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ZÁPIS 

z 2. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 27. ledna 2022 

 
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, Karel Jiránek, Mgr. Michal 

Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 

  

Nepřítomni:  
Omluveni: 

Jiří Mikula  

Jiří Mikula    

 

Tajemnice úřadu: Mgr. Eva Honzáková 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o zřízení věcného břemene "Rekonstrukce 

Nádražní III. etapa - CETIN,a. s." 

Mgr. Dagmar Šrytrová 13:00-14:30 

2. Prodej části pozemku Šetřilovsko        

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti "Vodovodní a kanalizační 

přípojka a sjezd k novostavbě RD p. č. 29/5 k. ú. 

Malý Rohozec, fy EDENBAU,s. r. o." 

       

4. Pozemky pod bytovými domy        

5. Zadávací podmínky výběrového řízení „Obnova 

zahrady MŠ Zborovská, Turnov“ 

       

6. Zadávací podmínky výběrové řízení „Modernizace 

kotelny budovy městského úřadu“ 

       

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na DSP Greenway 

Jizera v úseku Turnov-Svijany 

Mgr. Jana Svobodová       

8. Zadávací podmínky výběrového řízení „Oprava 

oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov“ 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

9. Žádost o uzavření dohody o splátkách        

10. Dodatek č. 2 pro rok 2022 k základní smlouvě 

Technické služby Turnov, s.r.o. 

       

11. 

 

12. 

Plánovací smlouva - výstavba dvougaráže ul. 

Křišťálová 

Smlouva o dílo, veřejné osvětlení Markova ul. 

 

       

Ostatní 

13 Záštita starosty – Soutěž Karla Hubáčka (stavba 

roku Libereckého kraje 2022) 

Ing. Tomáš Hocke    14:30-15:00   

14 Rozpis akcí na rok 2022 Mgr. Jana Svobodová       

15

. 

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Péče o závěsné nádoby 

sletničkami v letech 2022 – 2024 

 

 

 

      

16. 

 

TPaCR hodnocení ředitelky po 4 letech ve funkci - 

složení komise 
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17. 

 

18. 

 

 

 

19. 

Výběr nejvhodnější nabídky – „Oprava kašny na 

náměstí Českého ráje“ – PŘIDANÝ BOD 

Výběrové řízení – „ Zpracování projektové 

dokumentace – Požární zbrojnice pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů Turnov a přístupová 

komunikace – Turnov, Vesecko“- PŘIDANÝ BOD 

Městská teplárenská Turnov, s.r.o. – porovnání 

vlivu zdraženého plynu na výši předepsaných záloh 

- PŘIDANÝ BOD 

 

Mgr. Dagmar Šrytrová 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Svobodová 

1. Smlouva o zřízení věcného břemene "Rekonstrukce Nádražní III. etapa- CETIN, a.s." 
 

Rozprava:     
Na základě Smlouvy o realizaci překládky č. UL 2017-0009, kterou město uzavřelo dne 31. 5. 2017 s Českou 

telekomunikační infrastrukturou, a.s. byla v r. 2017 uzavřená Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

„Přeložka metalického vedení, Turnov, Nádražní ul. III. etapa“ na pozemcích ve vlastnictví města p. č. 2013/3, 2456, 

2531/1, 2531/2, 2513/2, 3881/6, 3881/9, 3881/12, 3882, 3883/2, 3883/3 vše k.  ú. Turnov. Smlouva budoucí o zřízení 

služebnosti byla schválena radou města dne 6. 9. 2017, usnesením č.530/2017. 

V témže roce CETIN, a.s. tuto stavbu realizoval. Po pozemcích ve vlastnictví města Turnova byla dle geometrického 

plánu výměra rozsahu věcného břemene vytyčena v délce 260 bm. 

Dne 4. 11. 2021 byla podepsána Smlouva o zřízení věcného břemene s náhradou 1.000,-Kč + DPH. Tato částka je v 

minimální výši náhrady za věcné břemeno z důvodu, že šlo o vynucenou překládku metalického vedení z důvodu 

rekonstrukce Nádražní ulice ze stany města. Smlouva se nyní nachází v řízení na Katastrálním úřadě Semily.                                                                                                                                                            

Nyní CETIN, a. s. žádá město o schválení třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ním, Českými drahami, 

a.s. a Městem Turnov jako investorem. 

Město na pozemku p. č.3888/1 k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví Českých drah, a.s. zřídil v rámci stavby 

„Rekonstrukce Nádražní Turnov-III. etapa“ přeložku vedení podzemní komunikační veřejné sítě, kterou po dokončení 

stavby převedl do užívání a vlastnictví straně oprávněné, což je CETIN, a.s. Tento pozemek nebyl součástí Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z 6. 9. 2017, tudíž musí být dodatečně podepsána třístranná smlouva s 

vlastníkem pozemku p. č. 3888/1 k. ú. Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 52/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

uzavření třístranné Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Přeložka metalického vedení, Turnov, Nádražní 

ul. III. Etapa.  Město Turnov jako investor předloží příslušnému pracovišti katastrálního úřadu Návrh na vklad práva do 

katastru nemovitostí a uhradí náklady související s vkladem práva odpovídající věcnému břemeni, tj. 2.000,- Kč. 

