování - opatření ve spojitosti s kauzou BD Slunečná a dalších domů 
 

Rozprava: 

Navazuji na naši společnou diskuzi a váš zájem o bytový dům ve Slunečné ulici a dalších bytových domech a dovolil 

jsem si k těmto problematikám připravit rozsáhlý infomační materiál. Problematika je poměrně složitá.  

V této chvíli jsou na území města řešeny především veřejností tři bytové domy: 

- Bytový dům ve Slunečné ulici 

- Bytový dům v Jeronýmově ulici 

- Bytový dům v ulici Jana Palacha 
 

Závěry z projednání: 

1) Všechny procesy, které jednotlivé stavby posuzují, vycházejí z výkladu územního plánu města, orgánem 

územního plánování. Jedná se o proces v gesci státní správy. Tento posudek je základním kamenem pro další práci. 

Proto je nutné zvýšit určitou předvídavost celého procesu a zároveň chránit zájmy sousedů mírně nad zájmy 

developerů. Toho můžeme dosáhnout jako samospráva pouze vyšší regulací v rámci územního plánu – což vede ke 

změně územního plánu, která bude tyto prvky obsahovat. 

Druhá cesta je cesta státní správy – změna výkladu či jiné metodiky výkladu územního plánu, která bude více opřena 

o obecné zásady a principy územního plánu (nutná opora MMR a kraje). 

Prověřoval jsem i možnost stavební uzávěry. Pan Varga tvrdí, že uzávěru na toto území nelze v této chvíli dát. 

2) Je nutné zareagovat na situaci U Třech svatých – nutno vypracovat a projednat s vlastníky změnu územní studie a 

následně ji vložit do změny územního planu č. 4 (viz náčrt). 

3) Je třeba nově definovat plochy bydlení smíšeného v centru města (koeficient zastavěnosti 0,8) a definovat plochy 

bydlení smíšeného v rozvojových plochách, či plochách dále od centra. V této chvíli máme jednotný koeficient 

zastavěnosti území, což vede k vysokému využití pozemku a následnému zatížení okolních nemovitostí. 

Pravděpodobně záležitost změny územního planu č. 5. 

4) Všechny stavby jsou z hlediska architektury stavbami spíše dobrými. Z tohoto lze usuzovat, že komise rozvoje, 

městský architekt jsou nastaveny správně. Jako jediný problém z výše uvedených lze spatřovat v nakonec 

realizovaném záměru arch. Kučery na vyšší domy podél silnice U Třech svatých, který bohužel nebyl prověřen 

zákresy do fotografií. Více v diskuzi. Je třeba říci, že původně zde byly plánovány čtyř podlažní domy. 

5) Vyjadřování města jako dotčeného účastníka územního řízení bylo v minulých letech opomíjeno. Bylo to 

způsobeno neukotvenou pozicí vedoucího odboru správy majetku, v kombinaci s vysokým pracovním přetížením 
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zaměstnanců (rok 2019 a 2020 byl velmi stavebně produktivním rokem). Tuto problematiku od 15. 12. 2020 dočasně 

převzal do své gesce starosta ve spolupráci s OSM. 

6) Připojením města k řízení ohledně BD Slunečná bude určitým precedentem a i ostatní vlastníci sousedních 

nemovitostí u jakéhokoli záměru se budou vstupu města dožadovat. Je třeba říci, že každý nový záměr budí určitý 

odpor a je účelem stavebního řízení vypořádat jak práva stavebníků, tak práva dotčených účastníků řízení. Vliv 

samosprávy by měl skončit u tvorby územního plánu. 
 

O výše uvedených závěrech bude dále jednáno se státní správou a správci územního plánu. 
 

Co se týče Bytového domu Slunečná, RM vyslechla průběh správního řízení týkající povolení stavby bytového 

domu. Diskutovala kdy a zda se do některého řízení připojit. Paní tajemnice popsala aktuální stav věci. Po rozsáhlé 

diskuzi se rada města přiklonila k názoru vyčkat na rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, zda bude na 

základě odvolání případných opomenutých účastníků řízení toto řízení opětovně otevřeno. 

 

 

Usnesení RM č. 180/2021 

RM projednala  

materiál Územní plánování – opatření ve spojitosti s kauzou BD Slunečná a dalších domů. S navrhovanými 

opatřeními souhlasí. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 181/2021 

RM pověřuje  

odbor rozvoje města zpracováním úpravy územní studie Turnov - Durychov, Na Kamenci s úpravou regulativů 

podlažnosti, koeficientu zastavěnosti, nutnosti průhledů s následným vložením do změny územního plánu č. 4. 
 

