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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 8. září 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: ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. Martin Hrubý, Karel 

Jiránek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Sláma Tomáš, MSc., Mgr. Otakar Špetlík, 

František Zikuda 

  

Nepřítomni: Eva Kordová      

  

Omluveni: Eva Kordová      

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

 

K bodu č. 1 

Sociální problematika - návrh na vyřazení majetku ZSST 

Jedná se o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ZSST, který je již neopravitelný, 

nejsou náhradní díly, nebo cena opravy převyšuje cenu výrobku. Počítače budou využity pro 

připojení na internet v rámci Klubu aktivních seniorů. 

 
 

Usnesení RM č. 349/2014 

RM souhlasí s vyřazením majetku ZSST dle předloženého seznamu. 

(Hlasování:6/0/0) 
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K bodu č. 2 

Nařízení města "Zákaz pochůzkového a podomního prodeje" č. 1/2014 

Toto nařízení omezuje prodej po domácnostech a veřejných prostranstvích města, a tím chrání 

především seniory před nevybíravým prodejem. Nařízení neomezuje konání akcí sportovního a 

kulturního charakteru. Neomezuje prodej v předzahrádkách ani konání trhů. Je nutno propagovat, 

otázka cedulí, aby vešla obecně ve známost. 

 

     Usnesení RM č. 350/2014 

RM schvaluje vydání nařízení města č. 1/2014 o zákazu pochůzkového a podomního prodeje. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 3 

OŽP - schválení výsledku výběrového řízení: Rekonstrukce zeleně v Turnově II. etapa 

Přesouváme na další jednání RM z důvodu dosud neukončeného jednání hodnotící komise. 

 

K bodu č. 4 

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků 

Na základě reformy veřejné správy byly k 1. 1. 2003 uzavřeny s obcemi ve správním obvodu 

města Turnova veřejnoprávní smlouvy (VPS) o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové 

agendy - 35 VPS. Dotčené smlouvy byly uzavřeny vždy na dobu určitou, a to dobu 4 roků. (Platnost 

posledních uzavřených smluv vyprší k datu 31. 12. 2014). 

 

Usnesení RM č. 351/2014 

RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku 

přestupkové agendy s obcemi ve správním obvodu města Turnov: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, 

Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá 

Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, 

Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, 

Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Vlastibořice, Vyskeř, Žďárek a Žernov. 

RM zmocňuje starostu ing. Tomáše Hockeho k podepsání těchto smluv. 

(hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 5 

Žádost Waldorfské mateřské školky o čerpání rezervního fondu 

Prodej staré kuchyně - nabízeno prioritně našim školkám a školám- např. ZŠ Skálova si vzala 

termoporty včetně vybavení, MŠ Palacha lednici (vše bylo nafoceno a rozesláno), pak i školám v 

okolí, pak si brali vybavení různě hasiči i myslivci, nakonec po půl roce, když už nikdo neměl 

zájem, bylo zbývající zařízení odprodáno soukromníkovi.  

 

Usnesení RM č. 352/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, 

okres Semily, použití rezervního fondu do výše 11 tis. Kč na nákup kládové houpačky na školní 

zahradu. 

(Hlasování:7/0/0) 
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K bodu č. 6 

Žádost Mateřské školy, Bezručova ul., o úpravy v rozpočtu a čerpání rezervního fondu 

 

Usnesení RM č. 353/2014 

RM schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 

590, okres Semily do výše 20 tis. Kč na částečnou úhradu pořízení koberce do třídy mateřské školy. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 7 

Povolení přijetí daru a převod z rezervního fondu do investičního fondu Zdravotně sociálních 

služby Turnov 

Zdůvodnění nákupu napřímo: postele od tohoto výrobce již ZSST má, je dobrý servis,  v dané 

cenové hladině není v ČR konkurence. 

 

Usnesení RM č. 354/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov přijetí daru od Nadace 

Jistota KB ve výši 173.342,- Kč na zakoupení dvou laterálních lůžek Latera. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 355/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov převod finančních 

prostředků ve výši 173.342,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup dvou 

laterálních lůžek Latera. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 356/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov čerpání investičního fondu 

ve výši 173.342,- Kč na nákup dvou laterálních lůžek Latera. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

K bodu č. 8 

Pronájem nebytových prostor v objektu čp.2030 v Žižkově ulici v Turnově 

Pronájem byl vyhlášen za částku 800,- Kč/m2/rok. Obdobně je stanoven nájem za 808,- Kč/m2/rok 

pro lékaře čp. 1931 Jana Palacha a v čp. 1294 v ulici U Nádraží. 

