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ZÁPIS  
ze 4. jednání Rady města Turnov 

ze dne 24. února 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, Karel Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, 

Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu:  

Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula            

 

Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, kynologické 

cvičiště - kNN" 

Mgr. Dagmar Šrytrová 13:00 – 14:30      

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby" SM, Turnov, p. č. 2770/3 - 

smyčka, kNN, SS" 

       

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, p. č. 2299/1 - 

smyčka kNN" 

       

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, p. č. 2298 - kNN, 

SS" 

       

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, Bukovina č. p. 12 - 

posílení vNN" 

       

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Nudvojovice, p. č. 3839/3, 6 

+ 3810/16 - kNN" 

       

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, ul. Skálova č. p. 69 

- kNN, SR" 

       

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM, Mašov, opuštění DTS na p. 

č. 677 - kNN" 

       

9. Malý Rohozec - směna pozemků        

10. Mašov u Turnova - směna pozemků Na stráni        
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11. Šetřilovsko - Zikuda - vodohospodářské stavby spol. s r. o.  - 

prodloužení termínu 

       

12. Dodatek č. 1 k zakázce "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 

1449 a 1450 Přepeřská, Turnov" 

       

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

dokumentace - Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 

28. října" 

       

14. Dodatek č. 1 k zakázce "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová 

č. p. 1897, Turnov" 

       

15. Výsledek výběrového řízení "Oprava oplocení sportovního 

hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov" 

       

16. Výsledek výběrového řízení "Modernizace kotelny budovy 

městského úřadu" 

       

17. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové 

dokumentace - Požární zbrojnice pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Turnov, Vesecko" 

       

18. Převod objektu kotelny Přepeřská        

19. Statut Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města 

Turnova 

       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

20. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. - činnost 

společnosti v roce 2022 

Mgr. Martina Marková 14:30 – 14:40      

Záležitosti odboru životního prostředí 

21. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

Mgr. Jana Svobodová 14:40 – 14:50      

Ostatní 

22. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - doplňující informace k 

jmenování jednatele 

Mgr. Jana Svobodová       14:50 – 15:00     

 

 

 

 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, 

kynologické cvičiště - kNN" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov, kynologické cvičiště - kNN". Projektovaná stavba se nachází od elektrárny 

podél náhonu směr Dolánky. Tato stavba byla již jednou v RM projednávána dne 12. 5. 2021, částka úhrady za 

věcné břemeno byla vypočítána dle tabulky orientačních cen, což ČEZ neakceptovala. Pro tento případ se jedná o 

uhrazení jednorázového poplatku za umístění kabelového vedení dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven po 

schválení stavby radou města.  

 

 

Usnesení RM č. 127/2022 

RM ruší  

usnesení č. 304/2021 ze dne 12. 5. 2021 z důvodu neakceptovatelnosti tabulky orientačních cen pozemků platné od 

1. 7. 2020 firmou ČEZ Distribuce, a. s. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 128/2022 

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. 2773/10 a 2800 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnov v celkové délce 160 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, kynologické cvičiště - kNN" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven po schválení stavby radou 

města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby" SM, Turnov, p. č. 

2770/3 - smyčka, kNN, SS" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov p. č. 2770/3 - smyčka - kNN, SS". Projektovaná stavba se nachází Na 

Lukách u areálu Hasičského záchranného sboru. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za 

umístění kabelového vedení dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven po schválení stavby radou města. 

 

 

Usnesení RM č. 129/2022 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2758/19, 2758/20, 2758/49, 2758/67, 2768/1, 

2768/8 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce cca 38 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov p. č. 

2770/3 - smyčka - kNN, SS" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. 
 

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

  

 

 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, p. č. 

2299/1 - smyčka kNN" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov p. č. 2299/1 - smyčka kNN". Projektovaná stavba se nachází za rodinnými 

domy v ul. Bedřicha Smetany. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění kabelového 

vedení v částce dle znaleckého posudku, který je již zadán stranou oprávněnou k vypracování. 

 

 

Usnesení RM č. 130/2022 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2302, 2265/2, 2265/3  k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnov v celkové délce 75 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov p. č. 2299/1 - smyčka kNN" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce dle znaleckého posudku, který je již zadán stranou oprávněnou k 

vypracování. 
 

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

  

 

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, p. č. 2298 

- kNN, SS" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov p. č. 2298 - kNN, SS". Projektovaná stavba se nachází za rodinnými domy 

v ul. Bedřicha Smetany. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění kabelového vedení 

v částce 2.000 Kč + DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 131/2022 

RM schvaluje  

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2265/2, 2265/154 a 2265/156 k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnov v celkové délce 6 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov p. č. 2298 - kNN, SS" ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, 

Bukovina č. p. 12 - posílení vNN" 
 

Rozprava: 

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

umístění stavby na akci "SM, Turnov, Bukovina č. p. 12 - posílení vNN". Projektovaná stavba se nachází v obci 

Bukovina u Dolánek a povede k RD č. p. 12 na pozemku p. č. 398/2. Tato stavba byla již jednou v RM projednávána 

dne 25. 3. 2021. Částka úhrady za věcné břemeno byla vypočítána dle tabulky orientačních cen (65.000 Kč + DPH, 

což ČEZ neakceptovala).  Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění kabelového 

vedení dle znaleckého posudku, který je již zadán stranou oprávněnou k vypracování. 

