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ZÁPIS  
z 20. jednání Rady města Turnov 

ze dne 21. října 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. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

            

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku  

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právu provést stavbu "Splašková kanalizace 

pro objekt ev. č. 127, Nudvojovice, p. xxxxxxxx" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 13:00 – 14:20      

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právu provést stavbu "Vodovodní a kanalizační 

přípojky k objektu na st. p. č. 2567 a p. č. 2568 k. ú. Turnov, 

xxxxxxxx" 

       

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právu provést stavbu "SM Malý Rohozec, p. č. 

669/1 - smyčka kNN" 

       

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právu provést stavbu "Kanalizační přípojka k 

RD st. p. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec, EDENBAU, 

s. r. o." 

       

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právu provést stavbu "Optotrasa I. etapa, 

Křišťálová-Vrchhůra-Na Kamenci-sídliště Výšinka a 

Optotrasa: Palackého ul., II. a III. etapa, PAMICO CZECH, 

s. r. o. 

       

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právu provést stavbu "Reko Turnov, Na 

Vyhlídce, STL plynovod a přípojky, úprava podmínek 

stavby" 

       

7. Směna pozemků Turnov, Na Stráni        

8. Směna pozemků Malý Rohozec        

9. Pacht pozemků - p. xxxxxx        

10. Dopravní terminál - podmínky pro prodloužení smluv 

s dopravci 
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11. Výsledek výběrového řízení "Výměna vstupního portálu 

radnice č. p. 1 v Turnově" 

       

12. Žádost o ukončení nájmu dohodou - č. p. 1931, ul. Jana 

Palacha, Turnov 

       

13. Podnájem parkovacího stání v ul. Jiráskova, Turnov        

14. Zadávací řízení "Zpracování projektové dokumentace - 

Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" 

       

15. Výsledek výběrového řízení "Městský park Turnov - etapa 

4a - jezírko a tůňky" 

       

16. Dodatek č. 3 - Zpracování architektonické studie – 

Regenerace sídliště Přepeřská 

       

17. Schválení dodatku č. 8 na akci "Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově – část 1", vícepráce, méněpráce 

       

18. Schválení dodatku č. 6 na akci "Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově – část 2", vícepráce 

       

19. Schválení dodatku č. 5 na akci "Dodávka nábytku do 

objektu Regionálního turistického informačního centra v 

Turnově" vícepráce 

       

20. Plán zimní údržby pro období 11/2021 - 03/2022        

Záležitosti odboru sociálních věcí 

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

2. kolo 

Mgr. Hana Kocourová 14:20 – 14:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

22. Čerpání rezervních fondů organizací ZŠ Skálova a ZŠ 

Žižkova 

Mgr. Martina Marková 14:30 – 14:40      

23. Žádost o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou - 

ORAŠSK ČR 

       

24. Změna složení členů v komisích Rady města Turnov        

Záležitosti odboru životního prostředí 

25. Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení 

Mgr. Jana Svobodová  14:40 – 14:45     

Ostatní 

26. Organizační změna - Městský úřad Turnov, odbor vnitřních 

věcí 

Mgr. Eva Honzáková  14:45 – 15:00 

27. Výběr tiskárny pro fotoknihu o Turnově Mgr. Jana Svobodová            

28. Prodej hasičského automobilu Jeep Cherokee             

29. 

30. 

 

31. 

Žádost o použití znaku města v publikaci o Českém ráji 

Smlouva o dílo "Turnov, Šetřilovsko - výměna potrubí - 

Boží voda" – přidaný bod 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Rekonstrukce ležatých 

rozvodů a stoupaček teplé a studené vody v č. p. 2032, 

Žižkova ulice, Turnov" – přidaný bod 

 

Mgr. Dagmar Šrytrová      

      

 

 

 

 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Splašková 

kanalizace pro objekt ev. č. 127, Nudvojovice, p. xxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investor pan xxxxxxxxxx připravuje na pozemcích města Turnova realizaci splaškové kanalizace pro objekt evid. 

číslo 127 na pozemcích 3733/4 a 3734 k. ú. Turnov v obci Nudvojovice. Investor požaduje uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčen pozemek 

p. č. 3712 k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví města Turnov v celkové délce trasy kanalizace 4 bm. Věcné břemeno 

spočívá v oprávnění provozování stavby kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství.  Stavba není v kolizi s 

jinou místní stavbou. 
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Usnesení RM č. 658/2021 

RM schvaluje  

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

pozemek parcel. č. 3712 ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 4 bm dotčených stavbou splaškové 

kanalizace k objektu evid. č. 127, Nudvojovice. Investor xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za jednorázovou 

úhradu 1.600 Kč + DPH (400 Kč x 4 bm + DPH). 
 

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

 

  

 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Vodovodní a 

kanalizační přípojky k objektu na st. p. č. 2567 a p. č. 2568 k. ú. Turnov, xxxxxxx" 
 

Rozprava: 

Investoři, manželé xxxxxxx, podali žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojky 

k objektu č. p. 1318 ul. Za Sokolovnou, Turnov". Jedná se o vybudování nových přípojek k stávajícímu RD st. p. č. 

2567 a p. č. 2568 k. ú. Turnov. Přípojky povedou přes pozemek p. č. 2599/17 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnova v celkové délce 18 bm. Stavba přípojek bude provedena překopem a bude napojena v komunikaci na 

vodovodní a kanalizační řad. Pro výše uvedenou stavbu žádá investor Město Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

 

Usnesení RM č. 659/2021 

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. 2599/17 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnova v celkové délce 18 bm dotčený stavbou "Vodovodní a kanalizační přípojka k objektu č. p. 1318 ul. Za 

Sokolovnou, Turnov" ve prospěch manželů xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou 

úhradu 7.200 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (400 Kč za 

započatý metr + DPH). 
 

