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ZÁPIS 
z 18. jednání Rady města Turnov 

ze dne 30. září 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, Karel Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, 

Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová  

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Jiří Mikula  

 

Jiří Mikula          

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

1. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov - 

2. kolo 

Mgr. Hana Kocourová 13:00 – 13:20 

2. Členství v Komisi sociálně bytové - odvolání dvou členů 

komise 

  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

3. Žádosti o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou - 

Geopark Český ráj 

Mgr. Martina Marková 13:20 – 13:25      

Záležitosti odboru životního prostředí 

4. Schválení smlouvy o výpůjčce plastových nádob na separaci Mgr. Jana Svobodová 13:25 – 13:30      

Ostatní 

5. Úprava platu ředitelky Zdravotně sociálních služeb Turnov, 

příspěvková organizace 

Mgr. Petra Houšková 13:30 – 13:45      

6. Projednání 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 

Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru správy majetku 

7. Pronájem nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 

- TPCR 

Mgr. Dagmar Šrytrová  13:45 – 15:00    

8. Odstoupení od smlouvy "Zpracování projektové 

dokumentace - Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 

28. října" 

       

9. Zadávací podmínky výběrového řízení "Rekonstrukce bytů v 

ul. Granátová č. p. 1897, Turnov" 

       

10. Zadávací podmínky výběrového řízení "Výměna okenních 

výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5“ 

       

11. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové 

dokumentace - Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" 
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12. Výsledek výběrového řízení "Oprava pravé části chodníku v 

ulici Jana Palacha, Turnov" 

       

13. Výsledek výběrového řízení "Výměna oken a dveří v 

objektu č. p. 1449 a 1450 Přepeřská, Turnov" 

       

14. Výsledek výběrového řízení "Městský park Turnov - etapa 

4a - jezírko a tůňky" – materiál přesunut na další RM  

       

15. Chodník u silnice I/35, smlouva o spolupráci s ŘSD ČR        

16. Přidělení bytů zvláštního určení        

17. Návrh na odpuštění pohledávky - xxxxxxxxxx        

18. Žádost o posunutí doby hrazení nájemného - xxxxxxxxxx - 

č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 

       

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"REKO MS Turnov I. a REKO MS Turnov II. - plynovod a 

přípojky ul. Mírová, Daliměřice" – materiál byl stažen z 

jednání 

       

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti "Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu 

pro RD na st. p. č. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec" 

       

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "Plynovodní přípojka a 2 sjezdy k 

hale na Vesecku, FORMPLAST-Svoboda" 

       

22. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "Vodovodní přípojka pro RD č. p. 

9 Mašov,xxxxxxxx + pro RD č. p. 10, xxxxxxxxx" 

       

23. Pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov - letní 

předzahrádka 

       

24. Řešení věcných břemen – materiál přesunut na další RM        

25. 

 

26. 

Studie řešení vnitrobloku radnice – materiál přesunut na 

další RM 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo Rekonstrukce ležatých rozvodů 

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

Turnov – mimořádný bod 

 

       

 

 

1. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov - 2. kolo 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám k projednání návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova – druhé kolo. Z rozpočtu města Turnova byla v rozpočtových změnách do Fondu na druhé kolo dotačního 

řízení přidělena částka 300.000 Kč.  

Na sociální oblast byly podány ve druhém kole 2 žádosti a na sociální služby byly podány 3 žádosti poskytovatelů 

sociálních služeb na 4 druhy registrovaných sociálních služeb. Nerozděleno zůstalo 106 tis. Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 613/2021 

RM doporučuje  

správní radě sociálního fondu rozdělit celou zbývající částku fondu a na další RM předložit po zvážení správní radou 

nové rozdělení. 
 

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

  

 

 

2. Členství v Komisi sociálně bytové - odvolání dvou členů komise 
 

Rozprava: 

Předkládáme vám ke schválení odvolání z Komise sociálně bytové k 1. 10. 2021 paní Vladimíry Chuchlíkové z 

důvodu skončení pracovního poměru v příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov (odchod do 

starobního důchodu). Paní Daniela Weissová požádala o odvolání z komise z časových důvodů. 
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Usnesení RM č. 614/2021 

RM odvolává  

paní Vladimíry Chuchlíkové z členství v Komisi sociálně bytové k 1. 10. 2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 615/2021 

RM odvolává  

paní Daniely Weissové z členství v Komisi sociálně bytové k 1. 10. 2021. 
 

