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ZÁPIS  
z 16. jednání Rady města Turnov 

ze dne 19. srpna 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, Jiří Mikula 

(přítomen od bodu č. 8), Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Ing. Zbyněk Miklík   

 

Ing. Zbyněk Miklík          

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

"Vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 3694/1, xxxxx, 

xxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová  13:00 – 15:00     

2. Podnájem nebytových prostor v č. p. 1723, ul. Alešova, 

Turnov 

       

3. Přidělení bytu zvláštního určení        

4. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení 

"Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě 

Hruštice-Károvsko, ulice na Piávě - zpracování projektové 

dokumentace" 

            

5. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Výměna 

vstupního portálu radnice č. p. 1 v Turnově" 

            

6. Zadávací podmínky výběrového řízení "Městský park 

Turnov - Etapa 4a – Jezírko a tůňky" 

            

7. Schválení dodatku č. 1 na akci Rekonstrukce sociálního 

zařízení u tělocvičny v ZŠ Skálova, vícepráce 

       

8. Schválení dodatku č. 6 na akci Nové návštěvnické centrum a 

modernizace Regionálního turistického informačního centra 

v Turnově, část 1 - prodloužení termínu 

       

9. Schválení dodatku č. 4 na akci Nové návštěvnické centrum a 

modernizace Regionálního turistického informačního centra 

v Turnově, část 2 - prodloužení termínu 

       

10. 

 

 

11. 

Schválení dodatku č. 4 na akci Dodávka nábytku do objektu 

Regionálního a turistického informačního centra v Turnově, 

prodloužení termínu – bod byl stažen z jednání 

Schválení výběru dodavatele pro akci "Zpracování lesních 

hospodářských osnov Turnov – SEVER pro zřizovací obvod 

Turnov – SEVER" – přidaný bod 
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1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 3694/1, 

xxxx, xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investoři xxxxxxxx a xxxxxxxxxx podali žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Vodovodní přípojky pro 

pozemek p. č. 3694/1 k. ú. Turnov". Jedná se o výstavbu nové přípojky k novostavbě RD v Nudvojovicích. Stavba 

povede přes pozemek p. č. 3882 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 7 bm. Vodovodní přípojka bude 

provedena překopem a bude napojena v komunikaci na vodovodní řad, na pozemku investora bude ukončena 

vodoměrnou šachtou.  

 

Usnesení RM č. 567/2021 

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. 3882 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova 

v celkové délce 7 bm dotčený stavbou "Vodovodní přípojku k novostavbě RD na pozemku p. č. 3694/1 k. ú. 

Turnov" ve prospěch xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 6.300 Kč + 

DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (400 Kč za započatý metr, 3.500 

Kč/překop/případ + DPH). 
 

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

  

 

 

2. Podnájem nebytových prostor v č. p. 1723, ul. Alešova, Turnov 
 

Rozprava: 

Rada města na svém jednání dne 4. 6. 2018 schválila smlouvu o pronájmu prostor (celé II. patro budovy) v objektu 

č. p. 1723, ul. Alešova, Turnov. Následně byla dodatkem ponížena výměra o jednu místnost, kterou si nechala škola 

jako sklad nábytku. Při rekonstrukci ZŠ Mašov byla tato místnost potřeba, proto se dodatkem č. 2 opět výměra 

vrátila na celé patro. V uzavřeném dodatku č. 2, kde se upravovala výměra prostor, se upravila i doba nájmu, a to do 

31. 8. 2021. Proto je nutné schválit dodatek č. 3, který opět upraví trvání smlouvy dle původní dohody do 31. 12. 

2028. 

 

Usnesení RM č. 568/2021 

RM schvaluje  

dodatek č. 3 smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 1723, ul. Alešova, Turnov s Obchodní akademií, 

Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov, Zborovská 519, ve prospěch Města Turnov za cenu 18.000 

Kč/měsíc do 31. 12. 2028. 
 

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

  

Usnesení RM č. 569/2021 

RM schvaluje  

dodatek č. 3 smlouvy o podnájmu se Základní školou, Skálova 600, příspěvková organizace na nebytové prostory v 

č. p. 1723, Turnov za cenu 12.871 Kč/měsíc + zálohy na služby na dobu určitou do 31. 12. 2028. 
 