 

Usnesení RM č. 357/2014 

RM schvaluje pronájem místnosti v čp. 2030 v Žižkově ulici o výměře 26,8 m2 pro paní Kornelií 

Bartošovou, Turnov pro zdravotní zařízení lymfocentra za cenu nájemného 800,- Kč/m2/rok. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 9 

Pronájem NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

Otázka rozdělení nájmů pro komerční a klubovou činnost, OSM připraví podklad, z kterého bude 

zřejmý rozsah klubové činnosti a dopad případné slevy pro klubovou činnost na celkovou 

ekonomiku. 
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Usnesení RM č. 358/2014 

RM schvaluje pronájem místnosti č. 307 ve 3. nadzemním patře o výměře 22,14  m2 pro společnost 

Futures s.r.o.,  Liberec za 300,- Kč/m2/rok za nájem,  250,- Kč/m2/rok za energie a služby spojené 

s pronájmem a 350,- Kč/m2/rok na zálohy na topení. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 10 

Prodloužení smlouvy o pronájmu  - Antonín Šrajer, Corap 

Upozornit na budoucí odstranění billboardů u Penny v souvislosti s výstavbou Maškovy zahrady. 

Od 1.5.2009, kdy se stalo Město Turnov plátcem DPH, hradí firma Corap nájemné zálohově dle 

splátkového kalendáře a k 31.1. následujícího roku je prováděno vyúčtování dle skutečnosti. 

Měsíční splátka byla stanovena do smlouvy ve výši 35 000,- Kč + DPH, v polovině loňského roku 

byla tato částka dle skutečnosti snížena na 29 000,- Kč /měsíc + DPH, protože se snížil zájem 

podnikatelů o reklamy. 
 

Měsíční sazba za umístění:  

reklamní tabule na veřejném osvětlení - 210,- Kč/1 kus  

reklama 3x2 a 4x2 u Penny marketu (3 ks) - 1418,- Kč  

reklama na přemostění Perchta - 8 405,- Kč  

reklamní transparent na přemostění 132,- Kč/týden/m2 (max.14dní)  

reklama na zábradlí u Kudrnáčových hodin 1051,- Kč za celek  

reklama na zábradlí u kruhového objezdu (Bezručova) 105,- Kč/1 kus  

reklama na fasádě domu čp. 1055 Bezručova - 4 728,- Kč. 
 

Usnesení RM č. 359/2014 

RM schvaluje prodloužení  smlouvy o pronájmu prostor k provozování reklamních zařízení s 

firmou Antonín Šrajer – Corap dle stávajících podmínek na 2 roky, tj. do 31.12.2016. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 11 

Výpůjčka částí pozemků p.č. 711/131 a 1022 v k.ú. Daliměřice 

Zbytkový pozemek po stavbě WMŠ bude zplanýrován a oset květnatou loukou. Na žádost xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx vlastníků nemovitostí sousedících s Waldorfskou mateřskou školou na 

Daliměřicích, byl zastupitelstvem města schválen prodej pozemků parc.č. 711/301 zahrada o 

výměře 101 m2 a parc.č. 1021 ost.plocha o výměře 75 m2, k.ú. Daliměřice v hranicích oddělených 

geometrickým plánem, ve kterých bylo v rámci výstavby nové Waldorfské MŠ provedeno oplocení 

pozemku u školky. 

Podle současného stavu se jedná o část pozemků p.č. 711/131 a část p.p.č. 1022 o celkové výměře 

176 m2, které nezasahují do prostoru nového areálu Waldorfské mateřské školky. Tím, že tyto 

pozemky byly skutečně původně vykoupeny od xxxxxxxxxxxxxxxx k výstavbě původní mateřské 

školky, nebylo předpokládáno, že i tyto pozemky jsou zatíženy podanou žalobou na určení 

vlastnického práva (Walderode). Tato skutečnost byla zjištěna před sepisováním kupní smlouvy. 

 

Usnesení RM č. 360/2014 

RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 711/131 o výměře 101 m2  a části  pozemku p.č. 1022 o 

výměře 75 m2, vše v k.ú. Daliměřice pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu 

určitou pěti let. 

(Hlasování:8/0/0) 
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K bodu č. 12 

Prodej pozemků pod garážemi U Raka 

RM se domnívá, že navrhovaný prodej není pro Město perspektivně výhodný, celou problematiku 

je nutno posoudit komplexně včetně odstavných zaplocených ploch. 

   

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. 1519/41, 1519/42 a 1519/50, k.ú. Turnov do 

vlastnictví majitelům garáží, postavených na uvedených pozemcích, za kupní cenu ve výši 1.000 

Kč/m2. 