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

 

  

 

3. Žádosti o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou - Geopark Český ráj 
 

Rozprava: 

Společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 požádala o poskytnutí záštity starosty města Turnov a o finanční 

podporu slavnostní premiéry videospotu k propagaci Českého ráje, která se uskutečnila dne 8. 9. 2021 v Kulturním 

centru Střelnice. Jednalo se o promítání soutěžního videa spojeného s prezentací Geoparku Český ráj a jeho přínosu 

pro region krajským politikům, starostům z Českého ráje, zastupitelům Turnova, spolupracovníkům a přátelům 

Geoparku Český ráj. Navrhovaná podpora je ve výši 4 tis. Kč a v případě souhlasu Rady města bude poskytnuta 

darovací smlouvou.  

 

 

Usnesení RM č. 616/2021 

RM souhlasí  

s udělením záštity starosty města Turnova nad premiérou soutěžního videospotu Geoparku Český ráj a zároveň 

schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na celkovou částku 4 

000 Kč. 
 

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

  

 

 

4. Schválení smlouvy o výpůjčce plastových nádob na separaci 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení smlouvu o výpůjčce plastových nádob na separaci odpadů, která bude jako vzorová 

uzavírána s občany v rámci změny systému nakládání s odpady. 

 

 

Usnesení RM č. 617/2021 

RM schvaluje  

smlouvu o výpůjčce plastových nádob na separaci odpadů pro občany Turnova ("door to door" systém sběru 

tříděných odpadů). 
 

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

  

 

 

5. Úprava platu ředitelky Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

Předkládám návrh na úpravu platu ředitelky ZSST paní Ing. Jany Maříkové od 1. 10. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 618/2021 

RM schvaluje  

úpravu platu ředitelky příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov Ing. Janě Maříkové od 1. 10. 2021 

dle předloženého návrhu. 
 

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

Rozprava: 

Předkládám Vám výsledek 1. fáze 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. Na základě uzavřeného výběrového řízení tuto zakázku získala advokátní kancelář 

Doucha Šikola advokáti za částku 90 750 Kč vč. DPH.  

V druhé fázi budou zadavatelem vybrány 3 spory, kde bude požadováno zpracovat:  

- popis a analýzu rozhodování správních orgánů v České republice, zejména ohledně vystoupení a následného 

vypořádání vystupujícího člena;  

- popis a analýzu rozhodování soudních orgánů v České republice, zejména ohledně vystoupení a následného 

vypořádání vystupujícího člena;  

- popis právních prostředků a návrh textace části nových stanov, která by minimalizovala soudní spory v budoucnu v 

případě vystupování některého člena svazku na základě výše uvedené podrobné rešerše ze 3 zvolených případů (na 

základě vydaných rozhodnutí a jejich odůvodnění)  

V rámci časového presu team pana JUDr. Šulce vybral již vzorové spory a rovnou je i analyzoval. Nebrání se však 

samozřejmě dalšímu doplnění, zpřesnění či vysvětlení. 

Vybral tři spory: 

- spor mezi „Vodovod Pomoraví, svazek obcí“, jako žalobcem a obcí Přemyslovice, jako žalovanou o 

zaplacení 2.108.800,- Kč vedený u civilních soudů dotýkající se práva obce vystoupit ze svazku obcí; 

- spor mezi obcí Bítovčice, jako navrhovatelem a „Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko“, jako 

odpůrcem vedený u Krajského úřadu Kraje Vysočina o předávání vodohospodářského majetku, 

určení vlastnického práva k majetku a vydání provozní a majetkové evidence; 

- spor mezi městysem Luka nad Jihlavou, jako navrhovatelem a „Svazem vodovodů a kanalizací 

Jihlavsko“, jako odpůrcem vedený u Krajského úřadu Kraje Vysočina o zaplacení 91.150.033,234725 

Kč jako finančního vypořádání při vystoupení obce ze svazku. 

 

Základní výstupy z právní analýzy jsou na stranách č. 2-5. 

Součástí analýzy je i tabulková část, dokumentující délky sporů a jejich vývoj. Z uvedeného je patrné, že málokterý 

spor byl vyřešen do 7 let. 

 

Po prostudování analýzy mám pro pana JUDr. Šulce několik doplňujících dotazů: 

- Zda tři vybrané spory jsou již právně ukončeny? 

- Jak dlouho uvedené spory trvaly, jak dlouho trvají i další sledované spory? 

