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ZÁPIS  
z 13. jednání Rady města Turnov 

ze dne 24. června 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, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk 

Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník úřadu: 

PhDr. Hana Maierová            

 

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-

služebnosti a právo provést stavbu "Zřízení sjezdu s 

parkovacím místem na p. č. 409/2 k. ú. Bukovina u Turnova, 

Dolánky, p. xxxxxxx, p. xxxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 13:00 – 14:15      

2. Žádost o prodej pozemků 770/5, 770/4, k. ú. Bukovina u 

Turnova, p. xxxxxxxx 

  

3. Prodej pozemku p. č. 3/5 Mašov   

4. Odkoupení pozemku p. č. 3185/31, k. ú. Turnov, ul. 

Jaspisová 

  

5. Převod části pozemku 662/1 k. ú. Turnov, park u letního 

kina 

  

6. Darovací smlouva na úhradu nákladů realizace výstavby 

oplocení a vybavení hřiště v ulici Lubomíra Jasínka v 

Turnově 

       

7. Informace k výstavbě bytových domů v lokalitě Výšinka - 

Turnov 

       

8. Výběr zhotovitele "Rekonstrukce ležatých rozvodů a 

stoupaček teplé a studené vody č. p. 2032, ul. Žižkova, 

Turnov" 

       

9. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Komunikace a inženýrské sítě 

v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko" 

       

10. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Chodník Mašovská ulice, 

Turnov" 

       

11. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo "Stavební úpravy a přístavba 

základní školy Mašov, Turnov" 

       

12. Výsledek veřejné zakázky "Zpracování projektové 

dokumentace na stavební úpravy odborných učeben ZŠ 

Turnov" 
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13. Výběrové řízení "Zpracování projektové dokumentace 

revitalizace sídliště Výšinka" – bod byl stažen z jednání 

       

14. Fučíkova ulice, autobusová zastávka        

15. Pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnova        

16. Úprava doby nájmu ve smlouvě - kiosek Hlavatice – bod 

byl stažen z jednání 

       

17. Odpuštění penále  - CORAP        

18. Ústavní stížnost - žaloba ČR  ÚZSVM o určení vlastnictví 

pozemků pod bytovými domy 

  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

19. Žádost o čerpání rezervního fondu Mateřská škola Turnov, 

Jana Palacha 1931, p. o. 

Mgr. Martina Marková  14:15 – 14:20     

Záležitosti odboru přestupkového řízení 

20. Veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků Petr Weiss  14:20 – 14:30     

Ostatní 

21. Organizační řád a podpisový a kompetenční řád Městského 

úřadu Turnov 

Mgr. Eva Honzáková  14:30 – 15:00     

22. Úprava platu ředitelky Zdravotně sociálních služeb, p. o. Mgr. Petra Houšková            

23. 

24. 

25. 

 

 

 

26. 

Odchytové zařízení pro psy – informace 

Žádost o individuální dotaci TJ Sokol Turnov 

Právní analýza – rešerše rozhodování správních a soudních 

orgánů v České republice v případech vystoupení člena z 

vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání 

vodohospodářského majetku, výsledek poptávkového řízení 

Zadání urbanistické soutěže na lokalitu Koňský trh 

Mgr. Jana Svobodová 

Ing. Tomáš Hocke      

      

 

 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo provést stavbu "Zřízení sjezdu 

s parkovacím místem na p. č. 409/2 k. ú. Bukovina u Turnova, Dolánky, p. xxxxxxxx, p. xxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investoři M. xxxxxxxx a M. xxxxxxxxx podali žádost o zřízení věcného břemene na "Zřízení sjezdu na komunikaci 

pro RD na pozemku p. č. 409/2 k. ú. Bukovina u Turnova". Jedná se o stavbu nového sjezdu s parkovacím místem V 

Dolánkách na pozemku p. č. 409/2 k. ú. Bukovina u Turnova. Šíře sjezdu bude 10 bm. Sjezd je situován do 

komunikace p. č. 777/3 k. ú. Bukovina u Dolánek, která je v majetku Města Turnov dle situačního plánku č. 1,2.  

Věcné břemeno spočívá v oprávnění používání stavby, tj. sjezdu na komunikaci.  

 

Usnesení RM č. 451/2021 

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 na pozemek parcel. č. 777/3 k. ú. Bukovina u Dolánek ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "Zřízení sjezdu na komunikaci pro RD na pozemku p. č. 409/2 k. ú. Bukovina u 

Turnova" ve prospěch xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 8.000 Kč + DPH dle Ceníku 

jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020 (2.000 Kč za sjezd (případ) +1.000 Kč za každý bm 

navíc + DPH). 
 

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

  

 

 

2. Žádost o prodej pozemků 770/5, 770/4, k. ú. Bukovina u Turnova, p. xxxxxxxx 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města k projednání žádost o prodej pozemků p. č. 770/5 a 770/4, oba k. ú. Bukovina u Turnova. 

Pozemek p. č. 770/5 - ostatní plocha, využití ostatní komunikace, zapsaná výměra 6 m2 a pozemek p. č. 770/4 -  

ostatní plocha, využití ostatní komunikace, zapsaná výměra 14 m2, oba k. ú. Bukovina u Turnova. Pozemky sousedí 

s pozemky ve vlastnictví paní xxxxxxx.  Na pozemcích zřídil bývalý majitel domu skalku, přes část pozemku p. č. 

770/5 jsou vjezdy k domu Bukovina č. p. 6, vlastník paní xxxxxxx.  Odbor správy majetku prověřil situaci na místě a 

zaměřil stávající skutečné šířky komunikace. Komunikace, resp. šířka prostoru mezi opěrnou zídkou na pozemku p. 