 

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

 
 

 

2. Prodej části pozemku Šetřilovsko 
 

Rozprava:      
Předkládáme Radě města Turnov žádost společnosti ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. o dokoupení části 

pozemku p. č. 2815/2, k. ú. Turnov.  

Společnost ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. vlastní pozemky p. č. 2814/2 a 2815/1 (roubenka 

Šetřilovsko) k. ú. Turnov.  Mezi těmito pozemky je úzký pruh šíře cca 27 cm, který je součástí pozemku p. č. 2815/2 ve 

vlastnictví Města Turnov. Žadatel má zájem odkoupit část pozemku p. č. 2815/2 – ostatní plocha, způsob využití jiná 

plocha, o výměře cca 2,9 m2, k. ú. Turnov.   

Pozemek je dle územního plánu zařazen do funkčních ploch - komerční zařízení. Vypracování geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku i poplatek za návrh vkladu práva do katastru nemovitostí bude hradit žadatel. Cena pozemku podle 

tabulky orientačních cen pozemků, verze platné od 1. 7. 2020 je pro pozemek plochy veřejné infrastruktury - komerční 

zařízení v zóně A - pozemek s komunikací, přístupný, zasíťovaný 2200 Kč/m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

zbytkovou plochu (pás šíře 27 cm) navrhujeme snížení této ceny koeficientem 0,3 tj. 660 Kč/m2, tj. celkem 1.914 Kč. 

Tento koeficient byl v dřívějších tabulkách orientačních cen pozemků uveden pro ocenění zbytkových ploch pozemků.  

Odbor správa majetku navrhuje Radě města Turnov doporučit Zastupitelstvu města Turnov schválit prodej části 

pozemku p. č. 2815/2, k. ú. Turnov o výměře cca 2,9 m2 za cenu 1 914 Kč. Žadatel zajistí geometrický plán pro 

rozdělení pozemku a bude hradit poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.  

 
 

Usnesení RM č. 53/2022 
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RM doporučuje  
 

Zastupitelstvu města Turnov schválit prodej části pozemku p. č. 2815/2, k. ú. Turnov o výměře cca 2,9 m2 za cenu 1 

914 Kč.  Žadatel zajisti geometrický plán pro rozdělení pozemku a bude hradit poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí. 

 

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

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní a kanalizační 

přípojka a sjezd k novostavbě RD p. č. 29/5 k. ú. Malý Rohozec, fy EDENBAU, s. r. o." 
 

Rozprava:      
Investor fy EDENBAU, s.r.o. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu „Vodovodní a kanalizační přípojky a 

sjezd pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 29/5 k. ú. Malý Rohozec“. Jedná se o stavbu vodovodní a 

kanalizační přípojky a sjezdu pro nový RD v obci Malý Rohozec. Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad 

vedený v komunikaci p. č.439/1 k. ú. Malý Rohozec, kanalizační přípojka bude taktéž napojena v komunikaci p. č. 

439/1 k. ú. Malý Rohozec, obě přípojky budou provedeny překopem přes pozemek p. č.439/1 k. ú. Malý Rohozec ve 

vlastnictví města v celkové délce 7,05 bm. K rodinnému domu investor buduje sjezd z komunikace p. č. 439/1 k. ú. 

Malý Rohozec ve vlastnictví města. Šírka sjezdu bude 17,75 bm. Tato stavba není v kolizi s jinou stavbou.                                                                                                                     

 
 

Usnesení RM č. 54/2022 
 
 

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 „Vodovodní a kanalizační přípojky a sjezd pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 29/5 k. 

ú. Malý Rohozec“ ve prospěch EDENBAU, s.r.o., Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov za jednorázovou úhradu 21.000,- 

Kč + DPH na výše uvedené inženýrské sítě a sjezd na komunikaci dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen 

platného od 1. 7. 2020. (500,- za započatý metr + DPH). 

 

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

 
 

 

4. Pozemky pod bytovými domy 
 

Rozprava:      
Předkládáme Radě města Turnov informace o pozemcích pod bytovými domy, které nejsou ve vlastnictví Města Turnov 

ale ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob (majitelů bytů nebo bytového družstva).  

V roce 1991 převedla Česká republika na město Turnov pozemky zastavěné bytovými doby ve vlastnictví třetí osoby – 

SBD Turnov (Stavební bytové družstvo Turnov). 

V květnu 2012 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznámil, že prověřuje oprávněnost přechodu 

vlastnictví pozemků pod budovami ve vlastnictví SBD Turnov z majetku ČR na Město Turnov a požaduje vrácení 

těchto pozemků. Soudy všech stupňů jednotně a v souladu s ustálenou judikaturou, došly k závěru, že převody v roce 

1991 proběhly v rozporu se zákonem a obce se na základě těchto převodů nestaly vlastníky zastavěných pozemků. Část 

pozemků pod bytovými domy byla na základě rozsudku převedena zpět do vlastnictví České republiky.   Podrobné 

informace jsme předkládali Radě města Turnov v červnu 2021, Usnesení RM č. 469/2021, ze dne 24. 6. 2021.  