- Jak vysoké mohly být odhadem poplatky za soudní spory či právní zastupování? 

- Zda je JUDr. Šulc ochoten ještě analyzovat právní spor při vystupování městysu Černá Hora ze svazku 

(vystupoval na základě referenda)? 

- Co se dělo s vodohospodářským majetkem (rekonstrukce, rozšiřování) v průběhu právních sporů? 

 

Předpokládám, že další otázky vznesou členové RM a případně výboru ZM pro vodohospodářský majetek. 

 

 

Usnesení RM č. 619/2021 

RM bere na vědomí  

materiál 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. RM žádá o 

doplnění analýzy o odpovědi na otázky dle diskuze v RM a následné předložení tohoto materiálu starostou města na 

jednání zastupitelstva města. 
 

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

 

  

 

7. Pronájem nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov - TPCR 
 

Rozprava: 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, mají po dobu rekonstrukce informačního centra v č. p. 

26, ul. 5. května pronajaté nebytové prostory v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov. Jedná se o místnosti v přízemí č. dv. 

103, 104 a 105 a v I. patře místnost č. dv. 203. Rekonstrukce informačního centra měla probíhat v termínu od 1. 11. 

2020 do 31. 5. 2021, proto byla smlouva uzavřena do 30. 6. 2021. Následně byla z důvodu prodloužení rekonstrukce 
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schválen i dodatek č. 1 prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov do 30. 9. 

2021. Jelikož rekonstrukce objektu stále není dokončena, je nutné prodloužit opět pronájem nebytových prostor v č. 

p. 84, a to do 31. 12. 2021. Žádáme o prodloužení smlouvy do 31. 12. 2021, nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok + DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 620/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, kterým se prodlužuje nájem místností č. dv. 103, 

104, 105 a 203 v čp. 84, ul. Skálova, Turnov do 31. 12. 2021 pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková 

organizace, za cenu 500 Kč/m2/rok + DPH. 
 

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

 

  

 

8. Odstoupení od smlouvy "Zpracování projektové dokumentace - Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 

28. října" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace – Nový pavilon 

polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října“, který provedla hodnotící komise dne 17. 5. 2021, byla podepsána Smlouva o 

dílo s účastníkem REMIUMA s. r. o., IČ: 24261670, a to dne 17. 6. 2021.  Dne 7. 9. 2021 na jednání s panem 

starostou a zhotovitelem projektové dokumentace byla domluvena Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo, kterou 

v příloze předkládáme. Byl tedy vznesen dotaz na účastníka, druhého v pořadí, Digitronic CZ s. r. o., IČ: 48168017, 

zda by byl ochoten zakázku zrealizovat. Realizaci zakázky nám potvrdil. Proto RM předkládáme schválení podpisu 

Dohody o ukončení Smlouvy o dílo s účastníkem REMIUMA s. r. o. Dále schválení podpisu Smlouvy o dílo 

s účastníkem Digitronic CZ s. r. o., IČ: 48168017, který splnil kvalifikační kritéria zadávacích podmínek a jeho 

nabídková cena je Kč 395 000,- bez DHP/ Kč 477 950,- s DPH.  

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč/ cena vč. 

DPH v Kč 

 

1. REMIUMA s. r. o., Praha 24261670 374 000,-/ 452 540,- 

2. Digitronic CZ s. r. o., Pardubice 48168017 395 000,-/ 477 950,- 

3. ACTIV Projekce s. r. o. 27538320 428 400,-/ 518 364,- 

4. Ing. arch. Josef Hlavatý 70127301 476 500,-/ 576 565,- 

5. In.Point s. r. o., Praha  26203987 602 000,-/ 728 420,- 

 

 

Usnesení RM č. 621/2021 

RM schvaluje  

podpis Dohody o ukončení Smlouvy o dílo s účastníkem REMIUMA s. r. o., IČ: 24261670. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 622/2021 

RM schvaluje  

podpis Smlouvy o dílo s účastníkem Digitronic CZ s. r. o., IČ: 48168017 za cenu Kč 395 000,- bez DPH/ Kč 477 

950,- s DPH. 
 

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

 

  

 

9. Zadávací podmínky výběrového řízení "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov" 
 

Rozprava: 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, 

Turnov". Jedná se o realizace stavebních prací na rekonstrukci 2 bytů o velikosti 1+KK a 2 bytů o velikosti 2+KK 
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v bytovém domě v ulici Granátová 1897. Realizace zakázky od 15. 11. 2021 do 27. 2. 2022 s vyhrazením přerušení 

prací od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 z důvodu vánočních svátků.  