č. 190/4 a skalkou žadatelky je pouze 3 m.  Odbor správy majetku a odbor dopravy prodej nedoporučuje. 
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Usnesení RM č. 452/2021 

RM neschvaluje  

prodej pozemků p. č. 770/5 a 770/4, k. ú. Bukovina. 
 

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

  

 

 

3. Prodej pozemku p. č. 3/5 Mašov 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města návrh na prodej pozemku p. č. 3/5, k. ú. Mašov u Turnova. Při kontrole městských 

pozemků odbor správy majetku zjistil, že pozemek p. č. 3/5 – zahrada, o zapsané výměře 7 m2, v k. ú. Mašov u 

Turnova, obec Turnov, užívají manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pozemek je dle územního plánu určen pro 

sportoviště a rekreační plochu. Při místním šetření paní xxxxxxxxx projevila zájem o odkoupení pozemku. Kupní 

cena pozemku je v souladu s orientačními cenami pozemků schválenými RM 10. 6. 2020, usnesení RM č. 370/2020, 

500 Kč/m2, tj. 3.500 Kč.  Kupující bude hradit správní poplatek na vklad práva do katastru nemovitostí.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Usnesení RM č. 453/2021 

RM schvaluje  

záměr prodeje pozemku p. č. 3/5 k. ú. Mašov u Turnova a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej tohoto 

pozemku. 
 

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

  

 

 

4. Odkoupení pozemku p. č. 3185/31, k. ú. Turnov, ul. Jaspisová 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města návrh na odkoupení pozemku p. č. 3185/31, k. ú. Turnov, v ulici Jaspisová, Turnov. Cena 

pozemku je stanovena dohodu smluvních stran, kdy se jedná o cenu v místě a čase obvyklou, 100 Kč/m2. Celkem 

30 600 Kč.  Správní poplatky za provedení vkladu práva do katastru nemovitostí hradí kupující (2.000 Kč). Pozemek 

je součástí stávající komunikace. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Usnesení RM č. 454/2021 

RM schvaluje  

záměr koupě pozemku p. č. 3185/31, k. ú. Turnov, ul. Jaspisová dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města 

schválit odkoupení tohoto pozemku. 
 

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

  

 

 

5. Převod části pozemku 662/1 k. ú. Turnov, park u letního kina 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města k projednání návrh převodu části pozemku p. č. 662/1, k. ú. Turnov, o výměře cca 161 m2, 

k. ú. Turnov, celková plocha pozemku p. p. č. 662/1 je 6430 m2. Územním plánem dle funkčního zařazení se jedná o 

zeleň na veřejných prostranstvích.  Pozemek je součástí městského parku "U letního kina".  Žadatel  - KCT s. r. o. 

má zájem pozemek přidružit k areálu letního kina a vybudovat na něm přístřešek pro uskladnění laviček z letního 

kina. Dosud jsou lavičky skladovány u toalet. Záměrem KCT s. r. o. a města je otevření kiosku v letním kině a toalet 

i přes den pro návštěvníky parku. Zároveň by oddělením pozemku a připlocením k areálu kina mohlo být omezeno 

současné nežádoucí využívání a znečišťování zákoutí za stávajícími rododendrony.   

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

Usnesení RM č. 455/2021 

RM schvaluje  

záměr převodu části pozemku p. č. 662/1, k. ú. Turnov na společnost Kulturní centrum Turnov s. r. o. a doporučuje 

zastupitelstvu města schválit převod tohoto pozemku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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6. Darovací smlouva na úhradu nákladů realizace výstavby oplocení a vybavení hřiště v ulici Lubomíra 

Jasínka v Turnově 
 

Rozprava: 

V loňském roce v rámci přípravy projektu z participativního rozpočtu nabídl p. xxxxxxxxxxx finanční spoluúčast na 

vybavení a oplocení hřiště v ulici Lubomíra Jasínka. Projekt v hlasování veřejnosti uspěl a bude realizován, finanční 

dar bude využit na spolufinancování. 

 

Usnesení RM č. 456/2021 

RM bere na vědomí a souhlasí  

s přijetím finančního daru 50.000 Kč od pana xxxxxxxxxxx k na úhradu nákladů realizace výstavby oplocení a 

vybavení hřiště v ulici Lubomíra Jasínka v Turnově v rámci participativního rozpočtu roku 2020. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 457/2021 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy na finanční dar 50.000 Kč od pana xxxxxxxxxxx k na úhradu nákladů realizace výstavby 

oplocení a vybavení hřiště v ulici Lubomíra Jasínka v Turnově v rámci participativního rozpočtu roku 2020. 
 

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

  

 

 

7. Informace k výstavbě bytových domů v lokalitě Výšinka - Turnov 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku na základě kontroly plnění smluvních vztahů, které má uzavřeny se společností LAMA 

RESIDENCE a. s. zjistil, že na základě dodatku č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. OSM/20/538/BAO ze 

dne 20. 11. 2020 měla být splněna podmínka podání řádné žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu 

"bytových domů v lokalitě Výšinka - Turnov" a žádost na "Rozšíření komunikace s chodníkem vč. osvětlení a 

parkovacím zálivem" do 8. 3. 2021. 

Odbor správy majetku písemně vyzval společnost LAMA RESIDENCE a. s. o doložení dokladu (podání řádné 

žádosti na stavební úřad v termínu do 8. 3. 2021), který by naplnil podmínky smlouvy o smlouvě budoucí kupní vč. 

dodatku č. 1 k této smlouvě. V případě, že by doklad společnost LAMA RESIDENCE a. s. nepředložila městu 

Turnov, byla vyzvána k úhradě smluvní pokuty, která činí dle čl. V odst. 1 výše uvedené smlouvy 10 % z kupní ceny 

tj. 571 590 Kč do 30 dnů od doručení výzvy. 