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

 

  

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "SM Malý 

Rohozec, p. č. 669/1 - smyčka kNN" 
 

Rozprava: 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci "SM, Malý Rohozec p. č. 669/1 - smyčka kNN". Projektovaná stavba nového 

odběrného místa (pro p. xxxxxxxxx) se nachází v obci Malý Rohozec v ul. Na Vápeníku. Bude provedena výkopem 

nového podzemního kabelového vedení nízkého napětí. Trasa povede v pozemku p. č. 680 k. ú. Malý Rohozec ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce 1 bm. 

 

 

Usnesení RM č. 660/2021 

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 p. č. 680 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví Města Turnov 

v celkové délce 1 bm dotčeného stavbou "SM, Malý Rohozec p. č. 669/1 - smyčka kNN" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v minimální částce 2.000 Kč + DPH (500 Kč/1bm + DPH). 
 

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

 

  

 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Kanalizační 

přípojka k RD st. p. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec, EDENBAU, s. r. o." 
 

Rozprava: 

Investor fy EDENBAU, s. r. o. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "Kanalizační přípojka k 

novostavbě rodinného domu na pozemku st. p. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec". Jedná se o stavbu kanalizační 
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přípojky pro nový RD v obci Malý Rohozec. Kanalizační přípojka bude napojena na kanalizaci vedenou 

v komunikaci p. č. 439/1 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví Města Turnova a bude provedena výkopem přes 

pozemek p. č. 29/5 k. ú. Malý Rohozec v majetku investora. Celková délka kanalizační přípojky vedené po pozemku 

ve vlastnictví města bude v délce 5 bm.             

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena částkou 9.500 Kč + DPH za prodloužení vodovodního a 

kanalizačního řadu dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020, tj. (500 Kč za 

započatý metr + DPH, překop komunikace 7.000 Kč + DPH). 

 

 

Usnesení RM č. 661/2021 

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. 439/1 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města 

Turnova dotčený stavbou "Kanalizační přípojka k novostavbě rodinného domu 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 9.500 Kč + DPH za kanalizační přípojku dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 

2020 (500 Kč za započatý metr + DPH, překop komunikace 7.000 Kč + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 

  

 

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Optotrasa I. 

etapa, Křišťálová-Vrchhůra-Na Kamenci-sídliště Výšinka a Optotrasa: Palackého ul., II. a III. etapa, 

PAMICO CZECH, s. r. o. 
 

Rozprava: 

V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s. r. o. ze dne 

22. 11. 2007 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na základě kolaudačního 

souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Křišťálová, Vrchhůra, Na Kamenci, sídliště Výšinka-I. etapa) a 

Optotrasa – ul. Palackého Turnov (II. a III. etapa). Společnost  PAMICO CZECH, s. r. o. nyní předložila k uzavření 

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky dotčené uvedenou stavbou (Optotrasa – Křišťálová, 

Vrchhůra, Na Kamenci, sídliště Výšinka-I. etapa)) ve vlastnictví Města Turnov a to parcel. č. 3185/92, 1659/1, 

1659/3, 1659/4, 1659/7, 1659/8, 1659/9, 1660/21, 1660/22, 1660/24, 1660/25, 1660/26, 1660/27, 1660/28, 1660/30, 

1660/31, 1660/36, 1660/37, 1660/38, 1660/41, 1660/42, 1660/47, 1660/48, 1660/49, 1660/62, 1660/63, 1683/1, 

1683/5, 1702/2, 1703, 3179/1, 3179/2, 3185/15, vše v k. ú. Turnov, obec Turnov. Celková výměra rozsahu věcného 

břemene je vymezena geometrickým plánem č. 4440-184/2018 a 4366-64/2018 v celkové délce 1.106 bm. 

V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 

22. 11. 2007 (odst. 3. Specifikace závazků Města ve vztahu k budování optické datové sítě) se pro tento případ jedná 

o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 1 Kč + DPH za zřízení věcného břemene-služebnosti, spočívajícího 

v právu umístit, provozovat a užívat optický kabel, který je umístěný na předmětných pozemcích ve vlastnictví 

Města Turnov ve prospěch spol. PAMICO CZECH s. r. o. 

Další smlouvu, kterou společnost  PAMICO CZECH, s. r. o. předložila k uzavření je Smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti "Optotrasa – ul. Palackého Turnov (II. a III. etapa), jedná se o tyto pozemky ve vlastnictví 

Města Turnov: parcel. č. 259, 308/2, 308/3, 308/8, 308/9, 308/20, 308/22, 308/23, 308/24, 368, 383, 384/2, 384/3, 

384/4, 384/5, 384/6, 384/7, 384/8, 384/9, 1831, 1841, 1869, 1870/2, 1870/3, 1870/4, 1872/3, 1872/5, 1872/6, 1872/9, 

2735/1, 2749/3, 2750/6, 2758/8, 2758/42, 2758/43, 2758/44, 2758/45, 2758/46, 2758/50, vše v k. ú. Turnov, obec 

Turnov.  Celková výměra rozsahu věcného břemene je vymezena geometrickým plánem č. 4685-26/2021 v celkové 

délce 1.174 bm. 

 

 

Usnesení RM č. 662/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky parcel. č. 3185/92, 1659/1, 1659/3, 1659/4, 

1659/7, 1659/8, 1659/9, 1660/21, 1660/22, 1660/24, 1660/25, 1660/26, 1660/27, 1660/28, 1660/30, 1660/31, 

1660/36, 1660/37, 1660/38, 1660/41, 1660/42, 1660/47, 1660/48, 1660/49, 1660/62, 1660/63, 1683/1, 1683/5, 

1702/2, 1703, 3179/1, 3179/2, 3185/15 vše v katastrálním území Turnov, obec Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce 1.106 bm dotčených stavbou Optotrasa – ul. Křišťálová, Vrchhůra, Na Kamenci, sídliště Výšinka, 

Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě uzavřené 

Smlouvy o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 663/2021 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemky parcel. č. 259, 308/2, 308/3, 308/8, 308/9, 

308/20, 308/22, 308/23, 308/24, 368, 383, 384/2, 384/3, 384/4, 384/5, 384/6, 384/7, 384/8, 384/9, 1831, 1841, 1869, 

1870/2, 1870/3, 1870/4, 1872/3, 1872/5, 1872/6, 1872/9, 2735/1, 2749/3, 2750/6, 2758/8, 2758/42, 2758/43, 

2758/44, 2758/45, 2758/46, 2758/50 vše v katastrálním území Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 

1.174 bm dotčených stavbou Optotrasa – ul. Palackého, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s. r. o. za 

jednorázovou úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Turnov a 

společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007. 
 