Část pozemků zůstala ve vlastnictví Města Turnov. S vlastníky bytových domů stojících na těchto pozemcích byly 

uzavřeny smlouvy o výpůjčce, kdy Město Turnov, jako půjčitel, přenechává pozemky pod domem, jako předmět 

výpůjčky, do dočasného bezplatného užívání vypůjčitele.  Smlouvy byly uzavřené v roce 1997 a v roce 2017 na dobu 

neurčitou. Ve smlouvách je sjednáno, že strany smlouvy provedou po sjednané době (4 roky nebo 10 let) kontrolu 

trvání smluvních podmínek, a to existence domu a jeho užívání pro bytové účely.  

OSM doporučuje Radě města Turnov schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 2600/27, k. ú. 

Turnov se Stavebním bytovým družstvem Turnov.  

 

Usnesení RM č. 55/2022 
 
 

RM bere na vědomí  
 

informaci o provedených kontrolách trvání podmínek smluv o výpůjčce pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví 

jiného vlastníka -  Společenství vlastníků J. Patočky 1604, 1605, 1606 Turnov - pozemek p. č. 2600/131, Společenství 

vlastníků jednotek Sportovní 1545-1546 - pozemek p. č. 2600/101, Společenství vlastníků Studentská 1530 - pozemek 

p. č. 2600/113 a Společenství vlastníků Rubínová 1920-1922 - pozemek p. č. 1660/67, vše k. ú. Turnov. 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 56/2022 
 

RM schvaluje  
 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 2600/27, k. ú. Turnov se Stavebním bytovým družstvem 

Turnov. 

 

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

 

Usnesení RM č. 57/2022 
 

RM pověřuje  

odbor správy majetku obesláním společenství vlastníků, bytové družstvo i majitelé bytů s výzvou na odkoupení 

pozemků pod bytovými domy. V opačném případě RM zváží nahrazení institutu výpůjčky institutem pronájmu. 

 

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

 
 

5. Zadávací podmínky výběrového řízení „Obnova zahrady MŠ Zborovská, Turnov“ 
 

Rozprava:      
Stávající chodníky na zahradě MŠ Zborovská jsou z betonové dlažby a jsou již ve špatném stavu. Na mnoha místech je 

dlažba popraskaná, chodníky jsou propadlé. Také obě dřevěné boudy pro uskladnění hraček a nářadí jsou již ve špatném 

stavu. Proto odbor správy majetku zadal v r. 2020 zpracování projektové dokumentace na opravu zahrady. Bude 

provedena oprava stávajících chodníků, dřevěné boudy budou nahrazeny novými a na zahradě bude osazeno několik 

nových herních prvků (vláček, pyramida, hnízdo). V projektové dokumentaci jsou navrženy chodníky v přírodní šedé 

barvě. Na doporučení městského architekta bude výběrové řízení vypsáno i s variantou barvy žluté. Projektovou 

dokumentaci zpracovala firma ACTIV Projekce, s. r. o. Předpokládaný termín realizace je 1. 7. – 28. 8. 2022. 

 
 

Usnesení RM č. 58/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

schvaluje vypsání výběrového řízení na akci: Obnova zahrady MŠ Zborovská, Turnov a schvaluje hodnotící komisi ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Ladislav Osička, Jan Lochman. 

 

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

 

 

6. Zadávací podmínky výběrové řízení „Modernizace kotelny budovy městského úřadu“ 
 

Rozprava:      
Kotelna se nachází ve 3.NP budovy historické radnice. Jsou v ní dva plynové kotle Vailant, rok výroby 1992. Na tyto 

kotle se již nedodávají náhradní díly. Proto odbor správy majetku nechal v roce 2019 zpracovat projektovou 

dokumentaci na výměnu kotlů a stavební úpravy kotelny. Kotelna se přepaží a vznikne tak ještě jedna malá místnost. 

Projektovou dokumentaci zpracoval TH Projekt s. r. o. Předpokládaný termín realizace je 1. 6. – 22. 7. 2022. 

 
 

Usnesení RM č. 59/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

vypsání výběrového řízení na akci: Modernizace kotelny budovy městského úřadu a schvaluje hodnotící komisi ve 

složení:  Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Ladislav Osička, Ing. Miloslav Šorejs. 

 

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

 

 

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na DSP Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany 
 

Rozprava:     
Na Radě města Turnov dne 2. 12. 2020 byl schválen výběr zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Dokumentace pro stavební povolení - Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany“ - firma LUCIDA s.r.o., IČ 

25651099. Jedná se o pokračující stupeň projektové dokumentace cyklostezky z Turnova do Svijan. 
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Projektová kancelář podle smlouvy o dílo včas odevzdala projektovou dokumentaci a zahájila inženýrskou činnost pro 

podání žádosti o vydání stavebního povolení stavebním úřadem. Termín podání žádosti na stavební úřad byl ve smlouvě 

o dílo pevně stanoven na 30. 3. 2022. 