Na základě této výzvy proběhlo na MÚ Turnov jednání se společností LAMA RESIDENCE, a. s., kdy předseda 

správní rady sdělil, že v termínu nebyla na stavební úřad podána kompletní řádná žádost o vydání územního 

rozhodnutí a proto požádal město Turnov o posunutí termínu úhrady smluvní pokuty do 31. 8. 2021. Vzhledem k 

tomu, že smlouva o smlouvě budoucí kupní neřeší termín splatnosti smluvní pokuty, byla sepsána písemná dohoda 

mezi LAMA RESIDENCE a. s. a městem Turnov o úhradě smluvní pokuty ve výši 571 590 Kč městu Turnov se 

splatností do 31. 8. 2021. 

 

Usnesení RM č. 458/2021 

RM bere na vědomí  

informaci o plnění smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. OSM/20/538/BAO vč. dodatku č. 1 k této smlouvě. 
 

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

 

  

 

8. Výběr zhotovitele "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č. p. 2032, ul. Žižkova, 

Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a 

studené vody č. p. 2032, ul. Žižkova, Turnov", který provedla hodnotící komise dne 7. 6. 2021, zadavatel schvaluje 

výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Petrem Plíhalem, Krucemburk, IČ: 

03285405 za cenu 993 722,96 Kč bez DPH /1 142 781,41 Kč s DPH.  

Petr Plíhal odmítl podepsat smlouvu, a proto je vybrán druhý dodavatel v pořadí PK ADVISORY, s. r. o. 
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Doručené nabídka dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

 

1. Petr Plíhal 03285406   993 722,96/ 1 142 781,41 

2. PK ADVISORY s. r. o. 07644426 1 292 339,20/ 1 486 190,08 

3. Čekro CZ s. r. o. 28750187 1 425 722,42/ 1 639 580,80 

4. TERMI s. r. o. 25032640 1 450 619,-/   1 668 212,- 

5. BARNATHERM s. r. o. 28669053 1 585 179,58/ 1 822 956,50 

 

Usnesení RM č. 459/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele PK ADVISORY, s. r. o., IČ: 07644426 na 

realizaci zakázky "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č. p. 2032, ul. Žižkova, Turnov" 

za cenu 1 292 339,20/ 1 486 190,08 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

  

 

9. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení uzavření dodatku č. 1 na stavbu "Komunikace v 

rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, Turnov", kterou na základě výběrového řízení realizuje firma PRIMA 

KÁMEN Plus, s. r. o., Dolní Bousov, IČO 28481526. Předmětem dodatku č. 1 je schválení provedených více a méně 

prací na základě změnového listu č. 1. Celková výše dodatku č. 1 je ve výši 115.532 Kč bez DPH, 139.794 Kč vč. 

DPH. Celková cena díla včetně dodatku č. 1 je 1.904.697 Kč bez DPH, 2.304.683,37 Kč vč. DPH.  

Obsahem změnového listu je: 

- odpočet celého objektu křižovatky - a ocenění nového výkazu výměr dle nové skutečnosti - již v průběhu 

vypsaného výběrového řízení na zhotovitele došlo po poradě OSM a vedení města ke změně povrchu křižovatky, 

aby se předešlo stížnostem na zvýšený hluk, bylo upuštěno od dláždění celé zvýšené křižovatky, pouze na 

nájezdové rampy. Tím došlo i k úpravě podkladních vrstev. 

- Změna rozsahu sanace podloží - v rozpočtu stavby bylo předpokládáno, že při akci "Čistá Jizera" byly všechny 

nové rýhy zasypávány štěrkovými vrstvami. Zde tomu tak nebylo, rýhy byly zasypány pouze pískem a proto muselo 

dojít k většímu rozsahu sanací. 

- Po sejmutí vrchní vrstvy komunikace bylo zjištěno, že zde byly přeasfaltovány 3 kanalizační šachty, kde po dohodě 

s provozovatelem, byly 2 upraveny a osazeny novými poklopy a jedna byla zrušena. 

- Dorovnání skutečné výměry zámkové dlažby na stávajících vjezdech na pozemky 

 

Usnesení RM č. 460/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ve výši 115.532 Kč bez DPH, 139.794 Kč vč. DPH s firmou PRIMA KÁMEN Plus, s. r. o., 

Dolní Bousov, IČO 28481526 na stavbu "Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, Turnov". Celková 

cena díla vč. dodatku č. 1 je 1.904.697 Kč bez DPH, 2.304.683,37 Kč vč DPH. 
 

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

  

 

 

10. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Chodník Mašovská ulice, Turnov" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku realizuje na základě uzavřené smlouvy o dílo se společností PORR, a. s. Praha, IČO 

43005560 na stavbu "Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov". 

Dne 7. 6. 2021 byl na stavbu uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k navýšení ceny díla z důvodu špatného podloží a 

nemožnosti založení chodníku dle projektové dokumentace. Nyní předkládá odbor správy majetku Radě města ke 

schválení dodatek č. 2 na výše uvedenou stavbu. Firma PORR a. s. žádá oproti původnímu předpokladu o 

prodloužení původního termínu dokončení stavby na základě ztíženého zakládání o 16 dnů, tj. do 16. 7. 2021. 

Zároveň předkládáme ke schválení cenový dodatek v celkové výši -2.662,25 Kč bez DPH, -3.221,32 Kč vč. DPH. 