(Hlasování:0/1/7) – usnesení nebylo přijato 

 

K bodu č. 13 

Prodej bývalého kina, ul. Žižkova, Turnov 

V současné době byla na odbor správy majetku doručena jedna nabídka na odkoupení budovy 

městského kina Bio Ráj v Turnově od bývalého místního promítače xxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxx. Ve své nabídce uvádí, že by tuto budovu chtěl uvést opět do provozu, chtěl by zde ve 

spolupráci s kulturním centrem v Turnově pořádat především hudební a divadelní pořady a jednou 

ročně festival s mezinárodní účastí. V předsálí by uvažoval zřízení muzea promítací techniky. Za 

objekt, ve stavu v jakém se nachází, nabízí 2.000.000 Kč. 

 

     Usnesení RM č. 361/2014 

RM bere na vědomí informaci o došlé nabídce na odkoupení budovy bývalého městského kina Bio 

Ráj) v Žižkově ul. v Turnově.  

RM navrhuje ZM schválit prodej městského kina Bio Ráj v Žižkově ulici (objekt čp. 2136 s 

pozemkem parc.č. 855/2, k.ú. Turnov) formou veřejné dražby dobrovolné. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

K bodu č. 14 

Chodník Přepeřská - darování pozemků Libereckým krajem 

 

Usnesení RM č. 362/2014 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatné přijetí pozemků formou darovací smlouvy, na kterých je 

vybudovaný chodník v ul. Přepeřská,  Turnov z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města 

Turnov, a to: p.p.č. 2013/11 ost.pl. o výměře 63 m2, p.p.č. 2013/12 ost.pl. o výměře 2 m2, p.p.č. 

2013/13 ost.pl. o výměře 13 m2 a p.p.č. 2013/14 ost.pl. o výměře 9 m2, vše v k.ú. Turnov. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 15 

Výkup pozemků xxxxxxxxxxxxx 

V souvislosti s realizací cesty ze Struh okolo Stebénky se na odbor správy majetku obrátili 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kteří vlastní sousední pozemek parc.č. 3040/1 k.ú. Turnov o výměře 

5494m2. Městu Turnov nabízejí k odprodeji svůj pozemek. Na tuto lokalitu má město Turnov 

zpracovanou studii volno časového přírodního sportoviště pro obyvatele Turnova. 

 

     Usnesení RM č. 363/2014 

RM projednala záměr výkupu pozemku parc.č. 3040/1, k.ú. Turnov o výměře 5494m2 od 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a ukládá OSM jednat nadále s vlastníky pozemku o možnosti výkupu 

pozemku za odhadní cenu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 



6 Zápis Rady Města Turnov 8.9.2014 

 

 

K bodu č. 16 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu: Turnov, Daliměřická - p.č. 711/61, Corby, knn 

Přípojka NN pro rodinný dům. 

 

     Usnesení RM č. 364/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a 

smlouvy o právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 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) na pozemek parc.č. 711/29, k.ú. 

Daliměřice ve vlastnictví  Města Turnov v celkové délce cca 7 bm dotčeného stavbou „Turnov, 

Daliměřická - p.č. 711/61, Corby, knn" ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve 

výši 400,- Kč/bm + DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 17 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu: SM, Turnov, Hluboká čp. 250 - kabel NN 

Přípojka NN pro provozovnu drogerie. 

 

     Usnesení RM č. 365/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a 

smlouvy o právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 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) na pozemek parc.č. 201/2, k.ú. Turnov 

ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 1 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Hluboká čp. 

250 - kNN".“  ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou minimální úhradu ve výši 1.000 

Kč + DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 18 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu: Turnov, Nádražní čp. 1384, Pavlíková - kab. NN - 

rozšíření 

Přípojka NN pro bytový dům. 

 

     Usnesení RM č. 366/2014 

RM ruší usnesení RM č. 560/2013. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 367/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 

Sb. energetický zákon a občanským zákoníkem v platném znění, na pozemek parc.č. 2608/2, k.ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce cca 46 bm dotčeného stavbou „Turnov, Nádražní - 

č.p.1384, Pavlíková - kab. NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

400,- Kč/bm + DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

K bodu č. 19 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu: Reko MS Turnov - Zd. Nejedlého 

Nově plánovaná stavba plynovodu v ulici Zdeňka Nejedlého. 
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     Usnesení RM č. 368/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 458/200 Sb. a občanským 

zákoníkem na pozemcích parc.č. 798 a č. 1096, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených 

stavbou "Reko MS Turnov - Zdeňka Nejedlého" v délce cca 62 bm ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. 

za jednorázovou úhradu ve výši 400 Kč/bm v obytném území města podle funkčního uspořádání v 

územním plánu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 20 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu: Optotrasa Tázlerova a Vejrichova, Turnov a 

Optotrasa Markova-Palackého, Turnov, I. etapa (PAMICO) 

Schválení již realizované akce. 