Při zajišťování požadovaných vyjádření a dokladů rovněž v souladu s vydaným územním rozhodnutím na projektovou 

dokumentaci pro územní řízení byly zjištěny následující nesrovnalosti: 

 

- Zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení zahrnuje nově 7 pozemků, které nejsou součástí 

vydaného územního rozhodnutí. Dokumentace vyššího stupně zpřesnila trasu, čímž se dotkla výše zmíněných 

parcel. Bude tedy nutné vše vypořádat s vlastníky a následně bude podána žádost o vydání společného 

povolení v rámci společného územního a stavebního řízení. 

 

- Smlouva budoucí nájemní mezi Městem Turnov a Správou železnic a dopravních cest byla anulována, protože 

nedošlo k protokolárnímu předání dotčených pozemků ve stanovené lhůtě. Pro vydání stavebního povolení je 

nezbytné uzavřít novou smlouvu o nájmu, smlouva o zřízení služebnosti umístění komunikace na uvedených 

pozemcích a smlouva o odprodeji části zatížených pozemků se Správou železnic, státní organizací (v roce 

2020 došlo k přejmenování SŽDC). 

 

Protože se jedná o úkony vyžadující spolupráci a vyjádření správních orgánů a bude se jednat o společné územní 

a stavební řízení, byl text v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v odst. 3. 4. upraven následovně: místo textu “ termín pro 

podání žádosti o vydání stavebního povolení do 30. 3. 2022“ je uvedeno „žádost o vydání společného povolení ve 

lhůtách správních orgánů“. Nabídková cena ve výši 693.000 Kč bez DPH, tj. 838.530,- Kč vč. DPH se Dodatkem č. 1 

nemění. 

 
 

Usnesení RM č. 60/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem LUCIDA s.r.o., IČ 25651099 na realizaci zakázky 

„Dokumentace pro stavební povolení - Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany“ na úpravu termínu a označení 

inženýrské činnosti, přičemž změna ceny díla se nemění. 

 

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

 
 

 

8. Zadávací podmínky výběrového řízení „Oprava oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov“ 
 

Rozprava:      
Okolo venkovního hřiště u ZŠ Žižkova je oplocení, které je složeno z betonové podezdívky vysoké 0,65 – 1,30 m kryté 

betonovými dlaždicemi. V této podezdívce jsou zabetonované ocelové sloupky a na nich jsou dřevěné ve spodní části 

dřevěné fošny a nad nimi drátěné pletivo.  

Současný stav vykazuje vizuální poruchu povrchové monolitické části podezdívky, kde nejspíše spárami betonových 

dlaždic a ocelových sloupků, u kterých již nefunguje jejich těsnící schopnost, dochází k zatékání do konstrukce a 

následnému rozrušení povrchu. Dále u některých části byla použita jako povrchová úprava tenkovrstvá (pastovitá) 

omítka, u které dochází vlivem vzlínání vlhkosti a zatékání do podkladního betonu k odpadnutí (odlupování, 

odprýskání). Drolící se omítka a kousky betonu opadávají na sportovní plochu a ničí ji. 

Proto odbor správy majetku nechal zpracovat projektovou dokumentaci na opravu podezdívky. Bude provedeno nové 

řešení koruny zdi a bude provedena sanace vydrolených míst. Projektovou dokumentaci v roce 2019 zpracoval ACTIV 

Projekce s.r.o., rozpočet včetně DPH je cca 600 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 1. 7. – 26. 8. 2022. 

 
 

Usnesení RM č. 61/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

vypsání výběrového řízení na akci: Oprava oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov a schvaluje hodnotící 

komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Ladislav Osička, Ivan 

Dřevikovský. 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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9. Žádost o uzavření dohody o splátkách 
 

Rozprava:      
Paní XXXXXXXXXX užívala od 10. 8. 2019 na základě smlouvy o podnájmu části pozemku parkovací stání v ul. 

Jiráskova, Turnov. Nájemné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč/měsíc + DPH, tj. 1.210,- Kč/měsíc. Paní XXXXXX však v 

průběhu podnájmu přestala hradit nájemné, upomínky přebírala, ale nereagovala na ně. Proto jí byla zaslána výpověď z 

důvodu prodlení s placením nájemného. Dle odst. III., čl. 4 smlouvy o podnájmu části pozemku je v tomto případě 

výpověď bez výpovědní doby a nájem zaniká dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně. Podnájemní vztah 

byl ukončen ke dni 19. 10. 2021.  Po zaslání další upomínky v prosinci 2021, která byla poslední před předáním 

právníkovi města k vymáhání, zaslala paní XXXXXX email, s tím, že si je dluhu vědoma. Dle její sdělení bylo 

neplacení nájemného způsobeno její dlouhodobou nemocí a žádá o uzavření splátkového kalendáře s měsíční splátkou 

850,- Kč. 