Cenový dodatek obsahuje změnový list č. 2 a č. 3.  

Změnový list č. 2 se týká dešťové kanalizace. Hlavními položkami změnového listu je záměna prefabrikovaných 

kanalizačních šachet a horské vpusti za šachty a vpusť monolitické z toho důvodu, že dodavatel šachet firmě 
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nepotvrdil včasný termín dodávky. Dále byly v trase kanalizace přidány dvě šachty - jedna z důvodu v reálu jinak 

položených inženýrských sítí než předpokládal projekt a druhá nová šachta byla nově osazena pro podchycení 

starých kanalizačních potrubí, která byla nalezena po vykácení porostů. Po dohodě všech zúčastněných došlo k 

vypuštění tlakových zkoušek na dešťové kanalizaci, která se standardně neprovádí. Budou provedeny kamerové 

zkoušky pro kontrolu celého potrubí. Změnový list č. 2 je ve výši -13.617 Kč bez DPH. 

Změnový list č. 3 řeší rozsah opravy povrchu komunikace a rozsah opravy opěrné zdi. Již po podání žádosti o dotaci 

na chodník byly doručeny podmínky KSS LS ohledně následné opravy komunikace. Projektanti rozpočet dle 

požadavku vlastníka komunikace opravily, ale do soutěže na výběr zhotovitele musel být použit rozpočet původní, 

který byl podán k žádosti na SFDI. vzhledem k tomu, že se blížíme ke konci stavby, byl rozsah oprav komunikace 

odsouhlasen zástupcem KSS LK přímo na místě a vyčíslen ve změnovém listu č. 3. Dále změnový list upravuje 

rozsah opravy opěrné zdi dle skutečnosti (očištění, nové spárování, oprava koruny zdi). Změnový list č. 3 je ve výši 

10.954,75 Kč bez DPH. 

 

Usnesení RM č. 461/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 na stavbu "Zvyšování bezpečnosti chodců - Mašovská ulice, Turnov" se společností PORR, a. 

s. Praha, IČO 43005560 ve výši -2.662,25 Kč bez DPH, -3.221,32 Kč vč. DPH. Celková cena díla vč. dodatku č. 1 a 

č. 2 je 3.741.711,17 Kč bez DPH, 4.527.470,52 Kč vč. DPH. Zároveň RM schvaluje prodloužení termínu dokončení 

stavby do 16. 7. 2021. 
 

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

  

 

 

11. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo "Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov" 
 

Rozprava: 

Stavbu "Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov" provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo 

firma World Invest v. o. s. Cena díla na základě uzavřené smlouvy o dílo dle dodatku č. 2: 43.775 994,90 Kč včetně 

DPH s termínem kompletního dokončení celé stavby 30. 6. 2021. 

Zhotovitel stavby firma World Invest v. o. s. předložila zpracovaný cenový Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

OSM/19/1655/PIM, který souvisí se zajištěním a prováděním stavby nad rámec rozpočtu a výkazu výměr dle 

souhrnného změnového listu č. 3.  Zároveň dle důvodové zprávy žádá o prodloužení termínu dokončení venkovních 

úprav do 20. 7. 2021 s tím, že termín předání vlastního objektu školy zůstává 30. 6. 2021.  

Byla vystavena sankční faktura na částku 180 000 Kč za nesplnění uzlového termínu dokončení střechy.   
 

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: 

Vícepráce a méněpráce 

ZL 15: Nerealizovaná položka rozpočtu obklady venkovní                    -   52 844,28 Kč 

ZL 16:  Záměna podlahy šaten dlažba za PVC                                                          +   12 408,00 Kč 

ZL 17: Chybný rozpočet porobet.příček – chybějí přizdívky Geberit na soc zař.     +   38 472,90 Kč 

ZL 18: Atypické zárubně do tříd vč. zasklení Connex                                              + 116 758,21 Kč 

ZL 19: Změna v trase VZT v jídelně                                                                         +     7 850,00 Kč 

ZL 20: Dle požadavku NIPI doplnění zábradlí o další madlo                                   +   14 940,80 Kč 

ZL 21: Změna – instalace umývadla s ohřevem ve 3.NP                                          +   12 386,30 Kč    

ZL 22: Výztuha pro dělící příčku – zámečník                                                           +   10 876,00 Kč 

ZL 23: Střešní výlez k obsluze přijímače internetu                                                   +     5 750,00 Kč 

ZL 24: Změna dozických zámků za cylindrické dle pož. uživatele                           +     2 430,00 Kč 

ZL 25: Malby pastelových barev dle výběru uživatele                                             + 16 848,00 Kč 

ZL 26: Příprava pro výdej jídel – elektro pro obj. systém                                        +      397,00 Kč 

ZL 27: Rozdílná cena vídeotel. dle nabídky                                                             + 85 000,00 Kč 

ZL 28: Dvířka s protipož..odolností                                                                          + 15 960,00 Kč 

ZL 29: Nerealizované položky – nábytek Jamall                                                       - 23 786,00 Kč 

ZL 30: Přeložka staré kanalizace od Š1 – Š3                                                            + 21 275,53 Kč                              

ZL 31: Přemístění herních prvků v zahradě                                                              +   5 600,00 Kč 

ZL 32: Kácení keřů, lísky v místě plotu a v zahradě                                                +   6 720,00 Kč 

ZL 33: Doplnění vpusti, liniový žlab – odvodnění                                                   + 19 010,00 Kč 

ZL 34: Nerealizované položky rozpočtu ve zpev. Plochách                                     -   6 684,50 Kč 

ZL 35: Požadavek investora – osvětlení VO LED svítidly                                      +   8 846,00 Kč 