 

 

Usnesení RM č. 623/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, 

Turnov" a schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar 

Šrytrová, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

  

 

10. Zadávací podmínky výběrového řízení "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5“ 
 

Rozprava: 

V roce 2012 byla zahájena výměna oken ve 4. nadzemním podlaží a v r. 2015 se provedla ještě výměna části oken ve 

3. NP.  Základní umělecká škola nyní přišla s požadavkem pokračovat ve výměně oken. Po dobrých zkušenostech 

s výměnou okenních výplní na ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova bylo dohodnuto připravit podklady na dokončení výměny 

všech okenních výplní. Výměna oken je rozdělena celkem na pět etap s tím, že každý rok se provede jedna etapa, dle 

finančních možností i více etap. Jedná se o finanční závazek na 4 roky. Odbor správy majetku nyní předkládá ke 

schválení vypsání výběrového řízení výběr zhotovitele s tím, že počítá s realizací první etapy ještě v tomto roce. 

 

4 etapy do roku 2024 

Materiál bude projednáván v ZM ve fázi před uzavřením smlouvy. 

 

 

Usnesení RM č. 624/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého 

ráje 5" a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. 

Eva Honzáková, Ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 
 

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

 

  

 

11. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace - Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě jednání hodnotící komise dne 9. 9. 2021 a dne 20. 9. 2021 předkládáme RM doporučení zadávací řízení 

"Zpracování projektové dokumentace – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" zrušit dle § 127 odst. 6) Zákona o 

zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. – v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního 

zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, 

bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. V zadávacím řízení byly hodnoceny dle dvou 

hodnotících kritérií dvě nabídky. Účastník GREGOR projekt invest, s. r. o., IČ: 04901916 byl vyzván ke zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny. Zdůvodnění v termínu zaslal. Hodnotící komise však konstatovala, že účastník 

GREGOR projekt invest, s. r. o. nabídl mimořádně vysokou cenu hodinové sazby za autorský dozor (Kč 9 200,- bez 

DPH). Jelikož nebyla v zadávací dokumentaci požadována jako součást nabídkové ceny, mohlo by v průběhu plnění 

zakázky dojít k velkému navýšení celkové hodnoty zakázky účastníka GREGOR projekt invest, s. r. o. Druhý 

účastník nabídl hodinovou sazbu Kč 1 200,-.  

 

Doručené nabídky a hodnotící kritéria: 

Pořadí Název společnosti Subkritérium 

délka praxe v 

letech 

Subkritérium   

referenční zakázky 

Cena bez DPH v Kč/ s DPH 

70% 

1. GREGOR projekt invest, s. r. 

o. 

10 
5 1 290 000,-/ 1 560 900,- 

2. Dopravně technická kancelář, 

s. r. o. 

20 
5 2 778 000,-/ 3 361 380,- 
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Usnesení RM č. 625/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušit zadávací řízení "Zpracování projektové dokumentace – Regenerace 

sídliště Výšinka, Turnov" dle § 127 odst. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 
 

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

 

  

 

12. Výsledek výběrového řízení "Oprava pravé části chodníku v ulici Jana Palacha, Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Oprava pravé části chodníku v ulici Jana Palacha, Turnov", který 

provedla hodnotící komise dne 9. 9. 2021 zadavatel, schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s dodavatelem EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924 za cenu Kč 1 070 100,- bez DPH /Kč 1 294 821,- s DPH. Nabídka 

byla jediná. Termín realizace max. 30 dní v rozmezí 1. 10. – 30. 11. 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 626/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele EUROVIA CS a. s., IČ: 45274924 na 

realizaci zakázky "Oprava pravé části chodníku v ulici Jana Palacha, Turnov" za cenu Kč 1 070 100,- bez DPH /Kč 1 

294 821,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

  

 

13. Výsledek výběrového řízení "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1449 a 1450 Přepeřská, Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1449 a 1450, 

Přepeřská, Turnov", který provedla hodnotící komise dne 9. 9. 2021, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky 

a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MS okna s. r. o., IČ: 25417339 za cenu Kč 1 094 942,- bez DPH 

/Kč 1 259 184,- s DPH.   