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

 

  

 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Reko Turnov, 

Na Vyhlídce, STL plynovod a přípojky, úprava podmínek stavby" 
 

Rozprava: 

Investor GasNet, s. r. o. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "NTL plynovod a přípojky v ul. Na 

Vyhlídce, Turnov". Jedná se o výstavbu nového plynovodu a 18 přípojek v ul. Na Vyhlídce v lokalitě Hruštice-

Károvsko, která povede přes pozemky p. č. 987/1,987/53 a 1038 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 

249 bm. Stavba bude provedena výkopem. Tuto stavbu již RM schválila dne 12. 5. 2021, usnesením č. 307/2021.  

Jelikož došlo k významným úpravám a podmínkám stavby, toto usnesení se v plném rozsahu ruší.  

Nutná koordinace s projektem VHS. 

 

 

Usnesení RM č. 664/2021 

RM ruší  

usnesení rady města č. 307/2021 ze dne 12. 5. 2021 v plném rozsahu. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 665/2021 

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 pozemky parcel. č. 987/1, 987/53 a 1038 k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou "NTL plynovod a přípojky v ul. Na Vyhlídce, Turnov" ve prospěch GasNet, s. r. o. 

jednorázovou úhradu 252.500 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

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

 

  

 

7. Směna pozemků Turnov, Na Stráni 
 

Rozprava: 

Při kontrole pozemků ve vlastnictví města zjistil odbor správy majetku, že manželé xxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, užívají bez smluvního vztahu část pozemku ve vlastnictví města Turnov – p. p. č. 3554/6 

jako zahradu. Bylo jim nabídnuto odkoupení pozemku za 500 Kč/m2. Při osobním jednání na místě bylo zjištěno, že 

Město Turnov naopak užívá jako komunikaci část pozemku p. č. 3554/2 ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxx připomněli, že narovnání vztahů k pozemkům iniciovali již v roce 2003. Byla dohodnuta směna částí 

pozemků.  

Jedná se o pozemek p. č. 3554/6, k. ú. Turnov – zahrada, o výměře 116 m2 – vlastník Město Turnov a pozemek p. č 

3554/2, k. ú. Turnov – zahrada, o výměře 650 m2 – vlastník xxxxxxxxxxxxx. Město Turnov zadalo vypracování 

geometrického plánu. Z pozemku p. č. 3554/6 bude oddělena část "b" o výměře 41 m2, mezi pozemky p. č. 3554/2 a 

p. č. 3554/7, užívaná xxxxxxxxxx jako zahrada, a bude připojena k pozemku p. č. 3554/2, vše k. ú. Turnov. 

Z pozemku p. č. 3554/2 bude oddělena část "c" o výměře 26 m2 podle stávajícího plotu a bude připojena k pozemku 

p. č. 3554/6, k. ú. Turnov. Navrhujeme radě města Turnov doporučit zastupitelstvu města schválení směny pozemku 

částí pozemku p. č. č. 3554/2 a 3554/6, oba v k. ú. Turnov s doplatkem ve výši Kč 7.500 Kč.  
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Usnesení RM č. 666/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemku p. č. 3554/2 a 3554/6, oba k. ú. Turnov, s doplatkem od manželů 

xxxxxxxxxxx ve výši Kč 7.500,-  a úhrady poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

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

 

  

 

8. Směna pozemků Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

Předkládáme Radě města Turnov návrh na směnu pozemků v k. ú. Malý Rohozec. Paní xxxxxxxxxxx vlastní m. j. 

pozemek p. č. 199/2 – trvalý travní porost, k. ú. Malý Rohozec. Pozemek sousedí s pozemkem p. č. 460/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, který je ve vlastnictví města Turnov.  Ve skutečnosti je cesta vyježděná po okraji 

pozemku p. č. 199/2, ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx. Po uvedené cestě je přístup ke dvěma rodinným domům Malý 

Rohozec č. p. 167 a č. p. 168, a je zároveň turistickou cestou, po které je vedena naučná stezka Josefa Pekaře 

z Turnova do Jenišovic. Paní xxxxxxxxxx se na město Turnov již dlouho obrací s žádostí o pomoc při zabránění 

poškozování jejího majetku. Opakovaně chce svůj pozemek oplotit a zabránit tak ježdění po svém pozemku. 

 

 

Usnesení RM č. 667/2021 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit směnu části pozemku p. č. 199/2  a částí pozemků p. č. 144/6 a 89/1, o výměře 

cca 150 m2, vše k. ú. Malý Rohozec s tím, že strany budou hradit náklady na vypracování geometrického plánu 

společně a paní xxxxxxxxxxxxx poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

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

 

  

 

9. Pacht pozemků - p. xxxxxxxx 
 

Rozprava: 

Pan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx má uzavřenou pachtovní smlouvu na pozemky p. č. 2781/4 o výměře 36468 m2, p. p. 

č. 2758/2 o výměře 13300 m2, p. p. č. 2781/14 o výměře 7842 m2, vše k. ú. Turnov a pozemky p. č. 764/1 o výměře 

1753 m2 a p. p. č. 764/40 o výměře 1455 m2, vše k. ú. Daliměřice za účelem sekání a úklidu trávy - 2x ročně. 

Pachtovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou - 5 let a končí 31. 12. 2021. Pan xxxxxxxx obhospodařuje v těchto 

lokalitách i sousedící pozemky soukromých vlastníků. Nyní žádá p. xxxxxxxx o opětovné uzavření smlouvy. OSM 

navrhuje uzavřít pachtovní smlouvu na dobu určitou - 5 let za cenu 0,20 Kč/m2/rok. Za stejných podmínek máme 

uzavřené i ostatní pachtovní smlouvy.  

Do smlouvy zahrnout možný průjezd po polní cestě pro psí cvičiště. 

 

 

Usnesení RM č. 668/2021 

RM schvaluje  

pachtovní smlouvu s p. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na pozemky p. č. 2781/4 o výměře 36468 m2, p. p. č. 2758/2 o 

výměře 13300 m2, p. p. č. 2781/14 o výměře 7842 m2, vše k. ú. Turnov a pozemky p. č. 764/1 o výměře 1753 m2 a p. 

p. č. 764/40 o výměře 1455 m2, vše k. ú. Daliměřice za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu určitou - 5 let, tj. do 31. 12. 

2026. 
 

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

 

 

 

10. Dopravní terminál - podmínky pro prodloužení smluv s dopravci 
 

Rozprava: 

Město Turnov vybudovalo v roce 2011 z podpory dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod projekt "Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov". Provoz terminálu veřejné dopravy byl 

zahájen 6. 11. 2011.  

Smlouvy o užívání autobusového stání s jednotlivými dopravci byly uzavřeny na 2 roky (do 31. 12. 2021) za 

poplatek 13 Kč/vjezd + DPH.  
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Usnesení RM č. 669/2021 

RM schvaluje  

uzavření smluv o užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově s jednotlivými dopravci: 

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., Mladá Boleslav, BusLine LK, s. r. o., Semily, BusLine KHK, s. r. o., Semily, 

ČSAD Liberec, a. s., Liberec, Enjoy Europe, s. r. o., Praha 8 – Libeň, Milan Zachariáš Autodoprava, RETROBUS, s. 

r. o., Držovice na dobu určitou do 31. 12. 2023 za cenu 15 Kč/vjezd + DPH. 
 

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

 

  

 

11. Výsledek 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 13. 9. 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 vypsáno výběrového řízení znovu, a to již jako zakázku malého rozsahu v otevřené výzvě. Navrhujeme 

složení hodnotící komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, 

Jindřich Zeman. Realizace duben 2022. 

 

 

Usnesení RM č. 670/2021 

RM schvaluje  

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

Turnově". 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 671/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky 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) – [7/0/0] 

 

  

 

12. Žádost o ukončení nájmu dohodou - č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov 
 

Rozprava: 

Společnost Spirála s. r. o., Jablonec nad Nisou má s městem Turnov uzavřenou smlouvu o nájmu nebytových prostor 

v č. p. 1931, ul. Jana Palacha. Prostory využívá pro odbornou ambulanci nestátního zdravotnického zařízení. 

Smlouva je uzavřena od 1. 9. 2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Dne 30. 9. 2021 zaslal MUDr. 

Matek, jednatel společnosti, městu Turnov výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor. Výpověď byla na město 

Turnov doručena 1. 10. 2021. Dle smlouvy o nájmu nebytových prostor je výpovědní lhůta tříměsíční a začíná běžet 

prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně, tzn., že by k ukončení nájemního vztahu 

došlo 31. 1. 2022. MUDr. Matek zaslal písemnou žádost, ve které se omlouvá za předchozí výpověď, kterou zaslal 

pozdě a žádá město Turnov o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 12. 2021. 

 

 

 

Usnesení RM č. 672/2021 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov se společností Spirála, s. r. o., 

Jablonec nad Nisou dohodou ke dni 31. 12. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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13. Podnájem parkovacího stání v ul. Jiráskova, Turnov 
 

Rozprava: 

Město Turnov má v nájmu pozemky p. č. 481/1, 481/2, 481/3 a 481/4, vše k. ú. Turnov, na kterých je zřízeno 

parkovací stání v ul. Jiráskova, Turnov. Nyní požádala o podnájem parkovacího stání paní xxxxxxxxxxx, která bydlí 

v Jiráskově ulici, Turnov. Odbor správy majetku doporučuje RM schválit smlouvu o podnájmu části pozemků p. č. 

481/1, 481/2 a 481/3, k. ú. Turnov na parkovací stání č. 3 pro paní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za cenu 1.000 Kč + 

DPH/měsíc. 

OSM připraví materiál k ceníkům parkování a parkovacích karet na další RM. 

 

 

Usnesení RM č. 673/2021 

RM schvaluje  

podnájem části pozemku p. č. 481/1, 481/2, 481/3 a 481/4, vše k. ú. Turnov na parkovací stání č. 3 v ul. Jiráskova, 

Turnov pro paní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx od 22. 10. 2021 na dobu neurčitou za cenu 1.000 Kč/měsíc + DPH. 
 

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

 

  

 

14. Zadávací řízení "Zpracování projektové dokumentace - Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" 
 

Rozprava: 

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a 

stavební povolení a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele rozdělené na jednotlivé etapy, a to včetně výkazu 

výměr a autorského dozoru po celou dobu výstavby všech etap. Projektová dokumentace bude vypracována 

v souladu s podmínkami dotačního titulu Státního fondu podpory investic, který v současné době poskytuje dotace 

na Regenerace sídlišť. Navrhujeme schválení komise pro hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Petra Houšková, Jan 

Lochman, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Stanislava Syrotiuková. 

 

 

Usnesení RM č. 674/2021 

RM schvaluje  

zadávací podmínky výběrového řízení na projekt "Zpracování projektové dokumentace  - Regenerace sídliště 

Výšinka, Turnov" a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Petra Houšková, Jan Lochman, Mgr. 

Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

  

 

15. Výsledek výběrového řízení "Městský park Turnov - etapa 4a - jezírko a tůňky" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Městský park Turnov – etapa 4 a – jezírko a tůňky", 

který provedla hodnotící komise dne 12. 10. 2021, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem SKJ s. r. o., IČ: 07807716 za cenu Kč 1 152 214,23 bez DPH /Kč 1 394 179,22 

s DPH.   

   Doručené nabídky: 

Č. Účastník  
Datum a čas 

doručení 
IČ Adresa  

Nabídková cena bez 

DPH/s DPH 

1. SIZ s. r .o. 
13.09.2021 

08:50:36 elektr. 27265480 
Velké Hamry 694,  

468 45 

896 648,93/ 

1 084 945,21 

2. MBQ s. r. o. 
16.09.2021 

13:13:13 elektr. 24247677 
Pobřežní 249/46,  

186 00 Praha 8 

1 266 675,84/ 

 1 532 677,76 

3. SKJ s. r. o. 
03.10.2021 

21:55:18 elektr. 07807716 
Žitavská 204, 463 34 

Hrádek nad Nisou 

1 152 214,23/ 

 1 394 179,22 
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4. Gabriel s. r. o. 
04.10.2021 

12:20:50 elektr. 25419455 
České Kopisty 208,  

412 01 Litoměřice 

3 130 522,93/ 

3 787 932,75 

5. 
MIZERA - 

STAVBY, a. s. 

05.10.2021 

07:01:20 elektr. 28762070 
Smetanova 1366, 512 51 

Lomnice nad Popelkou 

1 459 029,71/ 

1 765 425,95 

6. 

ZIKUDA-

vodohospodářské 

stavby spol. s r. o. 

5.10.2021 9:15 

písemně 28776976 
Nudvojovice 2103,  

511 01 Turnov 

 

1 199 553,48/ 

1 451 459,41 

 

Nabídky účastníků SIZ s. r. o., IČ: 27265480 a MBQ s. r. o., IČ: 24247677 doporučuje hodnotící komise vyloučit.  

Účastníci neakceptovali v rámci doplňujících informací č. 4 ze dne 24. 9. 2021 upravený a doplněný výkaz výměr. 

Nabídku podali před tímto datem a novou upravenou nabídku již nezaslali. Z tohoto důvodu jejich cena nevychází 

z kompletního ocenění aktuálního výkazu výměr. 
 

Pořadí hodnocených nabídek dle jediného kritéria -  nejnižší nabídková cena:  

Č Název společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. SKJ s. r. o., IČ: 07807716 1 152 214,23/ 1 394 179,22 

2. 
ZIKUDA – vodohospodářské stavby s. r. o., IČ: 28776976 1 199 553,48/ 1 451 459,41 

3. 
MIZERA-STAVBY, a. s., IČ: 28762070 1 459 029,71/ 1 765 425,95 

4. 
Gabriel s. r. o., IČ: 25419455 3 130 522,93/ 3 787 932,75 

 

 

Usnesení RM č. 675/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka SIZ s. r. o., IČ: 27265480 a účastníka MBQ s. r. o., IČ: 

24247677 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 676/2021 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele SKJ, s.r.o., IČ: 07807716 na realizaci 

zakázky "Městský park Turnov – etapa 4a – jezírko a tůňky" za cenu Kč 1 152 214,23 bez DPH /Kč 1 394 179,22 s 

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

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

 

 

 

16. Dodatek č. 3 - Zpracování architektonické studie – Regenerace sídliště Přepeřská 
 

Rozprava: 

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo "Zpracování architektonické studie sídliště Přepeřská" projekt zpracovává 

firma AND, spol. s r. o. s termínem dokončení do 31. 10. 2021. Dne 11. 10. 2021 však proběhlo veřejné 

projednávání návrhu studie s občany sídliště Přepeřská a připomínky občanů musí dodavatel zapracovat do studie. 

Studie musí být následně projednána v komisích města, v radě města a v zastupitelstvu města. Z tohoto důvodu firma 

AND, spol. s r. o. žádá o prodloužení termínu do 15. 2. 2022. 

 

 

 

 

 



10  Zápis Rady města Turnov 21. 10. 2021 

Usnesení RM č. 677/2021 

RM schvaluje  

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na projekt Zpracování architektonické studie – Regenerace sídliště Přepeřská. 
 

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

 

  

 

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

informačního centra v Turnově – část 1", vícepráce, méněpráce 
 

Rozprava: 

RM na svém zasedání dne 8. 9. schválila nový termín dokončení stavby - 15. 10. 2021, který však nebyl dodržen. 

Běží tak smluvní pokuta 3.000 Kč za každý den prodlení jak na spodní dotační část, tak i na horní nedotační část. 

RM zároveň schválila i vícepráce v celkové částce 304 549,37 Kč bez DPH. Nová cena je 4 347 996,92 Kč bez 

DPH. 

Nyní předkládáme ke schválení změnový list č. 3 s vícepracemi 260 064,40 Kč bez DPH/ 314 677,92 Kč s DPH. 

 

Cena dle SoD - 3 649 915,63 Kč bez DPH/ 4 416 397,91 Kč s DPH 

Dodatek č. 2 - 393 531,92 Kč bez DPH/ 476 173,62 Kč s DPH 

Dodatek č. 7 - 304 549,37 Kč bez DPH/ 368 504,73 Kč s DPH 

Cena celkem - 4 347 996,92 Kč bez DPH/ 5 261 076,26 Kč s DPH 

Dodatek č. 8  -  260 064,40 Kč bez DPH/ 314 677,92 Kč s DPH 

Nová cena - 4 608 061,32 Kč bez DPH/ 5 575 754,19 Kč s DPH 

 

 

Usnesení RM č. 678/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 8 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. Nová cena 

díla bude 4 608 061,32 Kč bez DPH/ 5 575 754,19 Kč s DPH. 
 