ZL 36: Změny uživatele u oplocení, odpočet brány                                                  - 26 720,00 Kč 

ZL 37: Změna investora u zatravňovací dlažby                                                        + 34 361,60 Kč 

ZL 38: Předláždění výkopu přípojek není obsaženo v rozpočtu stavby                   + 13 804,00 Kč 



7  Zápis Rady města Turnov 24. 6. 2021 

ZL 39: Nerealizovaná položka – bet.opěrné palisády                                               - 12 134,64 Kč 

ZL 40: Posunutí hrany hřiště, příprava pro def.povrch                                            + 42 677,92 Kč 

ZL 41: Ohumusování svahů a ploch                                                                        + 18 000,00 Kč 

ZL 42: Kryty dvířek atyp 2ks                                                                                  +    8 420,00 Kč 

Vícepráce:     + 518 791,66 Kč 

Méněpráce:    - 122 169,42 Kč 

   tj. + 396 622,24 Kč 

 

Celkem dodatek č. 3        +  396 622,24 Kč bez DPH  

 

Cena díla se navyšuje o částku:         396 622, 24 Kč bez DPH             479 912,91 Kč s DPH 

 

Cena dle výběrového řízení     43. 145 000 Kč s DPH 

Cena díla vč. dodatku č. 1:         36.159 861,38 Kč bez DPH        43.753 432,27 Kč s DPH 

Cena díla vč. dodatku č. 2:         36.178 508,18 Kč bez DPH         43.775 994,90 Kč s DPH 

Cena díla vč. dodatku č. 3:         36.575 130,42 Kč bez DPH         44.255 907,81 Kč s DPH 

Celkové vícepráce jsou 1 110 907 Kč, což je cca 2,6 % víceprací z původní nabídkové ceny. 

 

 

Usnesení RM č. 462/2021 

RM schvaluje  

uzavření Dodatku č. 3 ve výši 479 912,91 Kč včetně DPH dle souhrnného změnového listu č. 3 ke Smlouvě o dílo 

pro stavbu "Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov" pro firmu World Invest v. o. s. Celková 

smluvní cena je 44.255 907,81 Kč vč. DPH a zároveň se prodlužuje termín předání venkovních úprav do 20. 7. 2021. 

Termín předání objektu školy zůstává nezměněn tj. do 30. 6. 2021. 
 

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

  

 

 

12. Výsledek veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných učeben 

ZŠ Turnov" 
 

Rozprava: 

Na radě města 27. 5. 2021 byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky "Zpracování projektové 

dokumentace na stavební úpravy odborných učeben ZŠ Turnov" v souvislosti s přípravami na projekt modernizace 

odborných učeben v ZŠ Turnov - 2. etapa. 
 

Veřejná zakázka byla zahájena 31. 5. 2021 obesláním čtyř potenciálních dodavatelů prostřednictvím systému EZAK: 

Název IČO Adresa 

ACTIV Projekce s. r. o.  27538320  Ohrazenice 55, 51101 Ohrazenice 

Profes projekt, s. r. o.   46506942  Vejrichova 272, 51101 Turnov 

Project A Plus, s. r. o.  28828089  Husova 591, 51101 Turnov 

Jan Hobelant  13740431  Hluboká 279, 51101 Turnov 

 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 15. 6. 2021 do 10 hodin. Do té doby byla přijata pouze jedna nabídka 

v listinné formě od společnosti ACTIV Projekce s. r. o., IČ 27538320 s nabídkovou cenou 482.000 Kč bez DPH, tj. 

583.220 Kč vč. DPH. Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky - nejnižší 

nabídkovou cenu bez DPH. Přepokládaná cena je 500 tis Kč bez DPH. Nabídková cena byla odpovídající. 

 

 

Usnesení RM č. 463/2021 

RM schvaluje  

vybraného dodavatele ACTIV Projekce s. r. o., IČ 27538320 s nabídkovou cenou 482.000 Kč bez DPH, tj. 583.220 

Kč vč. DPH na realizaci veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných 

učeben ZŠ Turnov" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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13. Výběrové řízení "Zpracování projektové dokumentace - Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" 
 

Rozprava: 

Bod byl stažen z jednání RM. 

 

 

 

14. Fučíkova ulice, autobusová zastávka 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města k projednání materiál týkající se výstavby nové autobusové zastávky 

ve Fučíkově ulici. Tato zastávka je projektována společně s novým chodníkem, který vede do Průmyslové ulice.  

Vodohospodářské sdružení Turnov v letošním roce začalo provádět rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizačních 

přípojek z Fučíkovy ulice do Ohrazenic. Jejich stavba začíná na křižovatce s ulicí Bedřicha Smetany, a vede mezi 

budoucími popsanými autobusovými zastávkami. V rámci stavby VHS došlo po dohodě s vlastníkem komunikace 

Krajskou správou silnic LK k dohodě, že budou nově realizovány i podkladní štěrkové vrstvy komunikace a 

plnoplošná oprava povrchu komunikace. Zástupce VHS se na nás obrátil s myšlenkou, že by bylo vhodné v rámci 

jejich stavby provést pro "naši" budoucí zastávku stavební přípravu, tak aby se následně nemuselo zasahovat do 

nových konstrukčních vrstev a nového asfaltového povrchu komunikace.  

Vzhledem k tomu, že stavba není zahrnuta v rozpočtu letošního roku, zástupce zhotovitele z firmy Zikuda navrhl, že 

by dílo firma Zikuda zrealizovala nyní, ale vyfakturovali by ho v příštím roce. V případě schválení realizace je třeba 

schválit výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek pro firmu Zikuda, vodohospodářské stavby, s.r.o., 

Turnov. V případě, že budeme dělat pouze původně uvažovanou přípravu, tak vysazení nové uliční vpusti je oceněno 

na 24 tis. Kč vč. DPH.  

