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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 29. ledna 2015 
 

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 

 

 

 

Přítomní:  Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, PhDr. Hana 

Maierová, František Zikuda, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž  

Nepřítomní:  -  

Hosté:  Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

 

K bodu č. 1 

Výběrové řízení na dodávku plynu pro Město Turnov a městské organizace 

Návrh na postup pro výběr dodavatele plynu pro Město a řízené organizace na období od 1.3.2015 

do 31.12.2016.  

Část výběrového řízení (VŘ), která se týkala elektrické energie. Toto VŘ proběhlo prostřednictvím 

elektronické aukce. Vítězem se stala firma Amper Market, a.s. V období od 1.1.2013 do 31.12.2014 

jsme odebírali elektrickou energii za vysoutěženou cenu 1191,- Kč/MWh. Nyní se formou e-aukce 

podařilo vysoutěžit cenu 954,- Kč/MWh.  Rozdíl je tedy 237,- Kč na jedné MWh, což při dvouleté 

spotřebě okolo 5 tis. MWh činí úsporu 1 185 000,- Kč!  

Do VŘ na plyn se přihlásil jen jediný zájemce a muselo být tedy podle zákona zrušeno. Následně 

bylo vypsáno druhé kolo, do kterého se však nepřihlásil nikdo a muselo být zrušeno rovněž. Nyní 

bylo rozhodnuto prozatím nejít cestou dalšího kola VŘ, ale oslovit několik největších dodavatelů 

plynu a požádat je o zaslání nabídky jednotkové ceny za MWh, platné ke dni 29.1.2015, tak aby 

z nich RM mohla vybrat nejvhodnějšího dodavatele na příští období. 

Přehled nabízených cen: 

Firma Kč/MWH 
RWE Energie, s.r.o. 608,97 

MND, a.s. 616,99 

ČEZ, a.s. 620 

Bohemia Energy entity, s.r.o. 638 

E.ON energie, a.s. 639 

Pražská plynárenská, a.s. 649 

LAMA energy, a.s. 650 

EP Energy Trading, a.s 695 
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Usnesení RM č. 26/2015 

RM ukládá starostovi města uzavřít smlouvu na dodávku zemního plynu na období od 1.3.2015 do 

31.12.2016 s firmou RWE Energie, s.r.o. za cenu 608,97 Kč/MWh. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - situace v gastroprovozu 

Důvodem vypovězení nájemního vztahu s firmou KML Prague Catering, s.r.o. je opakující se dluh 

na nájemném. 

Jednatel KCT přednesl členům valné hromady koncept a marketingový plán gastronomického 

provozu, který mapuje zajištění cateringových služeb všech akcí pořádaných KCT a dále v 

prostorách restaurace Střelnice provoz kavárenského typu. Celý provoz bude zajišťován pracovníky 

KCT pod vedením jednatele společnosti. 

 

Usnesení RM č. 27/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o. souhlasí s podáním výpovědi 

firmě KML Prague Catering, s.r.o. z nájmu restauračních prostor v objektu KC Střelnice s 

tříměsíční výpovědní lhůtou, a to z důvodu neplnění povinností stanovených Smlouvou o nájmu 

nebytových prostor, uzavřenou dne 14. 8. 2013. 

(Hlasování: 7/0/1) 

 

Usnesení RM č. 28/2015 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o. souhlasí s realizací konceptu a 

marketingového plánu gastronomického provozu na Střelnici v produkci KCT. 

RM doporučuje ZM poskytnou bezúročnou půjčku ve výši 500 tis.Kč na vybavení gastroprovozu. 

(Hlasování:5/0/3) 

 

K bodu č. 3 

Prodej komerčních pozemků v Maškově zahradě 

Se zahájením realizace stavby Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov je nezbytné 

rozhodnou i o dofinancování této stavby. Na jednání finančního výboru byla tato problematika 

řešena a finanční výbor doporučil prodat zbývající pozemky v areálu u Maškovy zahrady. Jedná se 

přibližně o 9600m2 pozemků. Předpokládáme, že prodejní cena by se mohla pohybovat v rozmezí 

2000-3000Kč/m2. O problematice bude jednat únorové zastupitelstvo. 

 

Usnesení RM č. 29/2015 

RM doporučuje ZM schválit vyhlášení výběrového řízení na úvěr na dostavbu akce "Sportovní a 

rekreační areál Maškova zahrada Turnov" ve výši 35 mil. Kč. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 30/2015 

RM doporučuje ZM schválit vyhlášení prodeje části pozemků v Maškově zahradě s funkčním 

využitím komerční zařízení (dle územního plánu města). Kromě samotné nabídkové ceny bude 

posuzována i architektonická studie budoucího záměru investora. Minimální cena pozemku bude 30 

mil.Kč. 

(Hlasování:5/1/2) 
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K bodu č. 4 

Prodej objektu Bio Ráj 

Projednávání bodu bylo staženo z jednání RM. 

