
1  Zápis Rady města Turnov 14. 7. 2021 

 
 

ZÁPIS  
z jednání Rady města Turnov 

ze dne 14. července 2021 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula 

(příchod bod č. 25), Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník úřadu: 

Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová 

 

Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup 

chodníkového zametacího vozu 

Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 8:20      

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Kanalizační stoka k objektu č. p. 389 a 904 Šetřilovsko, 

Zikuda" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 8:20 – 10:40      

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové 

služebnosti Liberecký kraj x xxxxxxx, "Sjezd z p. č. 95/3, k. 

ú. Malý Rohozec" 

       

4. Prodej části pozemku p. č. 1296 k. ú. Mašov u Turnova a 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"Vodovodní, kanalizační přípojky a sjezdy k pozemku p. č. 

311/2, 312/1, st. p. 239 k. ú. Mašov u Turnova, p. xxxxxx" 

       

5. Pacht pozemku p. č. 311/1, k. ú. Malý Rohozec - bod byl 

stažen z jednání 

Stanislava Syrotiuková       

6. Zadávací podmínky - "Zpracování projektové dokumentace 

– Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" - bod byl stažen z 

jednání 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

7. Zadávací podmínky výběrové řízení - "Zpracování 

projektové dokumentace - Komunikace a inženýrské sítě v 

rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, ulice Na Piavě" 

Stanislava Syrotiuková       

8. Zadávací podmínky výběrového řízení - "Výměna vstupního 

portálu radnice č. p. 1 v Turnově" 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

9. Schválení dodatku č. 5 na akci "Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově, část 1", prodloužení termínu 
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10. Schválení dodatku č. 3 na akci "Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově, část 2", prodloužení termínu 

       

11. Schválení dodatku č. 3 na akci "Dodávka nábytku do 

objektu Regionálního turistického informačního centra v 

Turnově", prodloužení termínu 

       

12. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Zpracování projektové 

dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, 

Solidarity, Na Osadě" 

Stanislava Syrotiuková            

13. Zpracování projektových dokumentací Mgr. Dagmar Šrytrová       

14. Úprava Odolenovického potoka mezi ulicemi Šlikova a 

Nádražní 

       

15. Smlouvy o výpůjčce - projekt  Modernizace učeben a 

konektivity tří základních škol v Turnově 

Mgr. Petra Houšková       

16. Pronájem místností v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov Stanislava Syrotiuková       

17. Souhlas se sídlem spolku FOKUS Turnov, z.s.        

18. Žádost o provedení rekonstrukce koupelny Přepeřská 

1449/14, xxxxxxxxx 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

19. FOKUS Turnov, z. s.  - rozvojový záměr organizace - bod 

byl stažen z jednání 

Mgr. Hana Kocourová  10:40 – 11:00 

Záležitosti odboru životního prostředí 

20. Veřejná zakázka Lesní hospodářské osnovy Turnov - Sever Mgr. Jana Svobodová  11:00 – 11:30     

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:00 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

21. Žádost o výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole 

Turnov, Zborovská 914, p. o. pro školní rok 2021/2022 

Mgr. Martina Marková  12:00 – 12:30      

22. Základní škola Turnov - Mašov, p. o. – žádost o schválení 

přijetí daru 

       

23. Čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov 

- Mašov, p. o. 

       

Ostatní 

24. Hodnocení ředitele příspěvkové organizace a jednatelů 

obchodních společností po 4 letech ve funkci 

Mgr. Petra Houšková         12:30 – 15:00 

Mgr. Jana Svobodová 

      

25. Veřejnoprávní smlouvy - městská policie - dodatky Mgr. Jana Svobodová       

 

 

 

 

 

 

1. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup chodníkového zametacího vozu 
 

Rozprava: 

Společnost provedla výběrové řízení na nákup chodníkového zametacího vozu. Zadání bylo vyhlášeno na E-ZAK, 

osloveno bylo 5 uchazečů.  

Hodnotící komise obdržela nabídky od třech uchazečů: 

1) MINAM servis a. s., Držovice, IČ: 29216672, cena nabídky Kč 3 066 000,- bez DPH 

2) Hanes s. r. o., Praha 5, IČ: 26131919, cena nabídky Kč 3.130.000,- bez DPH 

3) Unicont Group s. r. o., Praha 10, IČ:41193113, cena nabídky Kč 2.966.000,- bez DPH 

Po posouzení došlých nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy Unicont Group, Praha 10, 

IČ: 41193113 v nabídkové ceně Kč 2.966.000,- bez DPH. 