Pozemek budoucí zastávky v tomto okamžiku není ve vlastnictví města, na zastávku není vydáno pravomocné 

stavební povolení (probíhá řízení). RM proto odsouhlasila realizaci pouze uliční vpusti. Další řešení nechává na obci 

Ohrazenice s případným dořešením v rámci směn pozemků mezi městem Turnov a obcí Ohrazenice. 

 

 

Usnesení RM č. 464/2021 

RM schvaluje  

v rámci realizaci stavby "Zastávkový záliv ul. Fučíkova, Turnov" pouze vysazení nové uliční vpusti za 24 tis. Kč vč. 

DPH. 
 

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

 

 

 

15. Pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnova 
 

Rozprava: 

Předkládáme k projednání návrh pravidel pro přidělování krizových bytů, překlenovacího bytu a nájemních bytů ve 

vlastnictví města Turnova. 
 

Krizový byt, překlenovací byt 

Město Turnov na základě usnesení rady města č. 200/2011 z 16. 5. 2011 vyčlenilo dva byty v Domě s pečovatelskou 

službou na Výšince s možností jejich přidělení na dobu určitou osobám v nepříznivé sociální situaci a usnesením č. 

391/2015 ze dne 12. 8. 2015 byl zvýšen jejich počet z důvodu převýšení poptávky na tři pro využití krizového 

bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Usnesením č. 216/2016 RM byl schválen postup při přidělování a 

užívání krizových bytů v Turnově, Granátová ul. č. p. 1897 s účinností od 1. 4. 2016, součástí je i metodický pokyn 

k přidělování těchto bytů. 

V současné době, kdy dochází ke změně v pravidlech přidělování bytů ve vlastnictví města Turnova, navrhujeme, 

aby krizové byty i nově zrekonstruovaný byt tzv. překlenovací byly přidělovány dle navrhovaných nových pravidel. 

Velikost krizových bytů: dva byty o velikosti 1+0, jeden byt o velikosti 1+1. Překlenovací byt je o velikosti 1+0. 

U krizových bytů je nutné, aby byla nepříznivá sociální situace vyhodnocena v co nejkratším termínu, a proto je v 

navrhovaném postupu dána i časová dotace. Není možné, aby přidělení bytů schvalovala RM – byt by již nemohl 

splnit stanovený účel krizové pomoci – navrhujeme, aby po vyhodnocení situace, rozhodla o schválení paní 

místostarostka, která má v gesci sociální oblast, ev. předsedkyně Komise sociálně bytové rady města Turnov, v 

případě nepřítomnosti obou, vedoucí odboru správy majetku. 
 

Nájemní byt 

Předkládáme pravidla, které upravují podmínky a postup při pronajímání nájemních bytů ve vlastnictví města 

Turnov. V pravidlech je popsán postup pro žadatele, kam má podat žádost o nájemní byt a jakým způsobem bude 

vyhodnocena. Pravidla obsahují i kritéria pro přidělování nájemních bytů. 
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Usnesení RM č. 465/2021 

RM schvaluje  

od 1. 7. 2021 formulář žádosti do krizového bytu vč. Pravidel pro poskytnutí krizového bytu a pověřuje 

místostarostku mající v gesci sociální oblast, předsedkyni Komise sociálně bytové a v případě jejich nepřítomnosti 

vedoucí odboru správy majetku rozhodnout o přidělení krizového bytu. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 466/2021 

RM schvaluje  

od 1. 7. 2021 formulář žádosti o překlenovací byt vč. Pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnova 

(překlenovací byt). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 467/2021 

RM schvaluje  

od 1. 7. 2021 formulář žádosti o nájemní byt ve vlastnictví města Turnova vč. Pravidel hospodaření s byty ve 

vlastnictví města Turnova. 
 

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

 

  

 

16. Úprava doby nájmu ve smlouvě - kiosek Hlavatice 
 

Rozprava: 

Bod byl stažen z jednání RM. 

 

 

 

17. Odpuštění penále  - Antonín Šrajer - Reklama CORAP 
 

Rozprava: 

Společnost Antonín Šrajer - Reklama CORAP má s městem uzavřenou smlouvu o pronájmu prostor na umístění 

reklamních zařízení. Jedná se o reklamy u Penny marketu, na fasádě domu č. p. 1055, na zábradlí u Kudrnáčových 

hodin a u kruhového objezdu. Měsíční nájemné činí 8.394,50 Kč + DPH, tj. 10.157,35 Kč/měsíc. 

Dle smlouvy má za pozdní úhradu zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši, která byla v období 01-06/2020 ve výši 

10 % a v 07-12/2021 ve výši 8,25 %.  Dle uzavřené smlouvy byla firmě vystavena penalizační faktura za pozdní 

úhrady faktur za rok 2020 v celkové výši 5.157,60 Kč. Po odeslání penalizační faktury p. Šrajer kontaktoval OSM s 

tím, že je to z jeho pohledu neetické požadovat penále v této době a zaslal žádost o odpuštění penále. Pozdní úhrady 

dle jeho vyjádření byly způsobeny pandemií Covid-19. Během probíhající pandemie však nepřišla na OSM žádná 

žádost o odpuštění úhrady nájmu z důvodu Covid-19 a následného poklesu tržeb. 

 

 

Usnesení RM č. 468/2021 

RM neschvaluje  

odpuštění penále za pozdní úhrady faktur rok 2020 ve výši 5.157,60 Kč společnosti Antonín Šrajer - Reklama Corap. 
 