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

      

 

RM souhlasí  

s připojením města k žádosti o přezkoumání závazného stanoviska orgánu územního plánování k Novostavbě 

bytového domu včetně oplocení, zpevněných ploch a přípojek na pozemku p. č. 3185/80 v k. ú. Turnov. RM tak činí 

zcela výjimečně především s ohledem na budoucí změny územního plánu Turnova – míru nutné regulace a výklad 

územního plánu. Pro tyto navazující práce na územně plánovací dokumentaci je vhodné znát názor nadřízeného 

orgánu státní správy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/0/3] – usnesení nebylo přijato 

  

    

RM souhlasí  

s připojením města k žádosti o přezkoumání okruhu účastníků týkající se řízení povolení stavby Novostavbě 

bytového domu včetně oplocení, zpevněných ploch a přípojek na pozemku p. č. 3185/80 v k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/0/3] - usnesení nebylo přijato 

  

 

Usnesení RM č. 182/2021 

RM ukládá  

starostovi předložit na jednání RM informaci o výsledku přezkoumání odvolání opomenutých účastníků řízení o 

povolení stavby Novostavba bytového domu včetně oplocení, zpevněných ploch a přípojek na pozemku p. č. 

3185/80 v k. ú. Turnov. 
 

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

  

 

 

10. Kulturní centrum Turnov s. r. o. - výsledky výběrového řízení na akci "Zvýšení požárního zabezpečení 

KC Střelnice Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice, Turnov", 

který provedla hodnotící komise dne 22. 3. 2021, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 
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s vybraným dodavatelem TELMO a.s., IČ: 47307781 za cenu 1 698 447,72 Kč bez DPH / 2 055 121,74 Kč s DPH. 

Termín realizace od 1. 4. 2021 do 30. 5. 2021. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Č. Název společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. TELMO a.s.., Štěrboholská 560/33, Praha 10,  

IČ: 47307781 

1 698 447,72/ 2 055 121,74 

2. EFG CZ spol. s r.o., Zelený pruh 1560/99, Praha 4,  

IČ: 25649876 

1 794 653,48/ 2 171 530,71 

 

 

Usnesení RM č. 183/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele TELMO a.s., IČ: 47307781 na realizaci 

zakázky "Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice, Turnov" za cenu 1 698 447,72 Kč bez DPH / 2 055 121,74 

Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

 

11. Plat ředitelky Zdravotně sociálních služeb Turnov, p. o. Ing. Jany Maříkové od 1. 4. 2021 
 

Rozprava: 

Na jednání RM Vám bude předložen návrh na plat nové paní ředitelky Zdravotně sociálních služeb Turnov, 

příspěvková organizace, Ing. Jany Maříkové, která vyhrála výběrové řízení a do funkce je jmenovaná od 1. 4. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 184/2021 

RM schvaluje  

plat ředitelky příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov Ing. Janě Maříkové k 1. 4. 2021 dle 

předloženého návrhu. 
 

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

  

 

 

12. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - změna v dozorčí radě 
 

Rozprava: 

Valná hromada společnosti jednala o společné nominaci současné koalice v obsazení dozorčí rady Městské sportovní 

Turnov, s. r. o. a změnila svou společnou nominaci. 

Do funkce člena dozorčí rady byl jako společný nominant koalice navržen pan Bc. Jindřich Kořínek, bývalý jednatel 

Městské sportovní Turnov, s. r. o., aktivní sportovec, manažer, za kterého byl postaven areál Maškovy zahrady, 

částečně zrekonstruován objekt šaten na fotbalovém stadionu. Rovněž za jeho vedení došlo k násobnému zvětšení (v 

personálním i majetkovým smyslu) této společnosti. 

 

 

Usnesení RM č. 185/2021 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

odvolává ke dni 25. března 2021 stávajícího člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Milana Hejduka. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 186/2021 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

jmenuje ke dni 26. března 2021 člena dozorčí rady společnosti pana Bc. Jindřicha Kořínka. Valná hromada uložila 

jednateli společnosti provést zápis do obchodního rejstříku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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13. Výběrové řízení "Veřejné osvětlení a komunikace v ulici Slunečná" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Veřejné osvětlení a komunikace v ulici 

Slunečná". Jedná se o realizaci podkladní asfaltové vrstvy v š. 4m, odvodnění komunikace v ulici Slunečná a veřejné 

osvětlení. Výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu s termínem realizace od 1. 6. 2021 do 31. 8. 

2021 v maximální délce 45 dnů realizace. 

 

Usnesení RM č. 187/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Veřejné osvětlení a komunikace v ulici Slunečná" a 

schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar 

Šrytrová, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

  

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 30. března 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

         starosta            místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