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

 

  

 

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

informačního centra v Turnově – část 2", vícepráce 
 

Rozprava: 

RM na svém zasedání dne 8. 9. schválila nový termín dokončení stavby - 15. 10. 2021, který nebyl splněn a platí to 

samé jako u spodní části.  

 

Cena dle SoD - 839 997,83 Kč bez DPH/ 1 016 397,37 Kč s DPH 

Cena dodatku č. 1 - 201 333,33 Kč bez DPH/ 243 613,33 

Cena dodatku č. 5 - 183 625,41 Kč bez DPH/ 222 186,75 Kč s DPH 

Cena celkem - 1 224 956,57 Kč bez DPH/ 1 482 197,45 Kč s DPH 

Cena dodatku č. 6 - 47 387,96 Kč bez DPH/ 57 339,43 Kč s DPH 

Nová cena celkem - 1 272 344,53 Kč bez DPH/ 1 539 536,88 Kč s DPH 

 

Na RM byla přítomna paní Ing. Krsková, která potvrdila možné navýšení ceny z hlediska zákona o veřejných 

zakázkách, na kterou jako možnou upozornil pan radní Miklík. 

 

 

Usnesení RM č. 679/2021 

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 2. Nová cena 

díla bude 1 272 344,53 Kč bez DPH/ 1 539 536,88 Kč s DPH. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy až po 

prověření, že navýšení ceny z hlediska zákona o veřejných zakázkách možná. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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19. Schválení dodatku č. 5 na akci "Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově" vícepráce, změna termínu. 
 

Rozprava: 

RM na svém zasedání dne 8. 9. schválila nový termín dokončení stavby - 30. 10. 2021, finanční vypořádání do 14. 

12. 2021. Tento termín však nebude dodržen z důvodu nedodržení termínu stavební části. Poslední termín dokončení 

na stavební část je 15. 10. 2021, ale jeví se, že to bude nejdříve ke konci října, spíše ještě později. Proto odbor správy 

majetku navrhuje prodloužit termín do 30. 11. 2021 a finanční vypořádání do 15. 12. 2021. 

Zároveň předkládáme ke schválení změnový list č. 1 s vícepracemi 7 826,45 Kč bez DPH/ 9 470,00 Kč s DPH. 

 

Cena dle SoD - 598 418,0 Kč bez DPH/ 724 085,78 Kč s DPH 

Změnový list č. 1 - 7 826,45 Kč bez DPH/ 9 470,00 Kč s DPH 

Nová cena - 606 244,45 Kč bez DPH/ 733 555,78 Kč s DPH 

 

 

Usnesení RM č. 680/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 5 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 je 30. 11. 2021, 

finanční vypořádání do 15. 12. 2021, nová cena díla bude 606 244,45 Kč bez DPH/ 733 555,78 Kč s DPH. 
 

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

 

  

 

20. Plán zimní údržby pro období 11/2021 - 03/2022 
 

Rozprava: 

Pro zimní období 11/2021 - 03/2022 předkládáme ke schválení plán zimní údržby, který navazuje na plány zimní 

údržby z předcházejících let. Do plánu je doplněna údržba nově postavených chodníků a zařazení komunikací, kde je 

možné použít k posypu chemické prostředky. 

 

 

Usnesení RM č. 681/2021 

RM schvaluje  

plán zimní údržby pro období od 11/2021 do 03/2022 s doplněním dle diskuze. 
 

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

 

  

 

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

Rozprava: 

Předkládáme Vám tímto 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. Správní rada se sešla 25. 8. 2021 a následně dne 4. 10. 2021 

k projednání a hodnocení žádostí a navrhla podpořit všechny došlé žádosti. Na sociální oblast byly podány ve 

druhém kole 2 žádosti a na sociální služby byly podány 3 žádostí poskytovatelů sociálních služeb na 4 druhy 

registrovaných sociálních služeb. 

Správní rada navrhuje následující rozdělení finančních prostředků těmto jednotlivým subjektům.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

S výše uvedeným návrhem správní rady na rozdělení finančních prostředků organizacím v souladu s usnesením byla 

seznámena Komise sociálně bytová. 

 

 

Usnesení RM č. 682/2021 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova dle 

předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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22. Čerpání rezervních fondů organizací ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova 
 

Rozprava: 

MAS Českým rájem a Středním Pojizeřím byla vyhlášena 16. výzva k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP - Vzdělávání 4. Míra podpory 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu činí 95%. V rámci vyhlášené výzvy budou žádat o 

podporu dvě turnovské základní školy – ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova. Školy budou žádat o podporu vybavení 

odborných učeben pro smíšenou výuku v maximální možné výši 300 tis. Kč.  

 

ZŠ Skálova 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 315 000 Kč 

Rezervní fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 788 000 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši:473 000 Kč 

Investiční fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 786 000 Kč 

 

ZŠ Žižkova 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2021: 287 000 Kč 

Rezervní fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 368 000 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši:81 000 Kč 

Investiční fond je k 30. 6. 2021 ve výši: 1 091 000 Kč 

 

 

Usnesení RM č. 683/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu na 

předfinancování projektu v rámci 16. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - 

IROP - Vzdělávání 4. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 684/2021 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu na 

předfinancování projektu v rámci 16. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - 

IROP - Vzdělávání 4. 
 

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

  

 

 

23. Žádost o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou - ORAŠSK ČR 
 

Rozprava: 

Spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Semily, IČ 01452061 požádala o 

poskytnutí záštity starosty města Turnov a o finanční podporu akce 47. ročník Silvestrovského běhu v Turnově, která 

se uskuteční dne 31. 12. 2021 v areálu Maškova zahrada. Navrhovaná podpora je ve výši 5 tis. Kč a v případě 

souhlasu Rady města bude poskytnuta darovací smlouvou. 

