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Zápis ze 4. jednání rady města Turnov 

ze dne 26.2.2015 
 

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 

 

 
  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni:   

 

 

Hosté:   Ing. Miroslav Šmiraus   

 

Omluveni:  Ing. Michal Kříž 

 

 

K bodu č. 1 

Schválení kácení stromů rostoucích mimo les 

Rozprava: Jedná se o stromy rostoucí mimo les a to: p.p.č. 3276/1 k.ú. Turnov ulice Luční 

3x bříza obvod kmene 92cm, 53 cm, 110 cm 

 

usnesení RM č. 77/2015 

RM schvaluje  

podání žádosti o kácení stromů 3ks bříz rostoucích mimo les na pozemku p.č. 3276/1 v k.ú. Turnov.     

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

  

 

K bodu č. 2 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby "Veřejné osvětlení ulic Zahradní, U Lip, Lesní" 

Rozprava:  Ve lhůtě dané výzvou podalo nabídku 7 uchazečů. Hodnotící komise provedla otevření 

obálek a hodnocení jednotlivých nabídek v pořadí jak byly doručeny na podatelnu MÚ Turnov. Realizace 

březen-duben 2015. 

 

1) KOLLERT ELEKTRO, s.r.o., Liberec, nabídková cena 2.393.603,85 Kč vč. DPH 

2) ELEKTOVASURY, s.r.o., Přelouč, nabídková cena 1.418.975,47 Kč vč. DPH 

3) VČE montáže, a.s., Pardubice, nabídková cena 1.858.827,41 Kč vč. DPH 

4) RAISA, s.r.o., Kolín, nabídková cena 1.635.795,-Kč vč. DPH 

5) Technické služby Turnov, s.r.o., Turnov, nabídková cena 1.525.473,21 Kč vč. DPH 

6) RYBÁŘ stavební, s.r.o., Mělník, nabídková cena 2.070.921,05 Kč vč. DPH 

7) RYDVAL – ELEKTRO, s.r.o., Lomnice n. Popelkou, nabídková cena 1.924.092,39 Kč vč. DPH 

Pořadí nabídek dle vypsaného kritéria – nejnižší cena. 
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usnesení RM č. 78/2015 

RM schvaluje  

jako vítěze výběrového řízení stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení ulic Zahradní, Lesní a U Lip, 

Turnov" firmu ELEKTROVASURY, s.r.o., Přelouč za nabídkovou cenu 1.418.975,47 Kč vč. DPH. 

Zároveň RM schvaluje uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.     

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

 

 

K bodu č. 3 

Dar pro Fokus z. s. z 6. městského plesu 

Rozprava: Dne 30. ledna 2015 se konal 6. městský ples. Společnosti z Turnova a okolí poskytli věcné i 

finanční dary, na základě kterých jsme návštěvníkům plesu mohli nabídnout atraktivní ceny. Celkový 

výtěžek, který je možné darovat je tedy 19 100 Kč. Jelikož se jedná o darovací smlouvu do 20tis. Kč, 

smlouvu schvaluje rada města. 

 

usnesení RM č. 79/2015 

RM schvaluje  

poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Turnov společnosti FOKUS Turnov, z.s., Skálova 415, 

Turnov, ve výši 19 100 Kč.      

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

  

K bodu č. 4 

Společenské akce města v roce 2015 

Rozprava:  Město Turnov pořádá v průběhu roku řadu společenských akcí, na které má vyčleněnou i 

položku v rozpočtu. Na rok 2015 je určena částka 300.000 Kč.   

 

Z této částky by měly být hrazeny výdaje na:  

1. ledna 2015 - Novoroční ohňostroj (cca 50 tis. Kč - placeno z roku 2014) 

30. ledna 2015 - Městský ples (cca 40 tis. Kč odhad) 

7. května 2015 - připomenutí Dne vítězství (věnce, vojenská technika, odpolední program v parku) - 

odhad 25 tis. Kč 

28. říjen 2015 - připomenutí Vzniku Československa - street party, kladení věnců, divadlo –  

odhad 80 tis.Kč 

29. listopadu 2015 - rozsvěcení Vánočního stromu – odhad 17 tis. Kč 

11.-12.12. 2015 Vánoční trhy – odhad 180 tis. Kč (80 tis. Kč  - elektřina, placeno z OSM) 

 

V rámci jednání kulturní komise byla diskutována letošní oslava připomenutí Dne vítězství -7. května 

2015 a městská slavnost Kámen a šperk (první víkend v červenci), která není zahrnuta ve výčtu akcí 

financovaných z této položky v rozpočtu a je třeba uvažovat o její realizaci v letošním roce.  

 

usnesení RM č. 80/2015 

RM bere na vědomí  

informaci o digitalizaci publikace Plánujeme Turnovsko, která by byla umístěna na webu Města Turnova 

s cílem trvale zpřístupnit toto dílo všem zájemcům a pověřuje Mgr. Petru Houškovou prověřit možnosti 

digitalizace ve spolupráci s Vědeckou knihovnou Liberec či jinou organizací. 