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. Nákup bude financován z prostředků 

společnosti. 
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Usnesení RM č. 479/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup chodníkového zametacího vozu od společnosti Unicont Group, s. r. 

o., Praha 10, IČ: 41193113 v ceně Kč 2.966.000,- bez DPH. 
 

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

  

 

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Kanalizační stoka k objektu č. p. 389 a 904 

Šetřilovsko, Zikuda" 
 

Rozprava: 

Investor Firma ZIKUDA vodohospodářské stavby, s. r. o. připravuje na pozemcích města Turnova realizaci napojení 

kanalizační stoky pro objekty č. 389 a 904 na Šetřilovsku. Investor zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku.  

 

 

Usnesení RM č. 480/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemky parcel. č. 2814/1, 2815/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 11bm dotčených 

stavbou kanalizační stoky k č. p. 389 a 904, investor ZIKUDA vodohospodářské stavby, s. r. o., Nudvojovická 2103, 

511 01 Turnov za jednorázovou úhradu 5.500 Kč + DPH (500 Kč x 11bm + DPH). 
 

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

  

 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti Liberecký kraj x xxxxxxxx, "Sjezd z p. č. 95/3, 

k. ú. Malý Rohozec" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové 

služebnosti. Smlouva je uzavírána jako trojstranná s Libereckým krajem - jako vlastníkem pozemku komunikace p. 

p. č. 442, k. ú. Malý Rohozec, panem xxxxxxxx - jako vlastníkem pozemku p. p. č. 95/3, k. ú. Malý Rohozec, na 

který se nový sjezd buduje a Městem Turnov jako investorem stavby autobusové zastávky na Malém Rohozci.  

Město Turnov má zpracovanou projektovou dokumentaci na úpravu prostoru před pivovarem Malý Rohozec, 

spočívající v novém autobusovém zálivu, veřejném osvětlení daného prostoru a úpravy krajnice pro pěší na Malý 

Rohozec od pivovaru. Stavbou nového autobusového zálivu bude zrušen stávající sjezd na pozemek p. p. č. 95/3, k. 

ú. Malý Rohozec, který se nachází v křižovatce silnic. V rámci projektové přípravy autobusového zálivu byl s 

vlastníkem pozemku panem xxxxxxx řešen nový přístup na jeho pozemky. Bylo tedy dohodnuto, že dojde k posunu 

nového sjezdu na druhý konec autobusového zálivu tak, aby vyhovoval vjezdu a výjezdu zemědělské techniky. Sjezd 

bude vybudován v koordinaci s novým autobusovým zálivem. 
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Usnesení RM č. 481/2021 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti s Libereckým krajem a panem xxxxxxxxxxx 

v rámci stavby "Sjezd na pozemek p. č. 95/3, k. ú. Malý Rohozec" na pozemku parc. č. 442, k. ú. Malý Rohozec.  
 

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

  

 

4. Prodej části pozemku p. č. 1296 k. ú. Mašov u Turnova a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene "Vodovodní, kanalizační přípojky a sjezdy k pozemku p. č. 311/2, 312/ , st. p. 239 k. ú. Mašov u 

Turnova, p. xxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Předkládáme radě města žádost o prodej části pozemku v k. ú. Mašov u Turnova. Jedná se o pozemek v katastru 

nemovitostí zapsaný jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, ležící v zastavěném území obce, 

dle územního plánu plocha účelové komunikace.  

V dubnu t. r. požádala společnost MEANDER PROJEKT, s. r. o., zastupující investora pana xxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxx, o prodej části pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u Turnova o výměře 309 m2.  Pan xxxxxxx je 

investorem stavby rodinného domu na pozemcích p. č. st. 239, p. č. 312/1 a 311/2, vše k. ú. Mašov u Turnova. 

Důvodem pro koupi části pozemku je vytvoření sjezdů z pozemku p. č. 312/1 na komunikaci na pozemku p. č. 1296, 

ve vlastnictví města Turnov.  

Investor xxxxxxxxxxx rovněž podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojky 

a sjezdu pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 311/2, 312/1, st. p. 239 k. ú. Mašov u Turnova". Jedná se 

o stavbu vodovodní a kanalizační přípojky a zřízení 3 sjezdů na komunikaci pro nový RD v obci Mašov, za 

hřbitovem. Kanalizační přípojka bude napojena v komunikaci do kanalizační stoky a vodovodní do vodovodního 

řadu.  