 

 

Usnesení RM č. 685/2021 

RM souhlasí  

s udělením záštity starosty města Turnova nad akcí 47. ročník Silvestrovského běhu v Turnově a zároveň schvaluje 

uzavření darovací smlouvy se spolkem Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Semily, 

pobočný spolek, IČ 01452061 na celkovou částku 5 000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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24. Změna složení členů v komisích Rady města Turnov 
 

Rozprava: 

Odboru školství, kultury a sportu byla doručena informace o rezignaci paní Ladislavy Grundové a paní Daniely 

Weissové z funkce člena Komise pro výchovu a vzdělávání komise Rady města Turnov.  

Z důvodu ukončení pracovního poměru paní Ladislavy Grundové v Základní umělecké škole Turnov nahradí paní 

Ladislavu Grundovou ředitel Základní umělecké školy Turnov, Mgr. Bohuslav Lédl. 

Odboru školství, kultury a sportu byla doručena informace o rezignaci pana Jiřího Kohoutka z funkce člena Kulturní 

komise rady města Turnov. 

 

 

Usnesení RM č. 686/2021 

RM bere na vědomí  

rezignaci paní Ladislavy Grundové na členství v Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov a zároveň 

jmenuje Mgr. Bohumila Lédla za člena Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 687/2021 

RM bere na vědomí  

rezignaci paní Daniely Weissové na členství v Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 688/2021 

RM bere na vědomí  

rezignaci pana Jiřího Kohoutka na členství v Kulturní komisi Rady města Turnov. 
 

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

  

 

 

25. Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám ke schválení dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností 

Asekol. Dodatek je nutné uzavřít z důvodu změn v legislativě - nový zákon o odpadech. Současně Asekol přistoupil 

k úpravě výše příspěvků, které budou místům zpětného odběru navýšeny od 1. září 2021. 

 

 

Usnesení RM č. 689/2021 

RM schvaluje  

dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Asekol. 
 

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

 

  

 

26. Organizační změna - Městský úřad Turnov, odbor vnitřních věcí 
 

Rozprava: 

Předkládám k projednání návrh organizační změny týkající se městského úřadu, a to na základě § 102 odst. 2 písm. 

j) zákona o obcích, podle kterého je radě města vyhrazeno stanovit celkový počet zaměstnanců obce v městském 

úřadu a v organizačních složkách města. 

Na odboru vnitřních věcí je jedno pracovní místo určeno jako pozice řidiče pro potřeby městského úřadu (využíváno 

je rovněž občasně některými příspěvkovými organizacemi), a to na plný pracovní úvazek. Auto s řidičem je 

v posledních dvou letech využíváno spíše výjimečně (částečně ovlivněno i pandemickou situací).  

Z toho důvodu předkládám ke schválení návrh organizační změny spočívající ve zrušení jednoho pracovního místa 

na odboru vnitřních věcí, a to pracovního místa řidiče za účelem zvýšení efektivnosti práce. V důsledku toho dojde 

ke snížení celkového počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu, resp. ke snížení počtu pracovních míst. 
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Usnesení RM č. 690/2021 

RM schvaluje  

s účinností od 1. 1. 2022 zrušení jednoho pracovního místa na odboru vnitřního věcí Městského úřadu Turnov, a to 

pracovního místa řidiče, a to za účelem zvýšení efektivnosti práce. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 691/2021 

RM stanovuje  

s účinností od 1. 1. 2022 celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Turnov na 111 pracovních 

míst. Celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu stanoví RM v rozvržení pracovních míst po 

jednotlivých odborech takto:  

kancelář tajemníka 4  

odbor vnitřních věcí 8 

stavební úřad 7  

odbor správy majetku 12  

odbor finanční 8  

odbor rozvoje města 8  

odbor životního prostředí 8  

odbor správní 13  

odbor dopravní 20  

odbor sociálních věcí 12  

odbor školství kultury a sportu 6 

živnostenský úřad 5 
 

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

 

  

 

27. Výběr tiskárny pro fotoknihu o Turnově 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám ke schválení výběr tiskárny, která bude tisknout fotoknihu o Turnově, která bude vycházet u 

příležitosti 750 let Turnova. 

Poptali jsem 3 tiskárny, o který víme, že jsou schopné vytisknout knihu s fotografiemi (zachycení barevnosti): 

- Geoprint, s. r. o.,  Liberec 

- Unipress spol s r. o., Turnov 

- Tiskárna Zaplatílek, Vesec 

Dne 18. 10. 2021 přišla ještě jedna nabídka od Tiskárny Polygraf, s. r. o.  

 

Na základě naší poptávky přišly níže uvedené nabídky: 

- Geoprint, s. r. o. Liberec - cena při nákladu 1 000 ks:  99 543,00 Kč + DPH 

- Unipress spol s r. o. Turnov – cena při nákladu 1 000 ks:  81 000,00 Kč + DPH 

- Tiskárna Zaplatílek, Vesec – cena při nákladu 1 000 Ks:       102 400,00 Kč + DPH 

- Tiskárna Polygraf, s. r. o. – cena při nákladu 1 000 Ks: 91 640,00 Kč + DPH 

 

Cenově nejvýhodnější nabídka přišla tedy od Unipress spol s r. o. Turnov.  

Pan grafik Michal Janus, s nímž spolupracujeme na grafické přípravě knihy, preferuje spolupráci s firmou Geoprint, 

s. r. o., vychází tak ze své osobní zkušenosti s tiskem. Je tedy ještě otázkou, zda panu grafikovi nevyhovět a zvolit 

tak tiskárnu Geoprint, s. r. o. Liberec o 18 543 Kč dražší.  

 

 

Usnesení RM č. 692/2021 

RM schvaluje  

na základě poptávkového řízení výběr nejvýhodnější tiskárny dle cenové nabídky na tisk fotografické knihy o 

Turnově (náklad 1000 ks, rozsah stran 112) Unipress spol. s r. o., Svobodova 1431, Turnov nabídkovou cenu 81 000 

Kč bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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28. Prodej hasičského automobilu Jeep Cherokee 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám ke schválení zveřejnění prodeje speciálního automobilu terénního typu, který sloužil hasičské 

jednotce města Turnov po řadu let, ale již neobstojí v technické kontrole. Automobil byl vyroben v roce 1992. 