Celková výše dluhu činí 15.286,- Kč, tj. při měsíčních splátkách ve výši 850,- Kč celkem 18 měsíců. 

 
 

Usnesení RM č. 62/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

uznání dluhu a dohodu o splátkách s paní XXXXXXXXX, Turnov. Splátky jsou stanoveny ve výši 850,- Kč/měsíčně, 

počínaje únorem 2022. 

 

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

 
 

 

Usnesení RM č. 63/2022 
 
 

RM pověřuje  
 

odbor správy majetku a odbor vnitřních věcí připravit návrh mechanismu (software), který bude upozorňovat včas na 

nedoplatky na nájmu a navrhnout následné sankce za upomínky. 

 

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

 

 

10. Dodatek č. 2 pro rok 2022 k základní smlouvě Technické služby Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava:      
Ze smlouvy č. 56/11-97/1-sekr.5 o zabezpečení prací a služeb, kterou uzavřelo město Turnov s Technickými službami 

Turnov, s.r.o. dne 1. 1. 1997 vyplývá povinnost uzavřít nejpozději do konce února běžného kalendářního roku dodatek 

ke smlouvě, v kterém bude přesná specifikace činností pro daný rok. V příloze předkládáme rozpis činností a prací pro 

rok 2022, který je v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2022, tj. 15 000 000 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 64/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými službami Turnov, s.r.o. a 

městem Turnov 

 

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

 

 

11. Plánovací smlouva - výstavba dvougaráže ul. Křišťálová 
 

Rozprava:      
Předkládáme radě města návrh plánovací smlouvy uzavřený mezi městem Turnov a XXXXXXXXX. Plánovací 

smlouvou dává město souhlas s vydáním dodatečného stavebního povolení vč. vydání výjimky z ustanovení § 25 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území na stavbu dvougaráže, která se nachází v ul. 

Křišťálová na hranici pozemku p. p. č.3161/3 v k. ú. Turnov. Město zároveň souhlasí se zásahem požárně 

bezpečnostního prostoru na pozemek města p. p. č. 3161/8 k. ú. Turnov. Paní XXXXXXXX, jako investor stavby 

dvougaráže dává souhlas s výstavbou místní komunikace a inženýrských sítí na pozemku p. p. č. 3161/4, 3161/8 v k. ú. 

Turnov, dle územní studie Durychov a zároveň se zavazuje, že strpí případné poškození objektu dvougaráže v rámci 

výstavby místní komunikace a nebude na městu uplatňovat škodu, která může případně vzniknout při nutném hutnění 

konstrukčních vrstev. Platnost a účinnost smlouvy je podmíněna uzavřením kupní smlouvy mezi městem a 

XXXXXXXXXX na pozemek p. č. 3185/31 o výměře 306 m2, který se nachází v ul. Jaspisová. 
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Usnesení RM č. 65/2022 
 
 

RM souhlasí  
 

souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy s XXXXXXXXXXXXX, Turnov a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

uzavření plánovací smlouvy s XXXXXXXXXXXX. 

 

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

 

 

12. Smlouva o díl "Veřejné osvětlení Markova ulice" 
 

Rozprava:     
Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o dílo na stavbu "Veřejné osvětlení Markova ulice". 

Výběrové řízení vypsalo Vodohospodářské sdružení Turnov, na všechny části díla (komunikace, veřejné osvětlení, 

kanalizace a přeložka plynu). Do výběrové řízení byly podány dvě nabídky. V zadávacích podmínkách výběrového 

řízení bylo požadováno uzavření dvou smluv o dílo: město Turnov bude uzavírat smlouvu na veřejné osvětlení a 

Vodohospodářské sdružení bude uzavírat smlouvu na ostatní části stavby. Město Turnov bude VHS poskytovat na 

stavbu finanční příspěvek.  Na základě výsledku jednání hodnotící komise byl jako vítěz výběrového řízení vybrán 

zhotovitel: Ještědská stavební společnost, s.r.o. Liberec, IČO 18382550. Celková cena díla je 14.925.530,-Kč vč. DPH.  

Město Turnov bude z této částky mít uzavřenou smlouvu o dílo na veřejné osvětlení ve výši 833.108,-Kč vč. DPH. VHS 

Turnov bude město Turnov přispívat celou částkou na opravu komunikace ve výši 5.235.545,-Kč bez DPH, dále na 

přeložku plynu ve výši 395.854,-Kč bez DPH a dále % podíl na ostatních nákladech a povinné rezervě (město Turnov 

přispívá VHS v cenách bez DPH). Žádost o dotaci zatím nebyla ze strany VHS na město Turnov předložena. Časový 

předpoklad realizace stavby: 31. 1. 2022 předání staveniště a ukončení realizace je srpnu 2022.  