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Č Název společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. MS okna s. r. o., IČ: 25417339 1 094 942,-/ 1 259 184,- 

2. APIDA s. r. o., IČ: 26223341 1 131 062,-/ 1 300 721,- 

3. TRIDENT okna s. r. o., IČ: 7545959 1 267 038,-/ 1 457 093,- 

4. RI OKNA a. s., IČ: 60724862 1 298 781,-/ 1 493 598,- 

5. Window Holding a. s., IČ: 28436024 1 386 193,-/1 594 122,- 

6. MEROPS, spol. s r. o., IČ: 25394282 1 387 010,-/ 1 595 062,- 

7. OKNOSTYL group s. r. o., IČ: 27689719 1 566 566,-/ 1 801 551,- 

 

 

Usnesení RM č. 627/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele MS okna s. r. o., IČ: 25417339 na 

realizaci zakázky "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1449 a 1450" za cenu Kč 1 094 942,- bez DPH /Kč 1 259 

184,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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14. Výsledek výběrového řízení "Městský park Turnov - etapa 4a – jezírko a tůňky" 
 

Bod se přesouvá na příští jednání RM.          

 

 

 

15. Chodník u silnice I/35, smlouva o spolupráci s ŘSD ČR 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku překládá Radě města ke schválení smlouvu o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvkovou organizací, která je uzavírána v rámci přípravy stavby "Chodník z Kamence k čerpací stanici 

Benzina podél silnice I/35". V roce 2019 v rámci projektové přípravy výše uvedené stavby byla s ŘSD ČR uzavřena 

smlouva o právu provést stavbu na stavbu chodníku a dále smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

služebnosti na pokládku veřejného osvětlení. Na stavbu máme vydané stavební povolení. Celková rozpočtovaná 

cena stavby je ve výši 18,355 mil. Kč vč. DPH. Stavebními objekty jsou chodník v rozpočtované částce 10,8 mil. Kč 

vč. DPH, veřejné osvětlení v rozpočtované částce 2,6 mil. Kč vč. DPH a dešťová kanalizace v rozpočtované částce 

4,5 mil. Kč vč. DPH.  

S realizací ŘSD počítá v roce 2022.  Dešťová kanalizace je navržena ve stávajícím příkopě, který zachycuje vody ze 

silnice I/10. Nad novým zatrubněním bude realizována vlastní stavba chodníku. Dle předložené smlouvy o 

spolupráci bude ŘSD financovat dešťovou kanalizaci v rozpočtované výši 4,5 mil. Kč vč. DPH a město Turnov by 

financovalo chodník a veřejné osvětlení v celkové výši 13,8 mil. Kč vč. DPH. Po zveřejnění výzvy na podzim 2021 

bude na stavbu podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.  

Materiál bude projednáván v ZM, jako finanční závazek do budoucích let. 

 

 

Usnesení RM č. 628/2021 

RM doporučuje  

ZM uzavření smlouvy o spolupráci na stavbu "Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35" s 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, IČO 65993390 dle předloženého materiálu s podmínkou, 

že město Turnov získá dotaci ze SFDI. 
 

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

  

 

 

16. Přidělení bytů zvláštního určení 
 

Rozprava: 

V období od 30. 7. 2021 do 30. 8. 2021 bylo podáno sedm žádostí o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova ul.). Dne 

20. 9. 2021 proběhla sociální a bytová komise, na které byly projednány žádosti.  

V období od 30. 7. 2021 do 1. 9. 2021 byly podány tři žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Turnov Granátová 

1897. Dne 20. 9. 2021 proběhla sociální a bytová komise, na které byly žádosti projednány. 

 

Na sociální a bytové komisi dne 20. 9. 2021 byla vyslovena obava o množení opakujících se žádostí o přidělení bytů 

zvláštního určení a bytů ve vlastnictví města Turnov, Granátová 1897. 

Sociální a bytová komise, chce zamezit těmto opakujícím se žádostem a následnému zahlcení evidence žádostí o 

byty. Navrhujeme tedy upravit pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, schválené v RM dne 9. 6. 

2021, usnesením č. 424/2021 a doplnit je o větu: 

"V případě neschválení žádosti o přidělení bytu radou města, lze opakovaně novou žádost podat pouze, pokud 

nastanou podstatné změny v posuzovaných podmínkách pro přidělení bytu". 