 

K bodu č. 5 

Projednání studie Nádražní v úseku viadukt-Ohrazenice 

Bod byl zběžně prodiskutován s ohledem na podrobné projednání dnes na zastupitelstvu města. 

 

K bodu č. 6 

VŘ na projektanta lávka Šetřilovsko, ev.č. 004 

Na  jednání RM v prosinci 2014 byl odborem správy majetku předložen výsledek výběrového řízení 

na zpracování projektové dokumentace lávky pro pěší Šetřilovsko, ev.č. 004. RM své rozhodnutí 

odložila a uložila OSM oslovit možné dodavatele lávek, zda by bylo možné lávku dodat "na klíč" 

(projektovou dokumentaci, demolici stávající lávky, realizaci nové lávky včetně spodní stavby až 

po její kolaudaci). Tato cesta se ukázala nereálnou. 

 

Usnesení RM č. 31/2015 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče Profes 

projekt, s.r.o. Turnov na zpracování projektové dokumentace "Lávka pro pěší, Šetřilovsko, ev.č. 

004" za cenu 95.590,-Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným 

uchazečem. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

K bodu č. 7 

Stavební úpravy v ZŠ Alešova - 2.etapa - vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 

V minulém roce se provedlo na této škole celkové zateplení. Dále proběhla rekonstrukce 

hygienického zázemí, jídelny. Na toto naváže v  letošním roce rekonstrukce 2 nadzemního podlaží: 

úprava dispozice tříd, úprava výdejny jídel, výstavba technologického výtahu pro dopravu jídel a 

úprava příjezdu k výtahu. Rozpočtové náklady rekonstrukce jsou 3,5 mil. Kč. 

 

Usnesení RM č. 32/2015 

RM schvaluje zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Stavební úpravy v ZŠ 

Alešova - 2. etapa a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, 

ing. Ladislav Osička, Mgr. Michal Loukota. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 8 

Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti u gymnázia - vypsání výběrového řízení a určení 

hodnotící komise 

Povrchy venkovních hřišť u škol v Turnově jsou celkově ve špatném stavu a je potřeba je postupně 

opravovat. V minulém roce se podařilo opravit venkovní hřiště u ZŠ Žižkova a v letošním roce je 

naplánovaná oprava hřiště u gymnázia. Povrch z umělé trávy je zde již hodně opotřebovaný a na 

několika místech je porušená i základní tkanina. Také plastové kryty okolního odvodňovacího 

kanálku jsou již poničené a hrozí zde úrazy. Vzhledem k tomu, že toto hřiště je hojně využívané i 

veřejností, je jeho rekonstrukce nutná. Nový povrch bude z umělého víceúčelového trávníku, 

předpokládané náklady jsou 1,5 mil. Kč vč. DPH.      
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Usnesení RM č. 33/2015 

RM schvaluje zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Výměna sportovního 

povrchu na venkovním hřišti u gymnázia v Turnově a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. 

Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 9 

MŠ Zborovská - rekonstrukce hygienického zázemí, 2. etapa, vypsání výběrového řízení a určení 

hodnotící komise 

K rekonstrukci hygienického zázemí bylo přistoupeno z důvodu požadavku hygieny (počet WC 

neodpovídal počtu dětí) a také z důvodu, že stávající záchody byly již značně zastaralé a těžko 

opravitelné. V loňském roce byla provedena rekonstrukce toalet v levé části MŠ. V letošním roce 

by se měla provést rekonstrukce toalet ve druhé polovině MŠ. Provede se výměna rozvodů vody a 

odpadů, nové obklady a dlažba, nové zařizovací předměty. Předpokládané náklady jsou 2,6 mil. Kč 

vč. DPH. 

 

Usnesení RM č. 34/2015 

RM schvaluje zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „MŠ Zborovská – 

rekonstrukce sociálek 2“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila 

Těhníková, ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 10 

ZŠ Skálova - rekonstrukce hygienického zařízení u tělocvičny - vypsání výběrového řízení a určení 

hodnotící komise 

Rekonstrukce hygienického zařízení u tělocvičny v ZŠ Skálova je vyvolána na základě zjištěných 

závad při kontrole hygieny provedené dne 29.4.2013. Rekonstrukce řeší změnu dispozičního 

uspořádání umýváren (budou odděleny dívky a chlapci). Dále bude provedena rekonstrukce 

rozvodů, nové podlahy a keramické obklady stěn.  Předpokládané náklady jsou 900 tis. Kč vč. 

DPH.  

 

Usnesení RM č. 35/2015 

RM schvaluje zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „ZŠ Skálova – rekonstrukce 

hygienického zařízení u tělocvičny“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, 

Ludmila Těhníková, ing. Ladislav Osička, Mgr. Michal Loukota. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 11 

Městské divadlo - rekonstrukce fasády historické části divadla - vypsání výběrového řízení a určení 

hodnotící komise 

Z důvodu špatného stavu fasády byla zpracovaná projektová dokumentace na její celkovou opravu. 