 
 

Usnesení RM č. 66/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

uzavření smlouvy o dílo s Ještědskou stavební společností, s.r.o., Liberec, IČO 18382550 na realizaci díla "Veřejné 

osvětlení Markova ulice" ve výši 688.519,-Kč bez DPH, 833.108,-Kč vč. DPH. 

 

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

 
 

13. Záštita starosty – Soutěž Karla Hubáčka (stavba roku Libereckého kraje 2022) 
 

Rozprava:      
Předkládáme Vám návrh k poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2022 - Záštity starosty nad kulturními 

akcemi mimo dotační program na regionální akci „Soutěž Karla Hubáčka“ - Stavba roku Libereckého kraje 2022: 

 

- ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – je Libereckým krajem pověřena k vyjednávání a uzavírání smluv, 

zorganizování a zrealizování soutěže a využití poskytnutých finančních prostředků městy na realizaci a propagaci 

soutěže s názvem „Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje“. Jednatel Agentury regionálního rozvoje 

spol. s r.o. Ing. Petr Dobrovský požádal město Turnov o partnerství s finanční spoluúčastí města. Finanční příspěvek 

bude využit zejména na uspořádání slavnostního vyhlášení a prezentaci přihlášených formou putovní výstavy - z 

rozpočtu města bude poskytnut finanční dar ve výši 8.000 Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 67/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro ARR – Agenturu regionálního rozvoje, spol. s 

r.o., Liberec IV – Perštýn, U Jezu 525/4, PSČ 46001, IČ 48267210, ve výši 8.000 Kč na realizaci akce „Soutěž Karla 

Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2022“. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu 

města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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14. Rozpis akcí na rok 2022 
 

Rozprava:      

Vážení radní, 

předkládáme Vám následující rozpis akcí na rok 2022: 

1. Organizace 2300000222 Veřejná zeleň - konkrétní akce (ř. 290) – 1.620.000,- Kč: 

 

Výsadba s následnou péčí – závěsné nádoby na letničky (vysoutěženo-p. Hájek)                 450.000,-Kč                       

(Nám. Českého ráje, Antonína Dvořáka, Sobotecká, Skálova, Trávnice, B. J. Horáčka, starý most přes Jizeru), celkem 

70 nádob + 5  dalších nádob přidáno v r. 2019 (ul. Palackého).   

Nové výsadby zeleně                                                                                                         600. 000,- Kč     

 

 Nová radnice (sad+svah- PD máme)     200.000,-Kč 

 Hřbitov Pelešany (PD máme)        60.000,-Kč 

 ZŠ Mašov (PD objednána, koncept do 28.2.2022, DPS do 27.5.2022)  120.000,-Kč 

 Kruh. křižovatka u Lidlu (PD nutné zpracovat)       50.000,-Kč  

 Výsadby dle aktuálních požadavků vedení města         170.000,-Kč  

Alzheimer centrum-násl. péče o zeleň                                                                                 30.000,- Kč    

Městské sady Hruštice-násl. péče                                                                                        30.000,- Kč    

(Na II. etapu podána v roce 2021 žádost na SFŽP) 

Dosadby zeleně                                                                                                                      50.000,- Kč 

 dosadby  - doplnění výsadeb v ul. Nádražní, Mariánské nám., ul. 28. října, aj. 

Hnojení trávníků (park u let. kina, Metelkovy sady)       20.000,-Kč 

Zálivka stromů, keřů a trvalek                                                                                 200.000,-Kč                            

Aktuální objednávky                                                                                                            150.000,- Kč 

Drobné úpravy na pozemcích města, sekání pozemků mimo smlouvu, instalace a likvidace vánočního stromu, ván. 

výzdoba MěÚ, náměstí, opravy kotvení, likvidace invazních druhů rostlin, cesta pod Hlavaticí, úprava zeleně Vesecko,  

atd. 

Sekání podél cyklostezek                                                                                                    90.000,- Kč 

(sekání podél cyklostezek, naučných stezek a částečně podél turistických stezek bude zajišťováno 3x ročně). 

2. Organizace 2300000229 Publikace, posudky, tahové zkoušky (ř. 297) – 200 000,- Kč:                                   

 požadavky vedení                                  50.000,- Kč 

 tahové zkoušky         50.000,- Kč 

 znalecké posudky                     50.000,- Kč  

 geometrické zaměření hranic pozemků             20.000,-Kč 

 vytýčení inženýrských sítí                 10.000,-Kč 

 objednávky dle aktuální potřeby          20.000,-Kč 

 

3. Organizace 2300000248 – Nová projekt. dokumentace zeleně (ř. 306) - 200.000,- Kč:    

        

 požadavky vedení       135.000,-Kč 

 návrh doprovodné zeleně ZŠ Mašov                                                                        35.000,-Kč 

 kruh křižovatky u Lidlu         30.000,-Kč 

 

 
 

Usnesení RM č. 68/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

rozpis akcí odboru životního prostředí na rok 2022 dle předloženého návrhu. 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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15. Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Péče o závěsné nádoby s 

letničkami v letech 2022 – 2024 
 

V souladu se směrnicí č. 49.19 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov bylo vypsáno výběrové řízení na 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu. Dne 7. 12. 2021 bylo zahájeno výběrové řízení zveřejněním výzvy 

k podání nabídky na profilu zadavatele a vyzvány níže uvedené firmy k podání nabídky: 