Částka za věcné břemeno přípojek a sjezdů je propočítána již ze situace, kdy p. xxxxxxxx odkoupí od Města Turnov 

225 m2 parcely č. 1296 k. ú. Mašov u Turnova na výstavbu sjezdů na komunikaci.  

Prodej pozemku bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 482/2021 

RM schvaluje  

záměr prodeje části pozemku p. č. 1296, k. ú. Mašov u Turnova o výměře 225 m2 za cenu 100 Kč/m2. 
 

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

 

  

Usnesení RM č. 483/2021 

RM schvaluje  

uzavření smluv 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. 1296 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova 

dotčený stavbou "Vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdů pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 

311/2, 312/1, st. p. 239 k. ú. Mašov u Turnova" ve prospěch xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

jednorázovou úhradu 2.800 Kč + DPH za přípojky a sjezd 23.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad 

věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (400 Kč za započatý metr + DPH, 2.000 Kč za sjezd/případ + DPH a 1.000 

Kč za každý další započatý bm šíře sjezdu navíc). 
 

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

  

 

5. Pacht pozemku p. č. 311/1, k. ú. Malý Rohozec 
 

Bod bude projednáván na příštím jednání RM. 

 

 

6. Zadávací podmínky - "Zpracování projektové dokumentace – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" 
 

Bod bude projednáván na příštím jednání RM. 
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7. Zadávací podmínky výběrové řízení - "Zpracování projektové dokumentace - Komunikace a inženýrské 

sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, ulice Na Piavě" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr zpracovatele projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební 

povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr. Předmětem 

projektové dokumentace bude komunikace včetně odvodnění, veřejného osvětlení a zeleň. Dále bude předmětem 

projektové dokumentace vodovodní řad včetně přípojek pro 11 stavebních pozemků, plynovodní řad včetně přípojek 

pro 11 stavebních pozemků a kanalizační přípojky budou vyprojektovány pro 2 stavební pozemky parc. č. 2921/1 a 

2921/19. Vše se bude řešit na pozemcích v k. ú. Turnov, ulice Na Piavě v Turnově.  

 

 

Usnesení RM č. 484/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace - Komunikace a inženýrské sítě v 

rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, ulice na Piavě" a složení hodnotící komise: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva 

Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Dagmar Brabcová, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

  

 

8. Zadávací podmínky výběrového řízení - "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 1 v Turnově" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na výměnu vstupního portálu do radnice, která je nezbytná 

z důvodu stáří původního portálu a jeho havarijního stavu. V minulosti se několikrát stalo, že bez servisního zásahu 

nebylo možné dveře zavřít a zamknout. Výměna dále zlepší tepelně-technické vlastnosti budovy. 

Vzhledem k významu této výměny doporučujeme schválit výjimku ze směrnice o zadávání zakázek a v uzavřeném 

výběrovém řízení oslovit 3 vybrané prověřené firmy s referencemi, u kterých je záruka kvalitně odvedené práce a 

bezproblémového servisování dveří. 

 

Návrh oslovených firem: 

Profiltechnik alusystem, s. r. o. Hodkovice nad Mohelkou 

TORFELD s. r. o., Liberec  

Profi Al Konstrukt, Liberec  

 

Termín zahájení září 2021 a dokončení do konce roku 2021 - s ohledem na 20 týdenní dodací lhůty. 

 

 

Usnesení RM č. 485/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení a výjimku ze směrnice o zadávání zakázek, vypsání uzavřeného výběrového 

řízení pro stavební akci "Výměna vstupního portálu radnice". Dále schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. 

Tomáš Hocke, Ing. Arch. Zdeněk Bičík, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Jindřich Zeman. 
 

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

  

 

9. Schválení dodatku č. 5 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově, část 1", prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Livington Company s. r. o. RM na svém zasedání dne 12. 

5. 2021 již jednou schválila této firmě prodloužení termínu dokončení z původního termínu 31. 5. 2021 na 31. 7. 

2021. Žádost o posunutí termínu firma Livington Company s. r. o. tehdy zdůvodnila množstvím změn a úprav a 

zhoršenou situací ve stavebnictví v důsledku pandemie koronaviru. K žádosti přiložila vyjádření svého dodavatele 

Stavebniny DEK. 

Zhoršená situace ve stavebnictví trvá a již potvrzené termíny dodávek se posouvají z důvodu chybějících 

komponentů na trhu. Proto si firma Livington Company s. r. o. podává novou žádost o změnu termínu dokončení do 

31. 8. 2021. Změna termínu dokončení se promítne i do změny termínu dokončení části 2 (patro) i do změny termínu 

dokončení navazujících činností a dodávek (nábytek, počítače). Z hlediska dotace musí být stavba dokončena do 

konce roku a do konce roku i vyúčtována. 
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Usnesení RM č. 486/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s. r. o., IČ 07157851, na akci Nové 

návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 1. Nový termín 

dokončení díla bude do 31. 8. 2021. 
 