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

  

Usnesení RM č. 570/2021 

RM schvaluje  

dodatek č. 2 smlouvy o podnájmu se Střediskem volného času Žlutá ponorka, příspěvková organizace na nebytové 

prostory v č. p. 1723, Turnov za cenu 4.821 Kč/měsíc + zálohy na služby na dobu určitou do 31. 12. 2028. 
 

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

  

 

 

3. Přidělení bytu zvláštního určení 
 

Rozprava: 

V období od 1. 7. 2021 do 29. 7. 2021 byly podány dvě Žádosti o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova). Dne 2. 8. 

2021 proběhla sociální a bytová komise, na které se žádosti projednaly. První žádost ze dne 12. 7. 2021 byla bytovou 

komisí shledána jako neúplná a žadatelka paní xxxxxxxxx, byla vyzvána k doplnění žádosti. Druhá žádost ze dne 14. 

7. 2021 paní xxxxxxxxx, byla obodována.  
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Usnesení RM č. 571/2021 

RM schvaluje  

přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici 2032, byt č. 5 v 1 NP, Turnov, paní xxxxxxxxxx od 1. 9. 2021 dle 

pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 24. 6. 2021, usnesení č. 466/2021. 
 

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

  

 

 

4. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě 

Hruštice-Károvsko, ulice na Piavě - zpracování projektové dokumentace" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě 

Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě – zpracování projektové dokumentace", který provedla hodnotící komise dne 11. 

8. 2021,  zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Projekce 

dopravních staveb - Ing. Jiří Šklíba s. r. o., IČ: 07033621 za cenu Kč 310 000 s DPH. 
 

 
 

Usnesení RM č. 572/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Projekce dopravních staveb - Ing. Jiří 

Šklíba s.r.o., IČ: 07033621 na realizaci zakázky "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-

Károvsko, ulice Na Piavě – zpracování projektové dokumentace" za cenu Kč 310 000,- s DPH a zároveň schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

 

5. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 1 v Turnově" 
 

Rozprava: 

Výběrové řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 1 v Turnově", bylo vypsáno jako uzavřená výzva třem 

účastníkům. Do konce lhůty pro podání nabídek do 10. 8. 2021 do 10 hodin žádná nabídka nebyla podána ani 

v listinné a ani v elektronické podobě. Hodnotící komise proto doporučuje výběrové řízení zrušit. 

Dále navrhujeme RM schválit vypsání výběrového řízení znovu, a to 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 

 

Usnesení RM č. 573/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení výběrového řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 1 v 

Turnově". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 574/2021 

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] 

 

 

 

6. Zadávací podmínky výběrového řízení "Městský park Turnov - Etapa 4a – Jezírko a tůňky" 
 

Rozprava: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace tří vodních prvků dle projektové dokumentace ateliéru AND, spol. s 

r. o., z května 2021. Na tento projekt má Město přislíbenu dotaci z Libereckého kraje ve výši 720 000 Kč. 

Projekt řeší vybudování jezírka (větší tůně) a dvou menších tůní na potůčku v městském parku za účelem zadržení 

vláhy a její větší retence do půdy v parku. Původně byla realizace akce plánována na rok 2022, ale protože se budou 

v roce 2022 konat oslavy 750. výročí založení města, rádi bychom tuto akci zrealizovali ještě v tomto roce 2021. 

Financování akce bude zařazeno do rozpočtové změny č. 4, která se chystá na v září. 

 

Usnesení RM č. 575/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení na projekt "Městský park Turnov - Etapa 4a – Jezírko a tůňky" a schvaluje 

komisi pro hodnocení nabídek ve složení Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva 

Honzáková, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

  

 

 

7. Schválení dodatku č. 1 na akci Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ Skálova, vícepráce 
 

Rozprava: 

Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma OTISTAV s. r. o., která byla vybrána na základě 

výběrového řízení a schválena RM. Nyní předkládáme RM ke schválení změny, které se vyskytly během stavby a 

které jsou předmětem dodatku č. 1. Celková suma víceprací je 39 tis. Kč vč. DPH. Termín dokončení 29. 8. 2021.  
 

Jedná se o tyto více a méněpráce: 

1. Část svítidel a byla sjednocena do jednoho typu. Tuto změnu projektant nepromítl do výkazu výměr při 

aktualizaci PD v letošním roce. 

2. V PD se uvažovalo s vybouráním 8 ks původních zárubní. Objednatel rozhodl, že 3 ks zárubní jsou v dobrém 

stavu a není potřeba jejich vybourání. 