 

 

Usnesení RM č. 629/2021 

RM schvaluje  

přidělení bytů zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 7 v 1. NP čp. 2030, xxxxxxxxxxx. Byt č. 4 ve 3. NP 

č. p. 2047, xxxxxxxxxx a byt č. 5 v 1. NP č. p. 2047, xxxxxxxxxxxxx. Vše od 1. 10. 2021, dle pravidel hospodaření s 

byty ve vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 9. 6. 2021, usnesení č. 424/2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 630/2021 

RM neschvaluje  

přidělení bytů zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov žadatelům: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Dále neschvaluje přidělení bytů ve vlastnictví města Turnov Granátová 1897 

žadatelům: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 631/2021 

RM schvaluje  

doplnění pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, Výšinka – Granátová č. p. 1897 a Žižkova č. 

p. 2030, 2031, 2032, 2047, o větu: "V případě neschválení žádosti o přidělení bytu radou města, lze opakovaně 

novou žádost podat pouze, pokud nastanou podstatné změny v posuzovaných podmínkách pro přidělení bytu". 
 

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

 

  

 

17. Návrh na odpuštění pohledávky - xxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

Obec Sloup v Čechách podle rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 12. 12. 2019 byla ustanovena 

opatrovníkem pana xxxxxxxxxxx.  

Pan xxxxxxxx užíval v minulosti dva prostory v majetku města Turnov jako nájemní bydlení a to v roce 1999 byt na 

adrese xxxxxxxxxxxxxx a od 9/2002 do 4/2004 ubytovnu na Vrchhůře 990, místnost č. 10, Turnov. Za dobu užívání 

pronajatých prostor panem xxxxxxxxx bylo  Okresním soudem v Semilech vydáno celkem 13 exekučních titulů 

(soudních rozhodnutí), jež byly podkladem ke dvěma exekucím sp. zn. E 28/2005 a 13 E 716/2010. 

Dle sdělení Mgr. Daniely Hnídkové, advokátky města Turnov, činí jistiny a náklady řízení dle soudních rozhodnutí 

částku 117.176,50 Kč, plus příslušenství, které k 15. 9. 2021 činí 32.225 Kč. Celkem tedy 149.401,50 Kč kde 

poplatek z prodlení stále běží. 

Výkonem rozhodnutí Okresního soudu v Semilech (jako správce pohledávky) E 28/2005, byla pověřena Česká 

správa sociálního zabezpečení, Praha. Dle sdělení České správy sociálního zabezpečení bylo povinnému strženo již 

323.651 Kč, tedy na příslušenství již zaplatil dalece nad rámec celkově dlužné jistiny, poplatek z prodlení však dále 

běží, je ale možné toto příslušenství již odpustit. Dle sdělení Mgr. Hnídkové je to na rozhodnutí věřitele (město 

Turnov). 

Starosta obce Sloup v Čechách podal městu Turnov návrh na odpuštění pohledávky 13 E716/2010 a ukončení 

výkonu rozhodnutí Okresního soudu v Semilech. Z důvodu omezené svéprávnosti pana xxxxxxxx a jeho jediného 

příjmu starobního a vdovského důchodu v celkové výši 14.782 Kč, ze kterého si hradí pobyt a stravu, zbytek ve výši 

15% důchodu má k dispozici na léky a ostatní výdaje. S přihlédnutím k již uhrazené částce, sražené Českou správou 

sociálního zabezpečení navrhujeme pohledávku odpustit. Po opakovaném, neúspěšném dotazování na správce 

pohledávky jsme přistoupili k výpočtu výše poplatku z prodlení vlastními silami a to za pomoci advokátky města 

Mgr. Daniely Hnídkové. Z daných výpočtů vyplývá, že jistiny jsou již uhrazeny a věřitel splnil svou zákonnou 

povinnost v dostatečné výši. 

Materiál bude projednáván v ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 632/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit odpuštění pohledávky č. j. 13E716/2010 ze dne 23. 12. 2010 ve výši 24.475 Kč s příslušenstvím 980 Kč 

panu xxxxxxxxxxxx nar. dne xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

  

 

18. Žádost o posunutí doby hrazení nájemného - xxxxxxxxx - č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

Rada města na svém jednání dne 14. 7. 2021 schválila pronájem místnosti č. dv. 223 o výměře 12,1 m2 xxxxxxxxxx, 

která chtěla prostor využívat od 1. 8. 2021 jako konzultační místnost pro podnikání - terapeutické služby. 

Smlouva byla řádně uzavřena a nyní se na nás obrátila nájemkyně s žádostí o posunutí doby hrazení nájemného. 