Obvyklá cena je dle znaleckého posudku stanovena na 39.200 Kč, proto navrhuji stanovit minimální prodejní cenu 

na 40.000 Kč.  

 

 

Usnesení RM č. 693/2021 

RM schvaluje  

prodej speciálního automobilu terénního typu Jeep Cherokee 4.0 za minimální prodejní cenu 40.000 Kč. 
 

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

 

  

 

29. Žádost o použití znaku města v publikaci o Českém ráji 
 

Rozprava: 

Předkládám Vám ke schválení použití oficiálního znaku města Turnov pro připravovanou publikaci o Českém ráji s 

pracovním názvem Český ráj – skutečný ráj na zemi. 

 

 

Usnesení RM č. 694/2021 

RM schvaluje  

použití oficiálního znaku města Turnov v připravované publikaci o Českém ráji s pracovním názvem Český ráj – 

skutečný ráj na zemi. 
 

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

 

  

 

30. Smlouva o dílo "Turnov, Šetřilovsko - výměna potrubí - Boží voda" 
 

Rozprava: 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 30. 9. 2021 usnesením č. 266/2021 schválilo realizaci opravy užitkového 

vodovodu Boží voda - Šetřilovsko včetně přijetí finančního daru ve výši 400 000 Kč od firmy Zikuda - 

vodohospodářské stavby spol. s r. o., Nudvojovice 2103, Turnov. Radě města předkládáme ke schválení uzavření 

smlouvy o dílo s firmou Zikuda - vodohospodářské stavby spol. s r. o., která zakázku "Turnov, Šetřilovsko - výměna 

potrubí - Boží voda" bude realizovat, neboť městu poskytla finanční dar ve výši realizovaného díla. 

 

 

Usnesení RM č. 695/2021 

RM schvaluje  

výběr zhotovitele firmu Zikuda - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ 

28776976 na zakázku "Turnov, Šetřilovsko - výměna potrubí - Boží voda" za částku 400 000 Kč bez DPH, 484 000 

Kč vč. DPH a uzavření smlouvy o dílo. RM uděluje výjimku se směrnice č.49/19 z důvodu poskytnutého finančního 

daru na tuto stavbu firmou Zikuda - vodohospodářské stavby spol. s r.o. 
 

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

  

 

31. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody v č. p. 2032, 

Žižkova ulice, Turnov" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku má uzavřenou smlouvu o dílo a dodatek č. 1 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 díla do 22. 10. 2021.  

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení dodatek č. 2 výše uvedené smlouvy o dílo. Předmětem 

dodatku je vypořádání více a méně prací.  
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Celkové méněpráce jsou ve výši              -155.588 Kč bez DPH 

Celkové vícepráce jsou ve výši                 207.880 Kč bez DPH 

Celkem méně práce a vícepráce ve výši     52.292 Kč bez DPH, 60.135,60 Kč vč. DPH 

 

1) Méně práce 

Jelikož dno šachet v jednotlivých podlažích znemožňuje osazení límců navržených v PD – tyto byly odečteny a 

zaměněny za řešení kombinace doplnění protipožární pěnou s následnou zálivkou požárně odolnou stěrkou KNAUF 

– Toto řešení je v rámci dokumentace odsouhlasené PO technikem J. Kaštanovou 

- Odpočet 13 ks revizních dvířek 300x300, které nebylo nutné realizovat – tato položka odečtena vč. montážních 

prací 

- dále bylo odečteny nepoužité odvzdušňovací ventily a montáž a dodávka přebytečné objímek 

 

2) Vícepráce 

- stoupačka C11 - jedná se o stoupačku vedoucí skrze úklidové komory, bylo zde řešeno napojení studené vody z 

rozvodu požární vody. Dále při otevření komor bylo zjištěno chybějící vstupy do šachet- domluveno dodatečné 

osazení revizních dvířek. Nevyhovující byly též baterie ve výlevkách – dodány nové baterie (4ks), Revizní dvířka a 

kompletní napojení stoupačky k bateriím. 

- Podpůrné žlaby - s ohledem na skladbu podhledů ve 4NP (azbest. desky) bylo doporučeno a odsouhlaseno 

zachování navržených objímek pro uchycení ležatých rozvodů s osazením podpůrných žlabů zabraňujících 

prověšování potrubí. 

- Zpětné klapky - v objektu C bylo zjištěno nevyhovující napojení požární vody k hydrantům. Toto řešení je možné 

pouze u rekonstruovaných objektů, avšak je nutné osadit zpětnou klapku zabraňující možnost kontaminace pitné 

vody. V současné době bylo možné osadit pouze 1 klapku, jelikož druhá je v provedení 3“ a tato není na trhu k 

dostání. Nutné bude osazení této klapky v další etapě. 

- Dále se jedná o vyúčtování prodloužení šroubení nutného k přístupu k jednotlivým vodoměrům. V jednotlivých 

šachtách nebylo dosavadní vedení instalací nijak kotveno – domluveno na KD, že bude vždy na stoupačku osazena 2 

x rozpěra s dokotvením jednotlivých rozvodů. Zároveň bylo dohodnuto nutné o sazení kompenzačních smyček na 

rozvod teplé vody s ohledem na roztažnost potrubí. 

- Potrubí - rozpor ve výkazu výměr- jednalo se o chybějící materiál potrubí vč. tep. izolace. 

 

 

Usnesení RM č. 696/2021 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 na akci "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č. p. 2031, ul. 

Žižkova, Turnov". 
 

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

  
 

 

 

 

 

V Turnově dne 27. října 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………………………….   ………………………………….. 

   Ing. Tomáš Hocke            Mgr. Petra Houšková 

         starosta     místostarostka 

 