 

     Usnesení RM č. 369/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parc.č. 11, 12, 13, 14/1, 58/2, 58/4, 

78, 107, 111, 112, 113, 114, 130/1, 141/2, 149/1, 384/4, 384/7, 473/2 473/3, 1494, vše v k.ú. 

Turnov , vše v k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 791 bm dotčených 

stavbami  „Optotrasa - Tázlerova a Vejrichova, Turnov a Optotrasa - Markova- Palackého, Turnov - 

I.etapa“ ve prospěch PAMICO CZECH, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 1,- Kč + DPH v 

souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH, 

s.r.o. ze dne 22.11.2007. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 21 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu Optotrasa - Nádražní-Ohrazenice, Turnov 

(PAMICO) 

Schválení již realizované akce. 

 

     Usnesení RM č. 370/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parc.č. 2058, 2093, 3881/5, 3881/7, 

3881/9, vše v k.ú. Turnov, ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 439 bm dotčených stavbami  

„Optotrasa - Nádražní-Ohrazenice, Turnov"  ve prospěch PAMICO CZECH, s.r.o. za jednorázovou 

úhradu ve výši 1,- Kč + DPH v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a 

společností PAMICO CZECH, s.r.o. ze dne 22.11.2007. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 22 

Výsledek výběrového řízení "Kompostárna bioodpadu město Turnov" 

Přesouváme bod na další jednání RM z důvodu dosud neukončeného jednání hodnotící komise. 

 

K bodu č. 23 

Výsledek výběrového řízení "Průchod Františkánskou zahradou, Turnov" 

Odbor správy majetku vypsal již potřetí dle zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek 

výběrové řízení na dodavatele stavby „Průchod Františkánskou zahradou, Turnov“. V tomto 

výběrovém řízení bylo obesláno 17 firem, 2 uchazeči se písemně omluvili, do výběrového řízení 
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byly podány 2 nabídky. Zadání výběrového řízení a projektová dokumentace byly zveřejněny na 

stránkách města Turnov. Předpokládaný termín dokončení díla listopad 2014. 

Vyhodnocení doručených nabídek dle vypsaného kritéria - nejnižší cena: 

1) ESCO, s.r.o., Jičín, nabídková cena 989.824,24 Kč vč. DPH 

2) EVOSA, s.r.o., Hodkovice n. Mohelkou, nabídková cena 1.601.220,83Kč vč. DPH 

 

     Usnesení RM č. 371/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče ESCO, 

s.r.o., Jičín na realizaci stavby „Průchod Františkánskou zahradou, Turnov“ za cenu 989.824,24 Kč 

vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 24 

Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce komunikace Na Sboře" 

Odbor správy majetku na základě usnesení RM č. 320/2014 vypsal dle zásad a postupů pro 

zadávání veřejných zakázek výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace Na 

Sboře“. Výzvou bylo osloveno 11 firem datovou schránkou nebo mailovou poštou a dále bylo 

zadání výběrového řízení a projektová dokumentace zveřejněny na stránkách města Turnov. 

Vzhledem k tomu, že byla do výběrového řízení podána pouze 1 nabídka, hodnotící komise 

pouze otevřela obálku s nabídkovou cenou 1.123.713,38 Kč vč. DPH a podanou nabídku 

nehodnotila. Rozpočtovaná částka na realizaci stavby je 766.555,-Kč vč. DPH. 

 

     Usnesení RM č. 372/2014 

RM ruší výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Na Sboře“. 

RM ukládá OSM vypsat nové výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace ul. 

Na Sboře“ s termínem realizace 04/2015-12.5.2015. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 25 

Výsledek výběrového řízení na pojištění majetku Města Turnov na období 2015 - 2017 

Odbor správy majetku vypsal na základě schválení RM výběrové řízení na pojištění majetku 

Města Turnova. Tato výzva byla zveřejněna 30. 7. 2014 na internetových stránkách Města 

Turnov. Zároveň byla zaslána sedmi pojišťovnám. Ve lhůtě dané výzvou zaslali nabídku čtyři 

zájemci.  

1) Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84, Praha 2; nabídková cena všech 

pojištění za 1 rok: 500.410,- Kč za 3 roky: 1.501.230,- Kč 

2) Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8; nabídková cena všech pojištění 

za 1 rok: 532.613,- Kč za 3 roky:1.597.839,- Kč 

3) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha; nabídková cena 

všech pojištění za 1 rok: 552.395,- Kč za 3 roky: 1.657.185,- Kč 

4) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665, 

186 00 Praha 8; nabídková cena všech pojištění za 1 rok: 1.013.132,- Kč za 3 roky: 3.039.396,- 

 

     Usnesení RM č. 373/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, nejvhodnější nabídku uchazeče Generali 

Pojišťovna a.s., Praha, s nabídkovou cenou všech pojištění za 1 rok: 500.410,- Kč, za 3 roky: 

1.501.230,- Kč a zároveň schvaluje uzavření pojistné smlouvy s vybraným uchazečem na období od 

1. 1. 2015 do 31. 12. 2017. 