3. Bylo potřeba upravit napojení teplé a studené vody dle skutečností zjištěných při realizaci. 

4. Byla provedena záměna termostatické nástěnné baterie za sprchová automatický ventil. Požadavek školy z důvodu 

zamezení spotřeby vody. 

5. Na WC budou na požadavek školy namontovány dva el. osoušeče rukou místo papírových ubrousků. 

6. V obou místnostech se sprchami se zrušil kazetový podhled a zároveň i výška obkladů stěn. 

7. Bylo nutné zdemontovat část nevyužívaného topného potrubí, které zasahovalo do WC. 

 

Usnesení RM č. 576/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou OTISTAV s.r.o., IČ 24832898, na akci Rekonstrukce sociálního 

zařízení u tělocvičny v ZŠ Skálova, Turnov. Nová cena díla bude 1 363 934,34 Kč vč. DPH. 
 

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

  

 

 

8. Schválení dodatku č. 6 na akci Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově, část 1 - prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

RM na svém zasedání dne 14. 7. schválila již druhý termín prodloužení této stavby – do 30. 8. 2021. Složitá situace 

ve stavebnictví přetrvává a ceny stavebních materiálů rostou. Firma Livigton Company s. r. o. proto byla nucena 



5  Zápis Rady města Turnov 19. 8. 2021 

pozastavit práce na stavbě a poslala žádost o další prodloužení termínu dokončení o jeden měsíc a zohlednění 

nárůstu cen ve stavebnictví, což dokládá vyjádřením svého dodavatele. Svoje požadavky odůvodňuje "vyšší mocí". 

Navýšení dělá dle odhadu zhotovitele cca 500 tis. Kč. O tuto částku by bylo nutné navýšit rozpočet v této kapitole 

při nejbližším rozpočtovém opatření. Proto předkládáme RM ke schválení změnu termínu dokončení stavby do 30. 

9. 2021. 

 

Usnesení RM č. 577/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 6 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 bude 15. 9. 2021. Důvodem kratšího prodloužení termínu, jsou nedodané změnové listy a chybějící 

dopisy subdodavatelů k prodloužení termínu. 
 

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

  

 

 

9. Schválení dodatku č. 4 na akci Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově, část 2 - prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

RM na svém zasedání dne 14. 7. schválila již druhý termín prodloužení této stavby – do 30. 8. 2021.  Firma 

Livington Company s. r. o. žádá o prodloužení termínu o jeden měsíc i na tuto "nedotační" část stavby, důvody jsou 

stejné jako u dotační části. Proto předkládáme RM ke schválení změnu termínu dokončení stavby do 15. 10. 2021. 

Změnový list č. 2 nebyl ze strany generálního dodavatele dodán. 

 

Usnesení RM č. 578/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 4 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 bude 15. 9. 2021. Důvodem kratšího prodloužení termínu jsou nedodané změnové listy a chybějící dopisy 

subdodavatelů k prodloužení termínu. 
 

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

  

 

 

10. Schválení dodatku č. 4 na akci Dodávka nábytku do objektu Regionálního a turistického informačního 

centra v Turnově, prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

Bod byl stažen z jednání. Prodloužení termínu je závislé na finálním termínu dokončení stavební části. 

 

 

 

11. Schválení výběru dodavatele pro akci "Zpracování lesních hospodářských osnov Turnov – SEVER pro 

zřizovací obvod Turnov – SEVER" 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení výběr zhotovitele veřejné zakázky "Zpracování lesních hospodářských osnov 

Turnov – SEVER pro zřizovací obvod Turnov – SEVER". 

V termínu pro podání nabídek (9. 8. 2021) byly podány 3 nabídky v listinné podobě. Následně byla dne 12. 8. 2021 

schválenou hodnotitelskou komisí hodnocena a zvolena nejlevnější nabídka (Lesprojekt Stará Boleslav s. r. o.).  
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Usnesení RM č. 579/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zhotovitele zakázky "Zpracování lesních hospodářských osnov Turnov – 

SEVER pro zřizovací obvod Turnov – SEVER" společnost Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., IČ: 25065602, 

Šarochova 1328, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 
 

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

  
 

 

 

 

V Turnově dne 20. srpna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………..    …………………………………… 

   Ing. Tomáš Hocke   Mgr. Petra Houšková 

         starosta          místostarostka 

 

 