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

  

 

10. Schválení dodatku č. 3 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově, část 2", prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Livington Company s. r. o. RM na svém zasedání dne 12. 

5. 2021 již jednou schválila této firmě prodloužení termínu dokončení z původního termínu 31. 5. 2021 na 31. 7. 

2021.  

Dne 6. 7. 2021 si firma Livington Company s. r. o. podala žádost o změnu termínu dokončení i na část 2 (patro), 

zdůvodnění je stejné jako u části 1 (špatná situace na trhu se stavebním materiálem) do 31. 8. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 487/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s. r. o., IČ 07157851, na akci Nové 

návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 2. Nový termín 

dokončení díla bude do 31. 8. 2021. 
 

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

  

 

11. Schválení dodatku č. 3 na akci "Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově", prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Nábytek Styl spol. s r. o., termín dokončení díla byl 

dodatkem č. 2 posunut na 15. 8. 2021 a finanční vypořádání do 30. 9. 2021. Na základě žádosti firmy Livington 

Company s. r. o. o prodloužení termínu dokončení stavební části Nového návštěvnického centra o jeden měsíc, je 

potřeba o stejný čas prodloužit i dodávku a montáž nábytku. 

 

 

Usnesení RM č. 488/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou Nábytek Styl spol. s r. o., IČ 25965123, na akci Dodávka nábytku 

do objektu Regionálního turistického informačního centra v Turnově. Nový termín dokončení díla bude do 15. 9. 

2021, finanční vypořádání do 30. 10. 2021. 
 

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

  

 

12. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, 

Čistá, Solidarity, Na Osadě" 
 

Rozprava: 

Na červnovém jednání Rady města byl schválen dodatek č. 1 na dílo "Zpracování projektové dokumentace - 

rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě". Termín smlouvy o dílo byl z důvodu složitého 

projednávání prodloužen do 30. 6. 2022. Nyní žádá zpracovatel projektové dokumentace o uzavření dodatku č. 2 

týkajícího se navýšení ceny díla. Svou žádost doložil počtem hodin, které na zakázce odpracoval nad rámec smlouvy 

o dílo. Oproti původní SoD bylo vypracováno již 6 variant místo původního požadavku 3 variant a dva plakáty 

města k prezentaci studií obyvatelům ulic.  Svou žádost doložil tabulkou s hodinami. Vícepráce dle předložené 

tabulky jsou ve výši 36.600 Kč bez DPH, 44.286 Kč vč. DPH. Cena díla dle smlouvy o dílo je ve výši 484.000 Kč 

bez DPH, 585.640 Kč vč. DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku č. 2 by byla ve výši 520.600 Kč bez DPH, 

629.926 Kč vč. DPH.  
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Usnesení RM č. 489/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo akce "Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, 

Achátová, Solidarity, Na Osadě" s firmou Profes projekt, s.r.o., IČO 46506942 ve výši 44.286 Kč vč. DPH. Celková 

cena díla vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je ve výši 629.926 Kč vč. DPH. 
 

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

  

 

13. Zpracování projektových dokumentací 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku předkládá Radě města materiál týkající se uzavřených smluv o dílo na zpracování projektové 

dokumentace: 

1) "Zpracování projektové dokumentace – rozšíření parkovacích míst v ulici Žižkova, Turnov". Rada na svém 

jednání 12. 5. 2021 schválila další postup v projektové přípravě výše uvedené stavby. Po jednání rady byla ještě 

s odborem životního prostředí diskutována otázka podélných stání u školy a jejich možného přiblížení ke stávajícím 

vzrostlým stromům. Dle studie by nová parkovací místa zasáhla velmi blízko ke kmeni stromů (cca 1,1 m) proto se 

ještě hledala možnost úpravy v této části projektu. Bylo dohodnuto, že je možno 2 podélná parkovací místa K+R 

posunout níže – blíž ke hlavnímu vstupu do budovy školy a s tím spojit i úpravu tohoto prostoru. Dle smlouvy má 

zhotovitel projektovou dokumentaci odevzdat do 8 týdnů od projednání v komisích. Vzhledem k tomu, že má dojít 

ještě k této úpravě projektové dokumentace, žádáme o termín odevzdání projektové dokumentace do 30. 11. 2021 a 

jejího projednání ve lhůtách správních orgánů. 