(Hlasování:8/0/0) 
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K bodu č. 26 

Oprava střech penzionu - Žižkova ulice č.p.2032 a č.p.2047, Turnov 

Při provádění stavebních prací na akci „Oprava střech penzionů v Žižkově ulici č.p. 2032 a 

č.p.2047, Turnov, kterou provádí firma FAST Střechy z Náchoda za vysoutěženou cenu 4.135.663 

Kč bez DPH se během průběhu stavebních prací vyskytly okolnosti, které nebylo možné 

předpokládat. Při rozkrytí střech musela být částečně změněna projektová dokumentace a tím i 

některé části prvků na střešní konstrukci (jiné uchycení bezpečnosti ok na lano, jiný druh 

zachytávačů sněhu, důkladnější zajištění izolace ventilačních hlavic, přidání dalších žlabů, více míst 

na oplechování atd.…….). Vzhledem k těmto skutečnostem dojde k navýšení ceny o 63 156 Kč vč. 

DPH. Z důvodu navýšení ceny za dílo a především zásahu vyšší moci (vydatné deště v červenci) 

dojde k prodloužení prací o 14 dní (do 15.9.2014). 

 

     Usnesení RM č. 374/2014 

RM schvaluje na stavební akci „Oprava střech penzionů v Žižkově ulici č.p. 2032 a č.p.2047, 

Turnov, navýšení ceny o 52 195 Kč bez DPH. RM prodlužuje termín na dokončení prací do 

15.9.2014. RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy č.1, a zároveň pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 27 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov, jmenování komisí 
Městská sportovní Turnov s.r.o. ve spolupráci s OSM a v souladu s usnesením ZM č. 289/2014 ze dne 

12.6.2014 vypsala veřejnou zakázku na realizaci Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada 

Turnov. Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.9.2014 v 11:00 hod.  

Bezprostředně po skončení této lhůty bude následovat otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení. 
 

     Usnesení RM č. 375/2014 

RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje komise pro 

otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Sportovní a rekreační areál Maškova 

zahrada Turnov" ve složení: 

komise pro otevírání obálek: členové komise - Ing. T. Hocke, Ing. J. Hájek, K. Jiránek, Ing. P. 

Soudský, Mgr. O. Špetlík, RNDr. O. Jarolímek, P. Pýchová Dis., náhradníci - Ing. P. Chval, Ing. V. 

Meduna,  Ing. M. Šmiraus, Doc. PhDr.  A. Svobodová, Ing. J. Pekař, T. Hudec, Ing. M. Bufková 

Rychecká. 

komise pro hodnocení nabídek: členové -  Ing. T. Hocke, Ing. J. Hájek, Ing. M. Šmiraus, Ing. P. 

Soudský, Ing. J. Pekař, RNDr. O. Jarolímek,  T. Hudec, náhradníci -  Ing. P. Chval, Ing. V. 

Meduna, K. Jiránek, Doc. PhDr.  A. Svobodová, Mgr. O. Špetlík,  I.Kunetka, Ing. M. Vašák. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 28 

Představení studie úprav ulic Husova, Žižkova "Zóna 30" 

Na zpracování studie bylo vypsáno výběrové řízení do kterého se přihlásili 3 uchazeči. Hodnotící 

komise vybrala z podaných nabídek uchazeče s nejnižší cenou (53.240,-Kč vč. DPH) firmu AF- 

CITYPLAN, s.r.o., Praha. 

Záměrem studie je zdůraznění obytné funkce území zklidněním dopravy v obytné čtvrti pod 

Zelenou cestou. Ve studii jsou navrženy stavební úpravy, které odstraní v co nejvyšší možné míře 

dopravní problémy a přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci, zpřehlednění 

dopravní situace, sjednocení dopravních řešení. 

Studie zachovává sběrný charakter komunikace Husova, tato ulice dominantně odvádí dopravu z 

celé čtvrti. Z tohoto důvodu se zde nenavrhují výraznější zklidňující prvky. V ulici Husova se 
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upravuje umístění autobusové zastávky tak, aby umožnila zajetí autobusu k nástupní hraně. V 

blízkosti autobusové zastávky směrem od centra se vytváří přechod pro chodce a společně s tím řeší 

i křižovatku s ulicí Komenského. V ulici Žižkova, kde se nachází škola a intenzita dopravy klesá, je 

navržen přechod pro chodce na širokém příčném prahu. Odbočky z ulice Husova a Žižkova do 

vedlejších ulic jsou opatřeny dopravním značením zóny 30. V místech, kde by dopravně technický 

stav komunikace umožnil rychlé najetí do zóny, je charakter zóny zdůrazněn širokými příčnými 

prahy. V ulicích Komenského a Koněvova studie řeší parkování v těchto ulicích. Studie bude 

k nahlédnutí na http://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/. 