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

 

  

 

18. Ústavní stížnost - žaloba ČR  ÚZSVM o určení vlastnictví pozemků pod bytovými domy 
 

Rozprava: 

Předkládáme RM na vědomí informace o průběhu sporu o určení vlastnictví pozemků pod bytovými domy – ČR - 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM")  - rozhodnutí Ústavního soudu ČR.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 469/2021 

RM bere na vědomí  

průběh řízení a usnesení Ústavního soudu ČR. 
 

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

 

  

 

19. Žádost o čerpání rezervního fondu Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, p. o. 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, 

příspěvková organizace, do celkové výše 22 tis. Kč na pořízení a pokládku koberce do nové třídy mateřské školy, 

která bude v provozu od 1. 9. 2021. Paní ředitelka předkládá 3 cenové nabídky, kde preferuje cenově nejvýhodnější 

nabídku firmy Martin Dunda, Suldovského 532, Liberec 11, v celkové hodnotě 21 088 Kč s DPH. 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021:24 450 Kč. 

Rezervní fond je k 31. 5. 2021 ve výši:181 276,34 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši:156 826,34 Kč. 

 

Usnesení RM č. 470/2021 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 22 

tis. Kč na pořízení a pokládku koberce. 
 

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

 

  

 

20. Veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků 
 

Rozprava: 

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

veřejnoprávní smlouvy (VPS) o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy. Aktuálně platné 

smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou a to dobu 3 roků. (Platnost posledních uzavřených smluv vyprší k datu 31. 

12. 2021). 

Žádná z obcí, pro kterou zajišťujeme výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy, nesdělila, že tento 

výkon bude v následujícím období zajišťovat sama, proto je třeba obnovit VPS. 

 

 

Usnesení RM č. 471/2021 

RM souhlasí  

souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s obcemi 

ve správním obvodu Města Turnov: Čtveřín, 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, Všeň, Vyskeř, Žďárek a Žernov, zároveň 

zmocňuje starostu města k podepsání těchto smluv. Paušální platby budou navýšeny o 15 %. 
 

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

  

 

 

21. Organizační řád a podpisový a kompetenční řád Městského úřadu Turnov 
 

Rozprava: 

V návaznosti na usnesení rady města č. 445/2021 ze dne 9. 6. 2021 předkládám ke schválení nové znění 

Organizačního řádu Městského úřadu Turnov a Podpisového a kompetenčního řádu Městského úřadu Turnov, a to 

s účinností od 1. 7. 2021. Pravomoc rady města ke schvalování těchto dokumentů vychází z § 102 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je radě města 

vyhrazeno „stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu“. 

Do obou těchto dokumentů byla především promítnuta změna spočívající ve zrušení odboru přestupkového řízení a 

podřazení agendy vykonávané tímto odborem pod odbor správní a dále jmenování nového vedoucího odboru 

správního. 
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Jedinou nově navrhovanou věcnou změnou je přesun agendy související s vydáváním právních předpisů města a 

jejich evidencí z odboru vnitřních věcí pod kancelář tajemníka, a to za účelem sjednocení tohoto procesu a zajištění 

jejich formální a věcné správnosti. 

 

Usnesení RM č. 472/2021 

RM schvaluje  

Organizační řád Městského úřadu Turnov (01.33) dle přílohy s účinností od 1. 7. 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 473/2021 

RM schvaluje  

Podpisový a kompetenční řád Městského úřadu Turnov (02.75 a 02.25) dle přílohy s účinností od 1. 7. 2021. 
 

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

  

 

 

22. Úprava platu ředitelky Zdravotně sociálních služeb, p. o. 
 

Rozprava: 

Předkládám návrh na úpravu platu ředitelky ZSST paní Ing. Jany Maříkové od 1. 7. 2021. Paní ředitelka nastoupila 

do funkce 1. 4. 2021 a navrhuji po 3 měsících od nástupu přiznání osobního příplatku. Důvodem je výrazné 

navyšování mezd sociálních a zdravotnických pracovníků. 

 

 

Usnesení RM č. 474/2021 

RM schvaluje  

úpravu platu ředitelky příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov Ing. Janě Maříkové od 1. 7. 2021 

dle předloženého návrhu. 
 

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

 

  

 

23. Odchytové zařízení pro psy - informace 
 

Rozprava: 

Opětovně Vás informuji o úpravách provedených v odchytovém zařízení pro psy na skautském ostrově.  

V současné době je v psinci třeba: 

- vyspravit podlahy betonem 

- pobít jeden kotec palubovými prkny  

- vyspravit stávající dřevěné stěny 

- opravit únikové pletivo 

- kompletně přetřít dřeva 

Práce mají být provedeny během prázdnin správcem útulku ve spolupráci s Technickými službami Turnov. 

 

 

Usnesení RM č. 475/2021 

RM bere na vědomí  

informaci o plánovaných úpravách v odchytovém zařízení pro psy v Turnově. RM žádá o zprávu do konce září 2021. 
 

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

 

 

 

24. Žádost o individuální dotaci TJ Sokol Turnov 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám k posouzení žádost o individuální dotaci pro TJ Sokol Turnov ve výši 1,2 mil. Kč, která má být 

využita na úpravu veřejně přístupných zpevněných ploch v okolí historického objektu Sokolovny. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 476/2021 

RM projednala  

žádost o individuální dotaci pro TJ Sokol Turnov ve výši 1,2 mil. Kč a předává tuto žádost prostřednictví odboru 

školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově k projednání na výbor zastupitelstva města pro sport. Po 

projednání ve výboru se bude touto žádostí dále zabývat. 
 