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

  

usnesení RM č. 81/2015 

RM schvaluje  

vznik 15-minutového video dokumentu z konce 2. světové války v Turnově, který bude zpracován z 

archívu pana Milana Brunclíka a bere na vědomí, že finanční náklady na vznik dokumentu ve výši 

30tis.Kč budou čerpány z rozpočtu města řádek Televize, ostatní média, na základě samostatné smlouvy.      

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 82/2015 

RM schvaluje  

zpracování 15-minutového dokumentu k odsunu sovětských okupantů, který bude zpracován z archívu 

pana Milana Brunclíka a bere na vědomí, že finanční náklady na vznik dokumentu ve výši 24tis.Kč budou 

čerpány z rozpočtu města řádek Televize, ostatní média, na základě samostatné smlouvy. 

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

 

usnesení RM č. 83/2015 

RM schvaluje  

RM schvaluje pořádání městské slavnosti Kámen a šperk 2015 a pověřuje Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

a Turnovské památky a cestovní ruch, p.o. jejím pořádáním. Koordinátorem akce bude pan radní Ing. Kříž 

ve spolupráci s oběma místostarostkami. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 

 

usnesení RM č. 84/2015 
RM doporučuje ZM navýšit řádek Společenské akce města o 80 tis. Kč na pokrytí výdajů městských 

slavností Kámen a šperk 2015. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 

 

K bodu č. 5 

Výsledek výběrového řízení na nákup IT vybavení a software v rámci projektu vzdělávání dotykem 

pro ZŠ Skálova 600, Turnov 

Rozprava:  Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických a vedoucích 

pracovníků základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií 

(ICT) do výuky. V projektu budou realizovány tři oblasti vzdělávacích aktivit, do kterých se budou moci 

pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojit, rozšířit si tak své profesní kompetence a nabýt nových 

zkušeností pro svou další pedagogickou činnost. Tyto aktivity jsou následující:  

1) Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků a případných ICT metodiků formou 

asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce  

2) Vzdělávání ředitelů v oblasti zadávání veřejných zakázek v OPVK  

3) Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky 

V rámci projektu škola získá 20 ks notebooků (na 20 podpořených pedagogů, kteří se účastní 

vzdělávacích aktivit) za max. 420 tisíc s DPH + software v hodnotě max. 120 tisíc s DPH. 
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usnesení RM č. 85/2015 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise a ředitele školy na „NÁKUP IT VYBAVENÍ A SOFTWARE V 

RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ DOTYKEM“ v rámci projektu Vzdělávání dotykem registrovaným 

pod číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0031  

v části A (20 notebooků s příslušenstvím) nabídku Comfor Stores, a. s. za 314 980 Kč bez DPH 

v části B (20 sad licenčního software)  nabídku Cotrex PC, s. r. o. za 86 000 Kč bez DPH. 

a pověřuje zadavatele (ředitele p.o.)  Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily uzavřením smluv 

s vítěznými dodavateli vzešlých z výběrového řízení.     

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

  

K bodu č. 6 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu SM , Turnov, Na Stebni, Kvapilová kNN 

Rozprava:  V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na 

stavbu: kabelového vedení 1 kV a nové kabelové skříně ve městě Turnov, lokalita Na Stebni, k.ú. Turnov, 

okres Semily. Důvodem je napojení nového odběrného místa na distribuční síť nn – rodinného domu 

xxxxxxxx. 
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usnesení RM č. 86/2015 

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 parcel.č. 3094k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 5 

bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Na Stebni , xxxxxxxxx– kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH.      

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

  

K bodu č. 7 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu SM, Turnov, Mašov - p.č.697/7, p. Frič-kNN 

Rozprava:  V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na 

stavbu: kabelové sítě a kabelového vedení ve městě Turnov, lokalita Mašov, k.ú. Mašov, okres Semily. 

Důvodem je napojení nového odběrného místa na distribuční síť nn – rodinného domu pana xxxxxx. 

 

usnesení RM č. 87/2015 

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 parcel.č. 697/4, 697/5 a 1325/1 k.ú. Mašov ve vlastnictví Města Turnov 

v celkové délce 84 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Mašov-p.č.697/7, p. xxxxxx– kNN“ ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH.      

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

 

K bodu č. 8 

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

čp. 1897, Granátová ulice, Turnov – informace o zrušení veřejné zakázky 

Rozprava:       V průběhu veřejné zakázky byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na celkovou 

cenovou nabídku a technické řešení výtahů (požární bezpečnost výtahů). Po celkovém technickém 

zhodnocení problému, bude zakázka opětovně vypsána. 

 

usnesení RM č. 88/2015 

RM souhlasí  

se zrušením veřejné zakázky „Rekonstrukce osobního výtahu TOV 320 a osobonákladního výtahu TONV 

500 v panelovém domě čp. 1897, Granátová ulice, Turnov“. 

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

 

V Turnově dne 2. března 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

        starosta               místostarostka 

 