  

Usnesení RM č. 376/2014 

RM bere na vědomí studii úprav ulic Husova, Žižkova "Zóna 30". 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 29 

Bytová zóna Hruštice, zasíťování pozemků 

V průběhu měsíce září bude stavebním úřadem vydáno stavební povolení na výstavbu sítí a 

komunikace v bytové zóně Hruštice-Károvsko. Jedná se o zasíťování cca 22 pozemků ve vlastnictví 

města Turnov. Předpokládáme, že by zasíťování lokality nad Šetřilovským lesem (etapa IV.) i 

prodej pozemků probíhal po částech. V první části (etapa IV. a) navrhujeme zasíťovat a postupně 

nabídnout k prodeji 9 stavebních pozemků. Z toho předpokládané náklady etapy IV.a jsou ve výši 

cca 5,4 mil.Kč. Již nyní odbor správy majetku komunikuje s vlastníky sousedních soukromých 

pozemků, že se připravuje zasíťování pozemků v dané lokalitě, a že pokud se na nové sítě budou 

chtít napojit, poskytnou městu Turnov příspěvek na zasíťováních svých pozemků. Výše příspěvku 

byla předběžně diskutována jako v etapě III.a, tzn. cca 300 tis.Kč za jeden pozemek. Vlastníci byli 

upozorněni na to, že je to částka předběžná a přesná výše bude dána náklady stavby. 

 

     Usnesení RM č. 377/2014 

RM schvaluje postup zasíťování stavebních pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko v etapách 

dle předloženého materiálu a zařazení požadavku na zainvestování sítí a komunikace etapy IV.a ve 

výši 5,4 mil. Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2015. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 30 

Smlouva o právu provést stavbu Amix Production, Vesecko 

Vodohospodářský úřad musí zkontrolovat soulad projektové dokumentace s realizovaným 

retenčním zařízením. Parkování kamionů na Vesecku projedná dopravní komise. 

 

     Usnesení RM č. 378/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s firmou Amix Production, s.r.o., Turnov 

pro napojení a uložení nové přípojky dešťové kanalizace na pozemku ve vlastnictví města Turnov 

parc.č.695/191, k.ú. Turnov 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 31 

Waldorfská mateřská škola, smluvní pokuta 

Dne 12.8.2014 byla městu společností Brex s.r.o. předána dokončená stavba Waldorfské mateřské 

školy Turnov. Dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 ke smlouvě byl termín dokončení a odevzdání 

stavby stanoven na 27.7.2014. Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo byly řešeny vícepráce, méněpráce a 

zároveň byl prodloužen termín dokončení stavby z 30.6.2014 do 27.7.2014. Jedním z důvodů 

prodloužení termínu byla vysoká vlhkost podlahových betonů stavby. Ve smlouvě o dílo byla 
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sjednána smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 10 000,-Kč za každý den 

prodlení. Podle tohoto článku smlouvy městu přísluší smluvní pokuta ve výši 150 tis Kč. Abychom 

tuto záležitost vyřídili a ukončili, proběhlo v kanceláři starosty města dne 29.8.2014 jednání s 

jednatelem společnosti Brex s.r.o. ohledně smluvní pokuty. Jednatel společnosti důvody pro 

vyměření smluvní pokuty neuznává, domnívá se, že vina na nedodržení termínu dokončení stavby 

je částečně i na straně města a žádá radu města o zrušení rozhodnutí na udělení pokuty. OSM dává 

RM ke zvážení, zda pro období od 17.7. do 27.7. z důvodu, že epoxidové stěrky musely být dodány 

ze SRN, nebudeme uplatňovat smluvní pokutu a snížíme tak dobu výpočtu smluvní pokuty z 15 na 

5 dnů. 

 

RM uznává důvody uvedené společnosti Brex s.r.o. na snížení výpočtu smluvní pokuty za 

nedodržení termínu dokončení stavby Waldorfské mateřské školy Turnov. RM schvaluje výpočet 

smluvní pokuty dle čl. VII odstavec 1 smlouvy o dílo v délce 5 dnů, tj. ve výši 50 000,- Kč. 