 

- DIKÉ ZAHRADY s.r.o., Příšovice 224, 463 46 Příšovice 

- Jan Hájek, Zahradnictví 5. května, 511 01 Turnov 

- Ing. Roman Špidlen – Zahradní centrum Chuchelna, Chuchelna 352, 513 01 Semily 

- Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova 91, 466 01 Jablonec nad Nisou 

- Vykrut zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

 

Ve stanovené lhůtě podal nabídku 1 uchazeč:  

 

Poř. č. Obchodní jméno uchazeče Nabídková cena 

bez DPH 

DPH Nabídková cena včetně 

DPH 

1. Jan Hájek, Zahradnictví, 5. 

května, 511 01 Turnov, 

IČ:18360408 

24 750,- Kč 5 197,50 Kč 29 947,50 Kč 

 

Nabídková cena je součtem jednotkové ceny za jednostrannou nádobu a oboustrannou nádobu za roky 2022, 2023 a 

2024. 

 

Nabídková cena za jednostrannou a oboustrannou nádobu: 

Jednostranná nádoba  2 750,- Kč bez DPH/ 1 rok   

Oboustranná nádoba   5 500,- Kč  bez DPH/ 1 rok   

 

Nabídka uchazeče měla všechny náležitosti a mohla být dále posuzována. Jediným kritériem hodnocení byla nejnižší 

nabídková cena. Vzhledem k tomu, že byla doručena pouze jedna nabídka, komise nestanovila pořadí nabídek podle 

výše nabídkové ceny. Protože zadavatel v současné době nedokáže určit počet nádob na další roky, byla nabídková cena 

požadována jako jednotková za nádobu jednostrannou a oboustrannou, a to na roky 2022, 2023 a 2024.  

Účastník Hájek Jan, Zahradnictví, se sídlem ul. 5. května, 511 01 Turnov, IČ 183 60 408 splnil všechny podmínky 

zadávacího řízení a hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s tímto účastníkem za nabídkovou cenu 29 947,50 Kč 

včetně DPH, přičemž nabídková cena je součtem jednotkové ceny za jednostrannou nádobu a oboustrannou nádobu za 

roky 2022, 2023 a 2024. 

 

Poznámka: 

Od roku 2019 do roku 2021 byla jednotková cena za jednostrannou nádobu 2 150,- Kč bez DPH a za oboustrannou 

nádobu 4 300,- Kč bez DPH. 

Celková cena za osázení 14 ks nádob jednostranných a 61 ks nádob oboustranných byla 292 400,- Kč bez DPH/1 rok, 

tj. 353 804,- Kč včetně DPH/1 rok.  

Cena na rok 2022 bude podle výsledku výběrového řízení sjednána v celkové výši 374 000,- Kč bez DPH, tj. 452 540,- 

Kč včetně DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 69/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Péče o závěsné nádoby s 

letničkami v letech 2022 – 2024“ nabídku uchazeče Jan Hájek, Zahradnictví, ul. 5. května, 511 01 Turnov, IČ 183 60 

408 za jednotkovou cenu bez DPH 2 750,- Kč/rok (jednostranná nádoba) a 5 500,- Kč/rok (oboustranná nádoba) a 

zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na osázení 14 ks jednostranných a 61 ks 

oboustranných nádob v roce 2022 za celkovou cenu 374 000,- Kč bez DPH (452 540,- Kč včetně DPH). 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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16. Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. - hodnocení ředitelky po 4 letech ve funkci - složení 

komise 
 

Rozprava:      
Na základě Pravidel pro výběrová řízení na místa vedoucích pracovníků organizací zřizovaných Městem Turnov a 

vedoucích pracovníků městského úřadu Vás informuji, že k 1. 4. 2022 by měla být hodnocena ředitelka PO Turnovské 

památky a cestovní ruch po 4 letech ve funkci. Paní ředitelka byla vyzvána k vypracování a následně k předložení 

zprávy za uplynulé období a koncepce na další 4 roky s termínem do 22. 2. 2022. 

 
 

Usnesení RM č. 70/2022 
 
 

RM schvaluje  
 

hodnotící komisi ve složení Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Eva Kordová a Mgr. 

Martina Marková. 

 

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

 

 

17. Výběr nejvhodnější nabídky – "Oprava kašny na náměstí Českého ráje“ 
 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení „Oprava kašny na náměstí Českého ráje“, který provedla hodnotící 

komise dne 5. 1. 2022, byl schválen Radou města dne 12. 1. 2022 výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s dodavatelem Alan Doupal, IČ: 14583526 za cenu Kč 598 782,- bez DPH /Kč 724 526,- s DPH. Účastník pan Doupal 

však zaslal emailem odstoupení od podpisu smlouvy. Účastník druhý v pořadí, Petr Nič, IČ: 74657470 je ochoten 

zakázku zrealizovat.  