Důvodem jsou větší náklady, než počítala, proto žádá o hrazení nájemného až od září 2021. Jelikož místnost v srpnu 
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xxxxxxxxxxx pouze připravovala a nevyužívala pro poskytování služeb, navrhuje odbor správy majetku nájemné za 

měsíc srpen odpustit. Energie však byly odebírány, proto navrhujeme poplatky za služby spojené s nájmem (el. 

energie, voda, plyn, technická správa budovy, tuhý komunální odpad, úklid společných prostor) hradit i za měsíc 

srpen.  

 

 

Usnesení RM č. 633/2021 

RM neschvaluje  

odpuštění nájemného za měsíc 8/2021 dle smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov pro 

xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

  

 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "REKO MS Turnov I. a REKO MS Turnov II. - 

plynovod a přípojky ul. Mírová, Daliměřice" 
 

Materiál byl stažen z jednání RM.      

 

 

 

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti "Prodloužení vodovodního a 

kanalizačního řadu pro RD na st. p. č. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec" 
 

Rozprava: 

Investor fy EDENBAU, s. r. o. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Prodloužení vodovodního a 

kanalizačního řadu pro novostavby 2 rodinných dvojdomů na pozemku st. p. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec". 

Jedná se o stavbu vodovodního a kanalizačního řadu pro nové RD v obci Malý Rohozec. Prodloužení vodovodního 

řadu bude napojeno na vodovod. řad vedený v komunikaci p. č. 460/2 k. ú. Malý Rohozec a bude proveden 

překopem přes pozemek p. č. 460/1 k. ú. Malý Rohozec, oba v majetku města v délce 11 bm. Prodloužení 

kanalizačního řadu bude napojeno na kanalizační řad (v šachtě) vedený v komunikaci p. č. 460/1 k. ú. Malý Rohozec 

ve vlastnictví města a bude provedeno taktéž překopem v délce 4 bm. Obě prodloužení řadu jsou směrovány na 

pozemek investora p. č. 29/1 a 29/2 k. ú. Malý Rohozec.                                                                                                                  

 

 

Usnesení RM č. 634/2021 

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. 460/1 a 460/2 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu pro novostavby 2 rodinných 

dvojdomů na pozemku st. p. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec" ve prospěch EDENBAU, s. r. o., Lužická 3365/4, 

466 01 Jablonec nad Nisou za jednorázovou úhradu 7.500 Kč + DPH za prodloužení vodovodního a kanalizačního 

řadu dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (500 Kč za započatý metr + DPH). 
 

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

 

  

 

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "Plynovodní přípojka 

a 2 sjezdy k hale na Vesecku, FORMPLAST-Svoboda" 
 

Rozprava: 

Investor Ing. Jindřich Svoboda podal žádost o zřízení věcného břemene na "Plynovodní přípojku a zřízení sjezdů na 

komunikaci pro pozemek p. č. 698/57, k. ú. Daliměřice". Jedná se o plynovodní přípojku a 2 sjezdy k hale 

vstřikovacích forem a přípravna ocelového materiálu na Vesecku. Plynovodní řad a přípojka k objektu povede přes 

pozemek p. č. 702/3 ve vlastnictví města v délce 70 bm. K hale budou zrealizovány 2 sjezdy, oba vyústí do pozemku 

698/33 k. ú. Daliměřice v majetku města v šířce celkem 17 bm. Podmínky napojení na komunikaci vydá odbor 

dopravy.  Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena částkou 35.000 Kč + DPH za plynovodní 

přípojku a 15.000 Kč + DPH za zřízení sjezdu, dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 

2020 (500 Kč/bm a 2.000 Kč za sjezd (případ) +1.000 Kč za každý bm navíc + DPH). 
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Usnesení RM č. 635/2021 

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. 698/33 a 702/3 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "Plynovodní přípojka a zřízení sjezdů na komunikaci pro pozemek p. č. 698/57, k. ú. 

Daliměřice" ve prospěch FORMPLAST-Svoboda, s. r. o., Nádražní 2211, 511 01 Turnov za jednorázovou úhradu 

50.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (500 Kč/bm a 2.000 Kč 

za sjezd (případ) + 1.000 Kč za každý bm navíc + DPH). 
 