(Hlasování:2/3/1) – usnesení nebylo přijato 

 

K bodu č. 32 

MST, s. r. o. - Rekonstrukce hřiště Mašov, změna finančního plánu roku 2014 

Na základě usnesení RM č. 267/2014 byly jednatelem realizovány všechny potřebné kroky (projekt, 

soutěž) potřebné k realizaci venkovního hřiště v Mašově. Vzhledem k tomu, že byla do výběrového 

řízení podána pouze 1 nabídka s vysokou nabídkovou cenou, byla soutěž zrušena. Vypsání nové 

soutěže v podzimních měsících - říjen/listopad 2014 s realizaci - duben/květen 2015, s omezením 

použití velkých stavebních strojů.  

Navrhované rozpočtové opatření: 

- v řádku 518 služby, žádám o navýšení u údržby areálu Maškovy zahrady o 100 000,- Kč. Dle 

původního plánu se mělo již v Maškově zahradě stavět, avšak kvůli soutěži je nutné areál sekat a 

udržovat 

- v řádku 532 daň z nemovitostí (od 1. ledna 2014 byl na MST převeden areál fotbalu, hřiště u TSC 

a areál Maškovy zahrady), uplatňuje MST ve finančním plánu na rok 2014 částku ve výši 80 000,-

Kč, skutečná daň FÚ však činí 192 000,- Kč. Předběžný výpočet byl proveden kvalifikovaně, avšak 

rozdílnost daní jednotlivých typů pozemků je značná, proto bylo dosaženo takovéto rozdílu. 

 

     Usnesení RM č. 379/2014 

RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. ruší výběrové řízení na 

dodavatele akce „Rekonstrukce hřiště v Mašově“ z důvodu podání nabídky pouze jednoho 

uchazeče. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 380/2014 

RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje jednatelem 

předložený návrh dalšího postupu a finanční krytí investiční akce „Rekonstrukce hřiště v Mašově“ a 

ukládá jednateli provést opakované výběrové řízení v termínu říjen - listopad  2014 s termínem 

realizace akce na jaře 2015. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 381/2014 

RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje jednatelem 

předložený návrh změny finančního plánu společnosti. 

(Hlasování:6/0/0) 
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K bodu č. 33 

MTT, s. r. o. - Ceny tepelné energie 

 

     Usnesení RM č. 382/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov, s.r.o. schvaluje cenu tepelné energie 

za období 9/2013 – 8/2014 ve výši 555,- Kč/GJ (bez DPH). 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov, s.r.o. schvaluje plánovanou kalkulaci 

ceny tepelné energie ve výši 555,-Kč/GJ na období 9/2014 – 8/2015. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 34 

Schválení složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k VŘ na energie 

 

     Usnesení RM č. 383/2014 

RM schvaluje složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek k VŘ na dodávku elektrické 

energie a zemního plynu na období 2015-2016 dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 35 

Centrální park - otázka příjezdu k nemovitostem - pravidla 

Vzhledem k časovým možnostem RM je bod přeložen na další jednání. 

 

K bodu č. 36 

Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému Turnov, 1. etapa – výsledek výběrového 

řízení 

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo v lokalitě Palackého ul. - křižovatka Trávnice ke značnému 

nárůstu protiprávního jednání a k častým stížnostem ze strany občanů, rozhodlo se město ve 

spolupráci s městskou policií (dále jen MP) požádat o dotaci a rozšířit městský kamerový dohlížecí 

systém (dále jen MKDS) o 1 kamerový bod (včetně příslušenství a přenosu). 

Ministerstvo vnitra vypsalo výzvu k podání žádostí o dotaci. V únoru 2014 byla žádost podána, 

přičemž maximální dotace činí 350 tis. Kč na jeden projekt z uznatelných nákladů. Minimální 

spoluúčast města je 10% z těchto nákladů. Náklady na její pořízení byly vyčísleny na 400 tis. Kč. 

Podíl města by měl činit min. 40 tis. Kč. 

Byly doručeny 3 nabídky: 

1. TELMO, spol. s r.o. -  306.161,00 Kč 

2. EFG CZ, spol. s r.o. - 312.462,20 Kč 

3.Esram, s.r.o. - 315.329,60Kč 

 

     Usnesení RM č. 384/2014 

RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Turnov – rozšíření Městského 

kamerového dohlížecího systému, 1. etapa" firmu Telmo, spol. s r.o., Štěrboholská 560/73, 102 00 

Praha 10 – Hostivař, IČ: 47307781, která předložila nejnižší nabídkovou cenu 306.161,00 Kč bez 

DPH (370.455,00 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 37 

Nákup didaktických a kompenzačních pomůcek v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní 

úspěšnost - vyhlášení VZ 

Do uvedeného projektu je zapojeno celkem 13 obcí regionu Turnovska a 16 základních škol a bude 

realizován do června 2015. Na realizaci projektu byla získána dotace ve výši téměř 7,5 mil. Kč, což 
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pokryje veškeré náklady. V rámci projektu bude pořízeno také IT vybavení a software (16 ks 

notebooků, 80 ks tabletů a SW na tablety). Dále budou nakoupeny publikace, hry a didaktické a 

kompenzační pomůcky. Vše bude rozděleno mezi zapojené školy. Zbývající část pomůcek 

s názvem „Test deficity dílčích funkcí“ bude nakoupena přímo od výrobce, protože ji nikdo jiný 

nevyrábí a pro realizaci projektu je nezbytná. Vše je v souladu s Příručkou pro příjemce finanční 

podpory z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 8, článek 7.4.8 (viz 

příl. č. 1), platné od 1.1.2014.Možnost přímého nákupu prověřoval manažer projektu ze 

Vzdělávacího centra Turnov.  