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

 

  

 

25. Právní analýza – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice v případech 

vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání vodohospodářského majetku, 

výsledek poptávkového řízení 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám k posouzení výsledek poptávkového řízení na Právní analýzu – rešerši rozhodování správních a 

soudních orgánů v České republice v případech vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob 

vydání vodohospodářského majetku, výsledek poptávkového řízení. 
 

Přišly 3 nabídky. 

Komise ve složení: Hocke, Honzáková, Šrytrová otevřela obálky, posoudila a ohodnotila nabídky a doporučuje RM 

vybrat nabídku advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti za cenu 90 750 Kč vč. DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 477/2021 

RM souhlasí  

s výběrem dodavatele na zpracování Právní analýzy – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České 

republice v případech vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání vodohospodářského 

majetku, výsledek poptávkového řízení advokátní kanceláři Doucha Šikola advokáti za cenu 90 750 Kč vč. DPH. 
 

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

 

  

 

26. Zadání urbanistické soutěže na lokalitu Koňský trh 
 

Rozprava: 

Předkládáme materiál "Zadání studie urbanistické koncepce lokality Koňský trh v Turnově". Součástí materiálu je 

výzva pro architektonické ateliéry a návrh smlouvy.  

Koňský trh je dosud málo využitá lokalita v těsné návaznosti na historické centrum města, přímo navazuje na 

přirozenou blokovou strukturu centra, leží na okraji Městské památkové zóny Turnov. Podnět pro aktivní řešení je 

majetkový vstup Města do území = odkup pozemků pily. Ještě cca 4,5roku má území sloužit pile. Za tu dobu je 

nutné zpracovat záměr toho, co se v daném území bude nacházet 

Záměrem města Turnov je revitalizace a využití dotčeného území pro smíšenou obytnou výstavbu tak, aby bylo 

území důstojně a plnohodnotně zapojeno do struktury a života města. 

Území Koňského trhu by bylo ověřeno dvoustupňově. V prvním stupni bude 4 vybranými ateliéry zpracována 

„studie urbanistické koncepce“ pro celé území Koňského trhu („řešené území“). Cílem zpracování této studie je 

ověření prostorových možností, funkční náplně a kapacit území. Tj. vymezení hmot zástavby, vedení ulic, umístění 

zeleně a dalších funkcí v území. Vše s ohledem na limity využití území (záplavové území, městská památková zóna 

atd.) 

Výběr nejvhodnějšího řešení by pak byl v gesci ZM na základě doporučení odborné hodnotící komise (návrh složení 

uveden níže) a komisí RM. 

V druhé fázi by byla zpracována podrobnější územní studie pro tzv. „prioritní území“, což je část řešeného území na 

ploše dosavadní pily v majetku Města. Výstavba v tomto území by měla být stavebně nezávislou první etapou 

postupné zástavby celého území Koňského trhu. Rozsah územní studie zvolen s ohledem na nutnost projednání této 

studie s majiteli dotčených pozemků. 
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Poptávka je koncipována na zpracování uvedených dvou stupňů dokumentace, kdy v první fázi je upraven počet 

zpracovatelů (čtyři) na základě nabídkové ceny na územní studii, v druhé fázi je zpracována a představena studie 

urbanistické koncepce na celé území, v třetí fázi je ZM vybrána nejlepší koncepce a ve čtvrté fázi je zpracována 

územní studie. 

Cenové nabídky budou strukturovány dle jednotlivých stupňů: 

A) Studie urbanistické koncepce pro celé řešené území + veřejné představení - honorováno pevnou částkou 60.000 

Kč vč. DPH 

B) Územní studie na prioritní území – na tuto část podávána nabídka s očekávanou hodnotou do 200tis. Kč vč. DPH.  
 

Bude vybráno pět nabídek s nejnižšími nabídkovými cenami. Návrh poptávaných firem (doporučeno doc. 

Klokočkou, akademická sféra ČVUT): Šépka architekti, re:architekti, Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., A69 

architekti, CITY UPGRADE, Aulík – Fišer architekti (af-arch), Ateliér DVĚ – Blanka Houštecká a Klára Houštecká, 

Michal Fišer + David Mareš, Bogle Architects, SKUPINA (Marcela Steinbachová), UNIT architekti. 
 

Zadání projednáno na Komisi pro městskou památkovou zónu 8. 3. 2021 (bez usnesení). 

Zadání projednáno na Komisi pro rozvoj města 17. 2. (Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala návrh 

zadání územní studie Koňský trh a doporučuje doplnit zadání dle diskuze a znovu předložit do komise. Hlasování: 

14 pro, 0 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato). 

Zadání projednáno na Komisi pro rozvoj města 2. 6. 2021 (Komise pro rozvoj města a správu majetku projednala 

zadání a doporučuje RM schválit zadání hmotové studie na Koňský trh Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželi se, 

usnesení bylo přijato). 

Je potřeba ponechat dostatečnou časovou rezervu mezi vypsáním poptávky a termínem zpracování – ateliéry mají 

nasmlouvánu práci dopředu a může být obtížné se zúčastnit z časového hlediska. 

 

 

Usnesení RM č. 478/2021 

RM projednala  

materiál Zadání studie urbanistické koncepce a územní studie lokality Koňský trh v Turnově a schvaluje zadávací 

podmínky výběrového řízení "Studie urbanistické koncepce a územní studie lokality Koňský trh v Turnově", 

vypsaného jako zakázka malého rozsahu v uzavřené výzvě. 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 29. června 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………   ………………………………….. 

            Ing. Tomáš Hocke                  Mgr. Petra Houšková 

      starosta      místostarostka 

 