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

 

  

 

22. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "Vodovodní přípojka 

pro RD č. p. 9 Mašov, xxxxxxxxx + pro RD č. p. 10, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investoři xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podali žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Vodovodní přípojky 

pro RD č. p. 9 a č. p. 10, Mašov, Turnov". Jedná se o vybudování nové přípojky ke stávajícím rodinným domům č. 

p. 9 na st. p. č. 11 k. ú. Mašov u Turnova a č. p. 10 na st. p. č. 10 k. ú. Mašov u Turnova. Stavba p. xxxxxxx povede 

přes pozemek p. č. 5/6 a 16/4 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnova v délce 16 bm. Vodovodní 

přípojka bude provedena překopem a bude napojena v komunikaci p. č. 5/6 na vodovodní řad, dále v pozemku p. č. 

16/4, oba k. ú. Mašov u Turnova a na pozemku investora p. č. 16/2 k. ú. Mašov u Turnova bude ukončena 

vodoměrnou šachtou.  

 

 

Usnesení RM č. 636/2021 

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. 5/6 a 16/4 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví 

města Turnova v celkové délce 16 bm dotčený stavbou "Vodovodní přípojka pro RD č. p. 9 Mašov, Turnov" ve 

prospěch xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 9.900 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) – [6/0/2] 

 

  

Usnesení RM č. 637/2021 

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. 5/6 a 1258/3 k. ú. Mašov u Turnova ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce 52 bm dotčený stavbou "Vodovodní přípojka pro RD č. p. 10 Mašov, 

Turnov" ve prospěch xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 12.900 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) – [6/0/2] 

 

  

 

23. Pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov - letní předzahrádka 
 

Rozprava: 

Rada města na svém jednání dne 27. 5. 2021 schválila pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov na zřízení 

restaurační předzahrádky pro společnost PANTHER 75 s. r. o. Společnost před uzavřením smlouvy musí předložit 

kladné stanovisko od orgánu státní pozemkové péče – odbor školství kultury a sportu. Vzhledem k tomu, že končí 

sezóna restauračních zahrádek a po projednání situace s vedením města navrhujeme zrušit výběrové řízení na 

zahrádku a na jaře příštího roku vypsat nové výběrové řízení na celý prostor s termínem plnění od 01/2023. Smlouva 

s firmou MT Catering s. r. o. (nájemce vedlejší zahrádky) končí 31. 12. 2022. 
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Usnesení RM č. 638/2021 

RM ruší  

usnesení RM č. 278/2021 ze dne 29. 4. 2021 a usnesení RM č. 381/2021 ze dne 27. 5. 2021. RM pověřuje odbor 

správy majetku předložením podmínek pro vypsání výběrového řízení na pronájem restauračních zahrádek na 

náměstí na jaře 2022, pro období 2023-2026. 
 

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

 

  

 

24. Řešení věcných břemen 
 

Projednání bylo přesunuto na další RM. 

 

 

 

25. Studie řešení vnitrobloku radnice 
 

Projednání bylo přesunuto na další RM. 

 

 

 

26. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody v č. p. 2032, 

Žižkova ulice, Turnov" 
 

Odbor správy majetku má uzavřenou smlouvu o dílo na stavbu „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a 

studené vody v č. p. 2032, Žižkova ulice, Turnov“ s firmou PK advisory, s.r.o., Liberec, IČO 07644426 s termínem 

dokončení do 30. 9. 2021.  

Stavba probíhala dle časového harmonogramu. Na posledním kontrolním dni byl domluven termín předání díla dle 

smlouvy o dílo na 30. 9. 2021 s tím, že dodavatel neměl žádný problém s termínem. Bohužel při dokončování díla se 

ukázalo, že výpis materiálu z výběrového řízení není úplný a zhotoviteli chybělo cca 60bm trubek. V současné 

složité situaci na trhu se stavebním materiálem se mu potřebný materiál podařilo sehnat až dneska, tudíž nestihl 

stavbu dokončit v daném termínu. Odbor správy majetku žádá Radu města o prodloužení termínu dokončení díla do 

22. 10. 2021 (týden bude trvat fyzické dokončení díla a následné vyúčtování méně a více prací). 

 

 

Usnesení RM č. 639/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 s firmou PK advisory, s.r.o., Liberec, IČO 07644426 na stavbu „Rekonstrukce ležatých 

rozvodů a stoupaček teplé a studené vody v č. p. 2032, Žižkova ulice, Turnov“ s termínem dokončení do 22. 10. 

2021. 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 6. října 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….  ………………………….…………… 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka  