 

     Usnesení RM č. 385/2014 

RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup didaktických a kompenzačních 

pomůcek v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ a schvaluje hodnotící komisi 

ve složení: Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Martin Féna, Mgr. Jan Voňavka, Mgr. Martina Melíšková, 

Ing. Tomáš Kysilka. 

 

     Usnesení RM č. 386/2014 

RM souhlasí s udělením výjimky ze směrnice města Zásady a postupy k zadávání zakázek městem 

Turnov, verze 49.11 na přímý nákup pomůcky „Test deficity dílčích funkcí“ od firmy 

Psychodiagnostika Brno, spol. s r.o. z důvodu nezbytnosti této konkrétní pomůcky k realizaci 

projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost a v souladu s Příručkou pro příjemce finanční 

podpory z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 8. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 38 

Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech 2015 v Turnově 

Na základě jednání pořadatelů Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech se 

starostou města byl předložen záměr uspořádat jeden ze závodů - konkrétně sprint ve středu 

19.8.2015 v Turnově. Pořadatelé nevznesli a nevznesou žádné nároky na finanční spoluúčast města. 

Historicky je Město Turnov spojeno s orientačním během a příbuznými disciplínami, z 

propagačního hlediska je velmi zajímavé být u akce takového typu. 

   

Usnesení RM č. 387/2014 

RM souhlasí s pořádáním Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech 2015 v 

Turnově za podmínky, že případná poškození pozemků a dalšího majetku budou odstraněna do 

jednoho měsíce od konce závodu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 39 

Záměr prodeje čp.72, Skálova ulice pro potřeby Horolezecké expozice 

Na základě jednání s ředitelkou Muzea Český ráj a radní Libereckého kraje pro kulturu Vám 

předkládám na vědomí záměr odprodeje čp. 72, Skálova ulice v Turnově, ve kterém v této chvíli 

sídlí část městského úřadu - odbor dopravy, odbor školství, kultury a sportu a odbor živnostenský.  

Z hlediska dlouhodobého výhledu Města se snažíme městský úřad v postupných krocích směřovat 

do dvou objektů: historické radnice a objektu čp. 466 (sirotčince) ve Skálově ulici. Naproti tomu 

muzeum Českého ráje aktivně připravuje rozšíření prostor muzea o novou expozici horolezectví za 

přispění fondů EU. V této chvíli se proto zdá být vhodné deklarovat připravenost Města k odprodeji 

čp.72 ve Skálově ulici v letech budoucích - předpoklad 2016, 2017 tak, aby architektonická studie 

nové expozice mohla s těmito prostory počítat a uzavřít s Libereckým krajem smlouvu o smlouvě 

budoucí kupní. Na objekt byl zpracován odhad obvyklé ceny ve výši 4,7 mil. Kč. Navrhovaná 

celková rekonstrukce sirotčince je vyprojektována na cca 42 mil. Kč.  
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     Usnesení RM č. 388/2014 

RM souhlasí se záměrem prodeje čp.72, Skálova ulice v Turnově Libereckému kraji pro účely 

rozšíření prostor Muzea Českého ráje, expozice horolezectví a dalších aktivit spojených s činností 

muzea. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 40 

Schválení žádosti o kácení stromu na pozemku č.5/6 k.ú. Mašov u Turnov 

V rámci návsi měla být podle projektové dokumentace zachována vzrostlá lípa, které je téměř 

uprostřed návsi. Jedná se o strom o obvodu kmene 130 cm, který je nakloněn, s dutinou uvnitř 

kmene. Na doporučení OŽP byly zadány tahové zkoušky a vyhotoven znalecký posudek, který 

doporučuje lípu pokácet.  Na místo tohoto stromu bude vysázen strom nový. 

 

     Usnesení RM č. 389/2014 

RM schvaluje podání žádosti o kácení  lípy na pozemku p.č. 5/6 v k.ú. Mašov u Turnova dle 

doporučení ze znaleckého posudku č. 16/5/2014 ze dne 5.9.2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

V Turnově dne 11. září 2014 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Otakar Špetlík 

        starosta               místostarosta 

 

 