2) "Zpracování projektové dokumentace Pekařova ul. a Vrchhůra – Nová Ves" byla uzavřena smlouva o dílo na 

zpracování projektové dokumentace na výše uvedená veřejní osvětlení. VO Pekařova byla zpracována, projednána a 

je dle projektové dokumentace i postavena. Ve smlouvě o dílo ale byla uvedena cena za obě části díla. Zhotovitel 

proto do dnešního dne nedostal za projektovou dokumentaci VO Pekařova zaplaceno. VO Vrchhůra - Nová Ves se 

nedořešila v majetkoprávních vztazích. Vlastník pozemku nedal souhlas bez nájemce pozemku. Přesto, že nové 

vedení je navrženo v kraji pozemku, nájemce brání obdělávání pole a úrodu. Navrhujeme tedy ukončení smlouvy o 

dílo a uhrazení části VO Pekařova ulice a VO Vrchhůra - Nová Ves řešit pouze solárním veřejným osvětlením.  

 

 

Usnesení RM č. 490/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 s panem Ing. Liborem Klusem, Kněžmost, IČO 18570208 na prodloužení termínu dokončení 

díla "Zpracování projektové dokumentace – rozšíření parkovacích míst v ulici Žižkova, Turnov" dle předloženého 

návrhu. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 491/2021 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o dílo se společností ELTODO, a. s., IČO 45274517 a řešení VO Vrchhůra - Nová Ves solárním 

veřejným osvětlením. 
 

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

  

 

14. Úprava Odolenovického potoka mezi ulicemi Šlikova a Nádražní 
 

Rozprava: 

Dne 16. 6. se konala schůzka s obyvateli – vlastníky nemovitostí v ulicích 1. máje, Nádražní a Prouskova dotčenými 

korytem Odolenovického potoka. Pan starosta na schůzce přednesl možnosti na úpravu tohoto koryta, které 

v minulosti předjednával se společností Lesy ČR s. p.  

V možnostech jsou dvě varianty otevřeného koryta o různé šíři (svislé a šikmé břehy) a uzavřené koryto 

(zatrubnění). 

Mezi obyvateli bylo uskutečněno dotazníkové šetření ke zjištění jejich názoru na úpravu koryta. Z 18 rozdaných 

dotazníků se do 1. 7. vrátilo 9 – 100% obyvatel preferuje zatrubnění koryta. Důvodem je neuspokojivá kvalita vody 

v potoce zejména po vydatnějších deštích, kdy na pozemcích podél toku zůstávají nečistoty způsobené přetokem 

z odlehčovacích komor jednotné kanalizace proti proudu potoka (stoka Vesecko a Daliměřice). 
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Usnesení RM č. 492/2021 

RM bere na vědomí  

výsledek preferencí obyvatel k úpravě koryta Odolenovického potoka a ukládá panu starostovi pokračovat v jednání 

se společností Lesy ČR s. p. vedoucí k úpravě koryta s přihlédnutím k těmto preferencím. 
 

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

  

 

15. Smlouvy o výpůjčce - projekt  Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově 
 

Rozprava: 

V letech 2019-2020 byl realizován projekt "Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově" pod 

registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768 z Integrovaného regionálního operačního programu na 

rozvoj infrastruktury v oblasti základního vzdělávání. K termínu 31. 3. 2021 byl projekt fyzicky dokončen. 

Aktivity probíhaly na třech základních školách v Turnově: 

- Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace,  

- Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, 

- Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace. 

 

Díky vstřícnosti a spolupráci se všemi školami byl projekt ukončen 3. etapou 31. 3. 2021. Na účet města u České 

národní banky byla poslána 3. platba dotace. Celkem město obdrželo dotaci ve výši 18.778.561,99 Kč. Oproti 

přislíbené dotaci v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 19.970.618,27 Kč byla vyčerpána menší výše dotace. 

Důvodem byla vyměřená sankce společnosti TASTE ONE s. r. o. ve výši 935 tis Kč za pozdní dokončení 

bezbariérových úprav v Základní škole Turnov, 28. října 18. Tyto peníze nelze nárokovat u dotačního orgánu, 

protože nebyly skutečně vyplacené v rámci projektu. 

Doba udržitelnosti byla zahájena 25. června 2021 a bude trvat 5 let. Město proto svěří nabytý movitý hmotný a 

nehmotný majetek jednotlivým školám na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce, která je součástí tohoto materiálu. 