Oprava fasády je rozdělena na dvě části. První část řeší původní historickou budovu. Zde je snahou 

se co nejvíce přiblížit původnímu vzhledu dle dochovaných fotografií. Na tuto část je podána žádost 

o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové zóny. Druhá část řeší pozdější 

přístavby. V případě získání dotace bude řešena v letošním roce historická část fasády. Projektovou 

dokumentaci zpracovala ing. arch. Nikola Netušilová, rozpočtované náklady jsou 575 tis. Kč vč. 

DPH. 
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Usnesení RM č. 36/2015 

RM schvaluje zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení v případě získání dotace na akci: 

„Městské divadlo – rekonstrukce fasády, historická část“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: 

Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 12 

Rekonstrukce osobního výtahu TOV 320 a osobonákladního výtahu TONV 500 v panelovém domě 

čp. 1897, Granátová ulice (objekt DPS), Turnov divadla - vypsání výběrového řízení a určení 

hodnotící komise 

Rekonstrukce 2 ks výtahů - osobního výtahu TOV 320 a osobo nákladního výtahu TONV 500 

v panelovém domě čp. 1897, Granátová ulice, Turnov vychází z Protokolů z odborné zkoušky 

elektrického výtahu vypracované autorizovaným revizním technikem výtahů. Tato odborná 

prohlídka konstatovala, že výtah neprojde inspekční prohlídkou po roce 2015. Odbor správy 

majetku proto připravil zadávací podmínky, aby mohly výtahy i nadále sloužit svému účelu v domě 

s pečovatelskou službou. Výtahy byly vyrobeny v roce 1987 a jsou na hraně životnosti.  

Rozpočtované náklady jsou 2,1 mil. Kč bez DPH. Součástí výběrového řízení je i servis výtahů. 

 

Usnesení RM č. 37/2015 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení a zadávací podmínky na akci „Rekonstrukce osobního 

výtahu TOV 320 a osobonákladního výtahu TONV 500 v panelovém domě čp. 1897, Granátová 

ulice, Turnov“ a jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, a posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Eva Kordová, Bc. Jaroslav Cimbál, Mgr. Martin Féna, Jindřich 

Zeman Dis. a náhradníky: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Jana Čejková, Ing. Eva 

Krsková, Ing. Petr Soudský 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 13 

Schválení VŘ rekonstrukce veřejných osvětlení ulic Zahradní, Lesní, U Lip, ve Vazoveckém údolí a 

na Malém Rohozci divadla - vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 

Odbor správy majetku připravil v návaznosti na projekty ČEZu - pokládky nových kabelů nn,  

projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení stejných úseků. Předpoklad realizace 

jednotlivých částí je právě v souběhu s ČEZem, při jedněch výkopových pracech a po dokončení 

stavby jedna oprava povrchů komunikací nebo chodníků. Jedná se vždy o demontáž stávajícího 

vrchního vedení veřejného osvětlení, pokládku nového zemního kabelu a instalaci nových sloupů se 

světly. V roce 2015 by měla v návaznosti na ČEZ proběhnout rekonstrukce veřejného osvětlení na 

Daliměřicích v ulici Zahradní, Lesní a U Lip, dále veřejné osvětlení ve Vazoveckém údolí a dvě 

části veřejného osvětlení na Malém Rohozci. Předpoklad realizace rekonstrukce všech výše 

uvedených částí veřejného osvětlení v souběhu s ČEZem je do 30.8.2015. Rozpočtované náklady 

jsou cca 5,5 mil. Kč s DPH. 
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Usnesení RM č. 38/2015 

RM schvaluje: 

a) vypsání výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení ulic Zahradní, Lesní a U Lip a 

jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila 

Těhníková, Stanislava Syrotiuková 

b) vypsání výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Vazoveckém údolí a 

navazující část Malého Rohozce a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Dagmar 

Brabcová, Jiří Mikula, Ludmila Těhníková, Stanislava Syrotiuková 

c) vypsání výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení na Malém Rohozci (od odbočky 

do Vazoveckého údolí směrem k pivovaru) a jmenuje hodnotící komisi ve složení Ing. Tomáš 

Hocke, Jiří Mikula, Jindřich Zeman, Ludmila Těhníková, Stanislava Syrotiuková 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 14 

Schválení kácení stromů rostoucích mimo les 

Jedná se o stromy rostoucí mimo les a to: 

p.p.č. 695/123 k.ú. Daliměřice, z důvodu zpřístupnění cesty pro transport a manipulaci s 

nadměrným nákladem pro areál SFS intec s.r.o. 

Další schválení kácení bude řešeno na únorové RM. 

 

Usnesení RM č. 39/2015 

RM schvaluje podání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku p.č. 

695/123 k.ú. Daliměřice, 4x bříza bradavičnatá obvod kmene 122 cm, 157 cm, 120 cm, 77 cm 

osika obvod kmene 245 cm. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

V Turnově dne 5. února 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta               místostarostka 