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH 

1. Alan Doupal 14583526 598 782,-/ 724 526,- 

2. Petr Nič 74657470 692 099,-/ 837 440,- 

 

 

Usnesení RM č. 71/2022 

RM schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Petrem Ničem, IČ: 74657470 na realizaci zakázky „Oprava kašny na náměstí 

Českého ráje v Turnově“ za cenu Kč 692 099,-bez DPH /Kč 837 440,- s DPH. 

 

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

 

 

18. Výběrové řízení – "Zpracování projektové dokumentace – Požární zbrojnice pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Turnov a přístupová komunikace – Turnov, Vesecko“ 
Na RM dne 12. 1. 2022 byl schválen výběr dodavatele zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Požární 

zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov a přístupová komunikace – Turnov, Vesecko“, a podpis 

smlouvy o dílo s dodavatelem Profes projekt s.r.o., IČ: 46506942 za cenu Kč 1 852 000,- bez DPH /Kč 2 240 920,- 

s DPH. Po výzvě k součinnosti k podpisu Smlouvy o dílo účastník Profes projekt s.r.o. odmítl smlouvu o dílo podepsat 

z důvodu krátkého termínu dokončení díla a nemožnosti dodržet vzhledem k inflačním vlivům původní předpokládanou 

cenu stavby.  Protože účastník druhý v pořadí překročil nabídkovou cenou limit pro veřejné zakázky malého rozsahu, 

nemůže být vyzván k podpisu smlouvy. V tuto chvíli se musí výběrové řízení zrušit a vypsat znovu. Z důvodu časové 

tísně a koordinace s projektem IVC Turnov jsme se rozhodli předmět výběrového řízení rozdělit na dvě části v rámci 

dvou samostatných výběrových řízení. První část by obsahovala projektovou dokumentaci na budovu a druhá část by 

obsahovala projektovou dokumentaci na komunikaci a inženýrské sítě. 

Protože je nutné časově zkoordinovat vydání územního rozhodnutí na komunikaci s projektem IZS Libereckého kraje, 

poptali jsme tři projektanty, kteří by byli schopni tuto zakázku zrealizovat do 30. 4. 2022. Tento termín nám potvrdilo 

pouze Sdružení osob zastoupených ing. Jiřím Šklíbou za cenu Kč 481 714,- s DPH. Žádáme proto RM o výjimku ze 

směrnice č. 49.20. z 1. 1. 2022 dle článku VII. bod 5. a schválení podpisu Smlouvy o dílo bez výběrového řízení. Pokud 

by zakázka probíhala v režimu výběrového řízení, museli bychom ho uveřejnit dle směrnice na 10 kalendářních dnů. 

Tím se proces realizace prodloužil a nebyl by zaručen termín dokončení do 30. 4. 2022. Výběrové řízení na budovu 

bude vypsáno jako zakázka malého rozsahu s limitem nejvýše přípustné nabídkové ceny Kč 1 500 000,- bez DPH, 

abychom v součtu obou částí nepřekročili limit zakázky malého rozsahu, tj. 2 000 000,- Kč bez DPH. 
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Usnesení RM č. 72/2022 

RM schvaluje 

zrušení výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace – Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů Turnov a přístupová komunikace – Turnov, Vesecko“. 

 

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

 

Usnesení RM č. 73/2022 

 

RM schvaluje 

zadávací podmínky výběrového řízení „"Zpracování projektové dokumentace – Požární zbrojnice pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Turnov - Vesecko“ a hodnotící komisi ve složení: Mgr. Petra Houšková, Jan Lochman, Mgr. Eva 

Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Stanislava Syrotiuková. 

 

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

 

Usnesení RM č. 74/2022 

 

RM schvaluje 

výjimku ze směrnice Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek městem Turnov č. 49.20. dle článku VII., bod 5 a 

podpis Smlouvy o dílo se sdružením dodavatelů Ing. Jiří Šklíba, IČ: 03513602, “, Ing. Pavel Zemler, IČ: 10738967 a 

EFOS s.r.o., IČ: 27267806 na akci „ Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko – Turnov“, za cenu 481 714 Kč 

s DPH. Důvodem k udělení výjimky je časová tíseň a nutná koordinace komunikace a inženýrských sítí s projektem 

IVC Turnov s ohledem na připravované dotační výzvy IROP2. 

 

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

 

 

19. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - porovnání vlivu zdraženého plynu na výši předepsaných 

záloh 
Usnesení RM č. 75/2022 

 

RM v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov. s. r. o.  

ukládá jednateli společnosti panu Ing. Vladimíru Konopkovi předložit návrh řešení situace spojené s cenou plynu na 

topnou sezónu 2021-2022, se záměrem minimalizace ztrát společnosti a to na jednání valné hromady 9. února 2022. 

Zároveň ukládá projednání této otázky v dozorčí radě společnosti. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………   ……………………………  

Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

starosta      místostarostka 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