Příjemce dotace je povinen zachovat výstupy projektu po dobu 5 let, proto je nezbytné ke splnění podmínek dotace 

po dobu udržitelnosti zapojit provozovatele pořízeného majetku hmotného i nehmotného, aby jej s řádnou péčí 

udržoval. Po skončení doby udržitelnosti bude majetek převeden na příslušnou příspěvkovou organizaci. 

 

 

Usnesení RM č. 493/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku podle inventárního seznamu s doplněným přehledem položek majetku, 

pořízeného v rámci projektu "Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově", mezi subjekty 

Městem Turnov a Základní školou Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 494/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku podle inventárního seznamu s doplněným přehledem položek majetku, 

pořízeného v rámci projektu "Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově", mezi subjekty 

Městem Turnov a Základní školou Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 495/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku podle inventárního seznamu s doplněným přehledem položek majetku, 

pořízeného v rámci projektu "Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově", mezi subjekty 

Městem Turnov a Základní školou Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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16. Pronájem místností v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

Město Turnov nabízí volné nebytové prostory v objektu č. p. 84, ul. Skálova, Turnov.  

O místnost č. dv. 223 o výměře 12,1 m2 požádala xxxxxxxxxxx. Prostor by chtěla využívat od 1. 8. 2021 jako 

konzultační místnost pro podnikání - terapeutické služby. 

Společnost FOKUS Turnov, z. s. požádala o prostory v přízemí objektu - č. dv. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, a 

124, které bude využívat pro sociální podnikání - prádelna, žehlírna, kreativní dílna. Tyto prostory jsou nyní 

prázdné, ale společnost je využívala již po dobu stavby nového polyfunkčního domu v ul. Skálova, Turnov. Prostory 

by užívali od 1. 9. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 496/2021 

RM schvaluje  

nájem nebytových prostor v objektu č. p. 84, ul. Skálova, Turnov - místnost č. dv. 223 o výměře 12,1 m2 + podíl na 

společných prostorách pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, na terapeutické služby. Smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou od 1. 8. 2021, nájemné 500  Kč/m2/rok + úhrada energií. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 497/2021 

RM schvaluje  

nájem nebytových prostor v objektu č. p. 84, ul. Skálova, Turnov - místnosti  v přízemí objektu - č. dv. 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 123, a 124 o celkové výměře 173 m2 + podíl na společných prostorách pro FOKUS Turnov, z. s. 

na sociální podnikání. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2021, nájemné 287 Kč/m2/rok + úhrada 

energií. 
 

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

  

 

17. Souhlas se sídlem spolku FOKUS Turnov, z.s. 
 

Rozprava: 

Společnost FOKUS Turnov, z. s. užívá na základě uzavřené smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 10. 3. 2021 a 

dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 21. 4. 2021 objekt č. p. 2336, ul. Skálova, Turnov. Chtěli by si 

v tomto objektu zařídit i sídlo spolku. 

V současné době má společnost sídlo v již neexistujícím č. p. 415 (dřívější objekt FOKUSu). Pro provedení změny 

sídla u Krajského soudu je nutný souhlas vlastníka nemovitosti. 

 

 

Usnesení RM č. 498/2021 

RM souhlasí  

s umístěním sídla spolku pro FOKUS Turnov, z. s. na adrese Skálova 2336, Turnov. 
 

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

  

 

18. Žádost o provedení rekonstrukce koupelny Přepeřská 1449/14, xxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

Pan xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, byt. č. xx, nájemní smlouva na dobu neurčitou, podal žádost o provedení 

rekonstrukce koupelny pronajímaného bytu. Nájemník žádá o projednání částečné finanční podpory rekonstrukce a 

její povolení. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 23.360 Kč včetně DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 499/2021 

RM schvaluje  

uzavření dohody o provedení úprav bytu č. xx, v č. p. xxxxxxxxxx, xxxxxxx s nájemníkem panem xxxxxxxxxxxxxx 

bez finanční spoluúčasti města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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19. FOKUS Turnov, z. s.  - rozvojový záměr organizace 
 

Bod byl stažen z programu RM. 

 

 

20. Veřejná zakázka Lesní hospodářské osnovy Turnov - Sever 
 

Rozprava: 

V severní části působnosti obce s rozšířenou působností Turnov končí platnost lesních hospodářských osnov, proto 

je potřeba je nahradit novými. Zpracování lesních hospodářských osnov zadává orgán státní správy lesů obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností na územní své působnosti. Rada města Turnova na svém jednání dne 25. 2. 2021 

vzala na vědomí usnesením č. 103/2021 informaci o přípravě zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov – 

SEVER a dne 27. 5. 2021 schválila usnesením č. 396/2021 Nařízení Města Turnov o vyhlášení záměru zadat 

zpracování lesních hospodářských osnov.  

 

 

Usnesení RM č. 500/2021 

RM schvaluje  

"Výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na zpracování Lesních hospodářských osnov 

Turnov-SEVER". 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 501/2021 

RM jmenuje  

hodnotící komisi pro výběr nabídek na zpracovatele "Lesních hospodářských osnov Turnov-SEVER" ve složení:  

Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslava Šípošová, Ing. Hana Malá, Jiří Vele a Bc. Tomáš Vedral. 
 

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

  

 

21. Žádost o výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, p. o. pro školní rok 

2021/2022 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, 

příspěvková organizace. 

V mateřské škole je 5 tříd, paní ředitelka žádá o navýšení o 3 místa v jedné ze tříd, tj. zvýšení počtu dětí z 24 na 27, 

a to z důvodu vyššího počtu povinně vzdělávaných dětí - vyššího počtu předškoláků. 

 

 

Usnesení RM č. 502/2021 

RM schvaluje  

pro školní rok 2021/2022 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola Turnov, 

Zborovská 914, příspěvková organizace, na 27 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

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

  

 

22. Základní škola Turnov - Mašov, p. o. – žádost o schválení přijetí daru 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitelky organizace Základní školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace 

o přijetí věcného daru - vzduchové trampolíny o velikosti 6,6, x 6,57m, od společnosti Skákejte CZ, s. r. o., Bělá 2, 

511 01 Mírová pod Kozákovem, IČO: 227 98 790. Celková hodnota daru včetně dodávky a dopadové plochy je 130 

tis. Kč bez DPH. Trampolína bude umístěna na školní zahradu. 

 

 

Usnesení RM č. 503/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace přijetí věcného daru - vzduchové trampolíny od 

firmy Skákejte CZ, s. r. o. v celkové hodnotě 130 tis. Kč bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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23. Čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov - Mašov, p. o. 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Základní škola Turnov - Mašov o čerpání rezervního fondu 

organizace do celkové výše 387 tis. Kč. V souvislosti s dostavbou základní školy je třeba pořídit další nutné 

dovybavení, které bylo již uvedeno jako plánované v žádosti do RM v květnu 2021.  

 

Organizace musí zakoupit: 

1) nádoby a zařízení pro přepravu jídel, tedy vozík pro termoporty, 10 ks termoportů, termosy a 12 ks gastronádob . 

Důvodem je dovážení obědů ze Základní školy Turnov, Skálova 600, p. o. Ředitelka organizace předkládá cenové 

nabídky, nejvýhodnější je nabídka firmy ARDA, s. r. o., v celkové hodnotě 104 067 Kč s DPH.  

2) vybavení školní jídelny - výdejny stolním inventářem (talíři, příbory, podnosy, skleničkami, naběračkami aj.). 

Ředitelka organizace předkládá cenové nabídky, nejvýhodnější je nabídka od firmy ARDA s. r. o., v celkové 

hodnotě 62 013 Kč s DPH. 

3) zatahovací stěnu pro oddělení třídy od školní družiny v místnosti určené pro 1. ročník. Ředitelka organizace 

předkládá cenové nabídky, nejvýhodnější je cenová nabídka od fy Josef Šenberk v celkové hodnotě 163 350 Kč 

s DPH. 

4) terminál na výdej obědů. Neboť ZŠ Skálova užívá terminály a SW od firmy VIS Plzeň, je třeba zakoupit i do ZŠ 

Mašov stejný. Celkové náklady jsou 56 628 Kč s DPH. 

 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 18 000 Kč. 

Rezervní fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 541 626, 39 Kč. 

Rezervní fond k čerpání ve výši: 523 626,39 Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 504/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 167 tis. Kč na 

nákup zařízení pro přepravu jídel, stolní a kuchyňský inventář. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 505/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 164 tis. Kč a 

následný převod do fondu investic. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 506/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 164 tis. Kč na 

zhotovení zatahovací stěny v prostoru jedné ze tříd školy. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 507/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 57 tis. Kč a 

následný převod do fondu investic. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 508/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 57 tis. Kč na 

pořízení terminálu na obědy. 
 

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



12  Zápis Rady města Turnov 14. 7. 2021 

24. Hodnocení ředitele příspěvkové organizace a jednatelů obchodních společností po 4 letech ve funkci 
 

Rozprava: 

Hodnocení ředitele Městské knihovny A. Marka za období 2017 – 2021 – Mgr. et. Mgr. Jaroslava Kříže  

Komise konstatovala vysokou spokojenost s prací pana ředitele, pod jeho vedením turnovská knihovna zaznamenala 

významný rozvoj.   

Hodnotící komise doporučuje pana Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže na další funkční období 2021 – 2025 jako ředitele 

Městské knihovny Antonína Marka Turnov.  

 

Hodnocení jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. za období 2017 – 2021 -  Mgr. Davida Peška 

Komise konstatovala vysokou úroveň nabídky kulturních pořadů, pestrost a četnost nabídky. Diskutováno bylo 

udržitelné financování, příjmy organizace, lidské zdroje, podnikatelská činnost organizace, připravené investice a 

udržitelnost jejich provozu, akce města, kterým je třeba v rámci KCT věnovat zásadní pozornost, problém 

gastroprovozu v minulém období a vysoké očekávání od zahájení nového provozu od 19. 6. 2021. Specifikovaná 

byla opatření a úkoly pro jednatele na další období.  

Hodnotící komise doporučuje Mgr. Davida Peška na další funkční období 2021 – 2025 jako jednatele Kulturního 

centra Turnov, s. r. o. a současně žádá jednatele o zavedení uvedených opatření a jejich zapracování do koncepce 

rozvoje na další období.  

Hodnocení jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. - pana Libora Preislera - po čtyřech letech 

Na základě celkové aktivní práce pana jednatele a výsledků organizace komise doporučila potvrdit pana Libora 

Preislera ve funkci jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. na další čtyřleté období.  

 

 

Usnesení RM č. 509/2021 

RM schvaluje  

pana Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže na další funkční období 2021 – 2025 jako ředitele Městské knihovny Antonína 

Marka Turnov. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 510/2021 

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

schvaluje Mgr. Davida Peška na další funkční období 2021 – 2025 jako jednatele Kulturního centra Turnov, s.r.o. a 

současně ukládá jednateli zavedení uvedených opatření a jejich zapracování do koncepce rozvoje na další období. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 511/2021 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje na doporučení hodnotící komise ponechat pana Libora Preislera na další funkční období ve funkci 

jednatele společnosti. Zároveň mu RM děkuje za jeho dosavadní práci a nasazení pro společnost. 
 

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

  

 

25. Veřejnoprávní smlouvy - městská policie - dodatky 
 

Rozprava: 

Opětovně Vám předkládám veřejnoprávní smlouvy s obcemi na činnost městské policie. Poté, co jsme odeslali 

smlouvy na Krajský úřad Libereckého kraje pro jejich schválení, bylo nám řečeno, že smlouvy musíme upravit 

dodatky a ne samostatnými smlouvami a dále musíme doplnit konkrétní počet strážníků, kteří budou činnost 

vykonávat. Žádám Vás tedy o anulování usnesení RM ze dne 12. 5. 2021 vyjma dvou usnesení týkajících se obcí 

Všeň a Modřišice, s nimiž jsou smlouvy uzavírány nově. Následně dodatky veřejnoprávních smluv ještě musí 

schválit Krajský úřad. 
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Usnesení RM č. 512/2021 

RM ruší  

usnesení RM přijatá dne 12. 5. 2021: 

-Usnesení RM č. 361/2021 

-Usnesení RM č. 362/2021 

-Usnesení RM č. 363/2021  

-Usnesení RM č. 364/2021  

-Usnesení RM č. 365/2021  

-Usnesení RM č. 368/2021 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 513/2021 

RM schvaluje  

Dodatek č. 3 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a Obcí Příšovice o plnění úkolů městské policie 

ze dne 1. 8. 2012. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 514/2021 

RM schvaluje  

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a Obcí Radostná pod Kozákovem o plnění úkolů 

městské policie ze dne 8. 8. 2012. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 515/2021 

RM schvaluje  

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a Obcí Mírová pod Kozákovem o plnění úkolů 

městské policie ze dne 15. 10. 2013. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 516/2021 

RM schvaluje  

Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a Obcí Malá Skála o plnění úkolů městské 

policie ze dne 15. 9. 2007. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 517/2021 

RM schvaluje  

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a Obcí Přepeře o plnění úkolů městské policie ze 

dne 4. 9. 2012. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 518/2021 

RM schvaluje  

Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a Obcí Svijany o plnění úkolů městské policie ze 

dne 5. 9. 2012. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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V Turnově dne 16. července 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta          místostarostka 

 