 

 

Usnesení RM č. 132/2022 

RM ruší  

usnesení č. 170/2021 ze dne 25. 3. 2021 z důvodu neakceptovatelnosti tabulky orientačních cen pozemků platné od 

1. 7. 2020 firmou ČEZ Distribuce, a. s. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 133/2022 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 20/6, 777/1, 777/3, 802/1 k. ú. Bukovina u 

Turnova ve vlastnictví města Turnov v celkové délce cca 126 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Bukovina č. p. 

12 - posílení vNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. 
 

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

 

  

 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Nudvojovice, p. č. 

3839/3, 6 + 3810/16 - kNN" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov, Nudvojovice p. č. 3839/3, 6+3810/16 - kNN". Projektovaná stavba se 

nachází v zahrádkářské osadě u Jizery v Nudvojovicích. Tato stavba byla již jednou v RM projednávána dne 25. 2. 

2021, částka úhrady za věcné břemeno byla vypočítána dle tabulky orientačních cen (55.500 Kč + DPH (500 

Kč/1bm), což ČEZ neakceptovala. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění 

kabelového vedení dle znaleckého posudku v částce 340 Kč (prozatím pracovní verze posudku). 

 

 

Usnesení RM č. 134/2022 

RM ruší  

usnesení č. 94/2021 ze dne 25. 2. 2021 z důvodu neakceptovatelnosti tabulky orientačních cen pozemků platné od 1. 

7. 2020 firmou ČEZ Distribuce, a. s. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 135/2022 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 3811 a 3839/14 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnov v celkové délce cca 111 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Nudvojovice p. č. 3839/3,6+3810/16 - kNN" 

ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku v částce 340 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/1] 
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7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Turnov, ul. 

Skálova č. p. 69 - kNN, SR" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov, Skálova č. p. 69 - kNN, SR". Projektovaná stavba se nachází v ulici 

Skálova. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění kabelového vedení dle znaleckého 

posudku v částce 2.130 Kč + DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 136/2022 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 525/2, 3873/3, 477/3 k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnov v celkové délce cca 83 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Skálova č. p. 69 - kNN, SR" ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku v částce 2.130 Kč + DPH. 
 

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

  

 

 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby "SM, Mašov, opuštění 

DTS na p. č. 677 - kNN" 
 

Rozprava: 

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

o umístění stavby na akci "SM, Turnov, Mašov, opuštění STS na p. č. 677 - kNN". Projektovaná stavba se nachází 

v obci Mašov, poblíž návse. Tato stavba byla již jednou v RM projednávána, dne 25. 2. 2021. Částka úhrady za 

věcné břemeno byla vypočítána dle tabulky orientačních cen (135.000 Kč + DPH, což ČEZ neakceptovala).  Pro 

tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku za umístění kabelového vedení dle znaleckého posudku, 

který je již zadán stranou oprávněnou k vypracování. 

 

 

Usnesení RM č. 137/2022 

RM ruší  

usnesení č. 93/2021 ze dne 25. 2. 2021 z důvodu neakceptovatelnosti tabulky orientačních cen pozemků platné od 1. 

7. 2020 firmou ČEZDistribuce, a. s. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 138/2022 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 3555/3, 3554/8 a 3554/6 vše k. ú. Turnov a 

pozemky parc. č. 1313/1, 4/2, 5/7, 22/2, 1302, 1304, 1306, 291/1, 1463 a st. p. č. 193, vše k. ú. Mašov u Turnova ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 338 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Mašov, opuštění STS na p. č. 

677 - kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. 
 

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

  

 

 

9. Malý Rohozec - směna pozemků 
 

Rozprava: 

Předkládáme Radě města Turnov nový návrh na směnu pozemků v k. ú. Malý Rohozec. Paní xxxxxxxxxxxx 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, který je ve vlastnictví paní xxxxxxxxx. Po uvedené cestě je přístup ke dvěma rodinným 

domům Malý Rohozec č. p. 167 a č. p. 168, a cesta je zároveň turistickou cestou, po které je vedena naučná stezka 

Josefa Pekaře z Turnova do Jenišovic.  Všechny pozemky jsou územním plánem vedené jako funkční plochy - orná 

půda.  
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Paní xxxxxxxxxx se dlouho na Město Turnov obracela s žádostí o pomoc při zabránění poškozování jejího majetku. 

Opakovaně chce svůj pozemek oplotit. Zábor pozemku p. č. 199/2 - trvalý travní porost, k. ú. Malý Rohozec, 

vyježděnou cestou je 145 m2. S paní xxxxxxxxx byla sjednána směna části pozemku p. č. 199/2 za části pozemků p. 

č. 89/1 a p. č. 144/6, k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví Města Turnov. Pozemky se nacházejí vedle domu paní 

xxxxxxxxxx. 

 

 

Usnesení RM č. 139/2022 

RM ruší  

usnesení RM č. 667/2021 ze dne 21. 10. 2021, kterým Rada města Turnov doporučila 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 v k. ú. Malý 

Rohozec s tím, že strany budou hradit náklady na vypracování geometrického plánu společně a paní xxxxxxxxxx 

poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 140/2022 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit směnu s paní xxxxxxxxxxx části pozemku p. č. 199/2 o výměře 145 m2 a části 

pozemku p. č. 89/1, o výměře cca 355 m2, vše v k. ú. Malý Rohozec, s doplatkem za cca 210 m2, které jsou 

převáděné nad výměru části pozemku p. č. 199/2  a to ve výši 80 Kč/m2 s tím, že strany budou hradit náklady na 

vypracování geometrického plánu společně a paní xxxxxxxxxxxx poplatek za návrh na vklad práva do katastru 

nemovitostí. 
 

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

 

  

 

10. Mašov u Turnova - směna pozemků Na stráni 
 

Rozprava: 

Předkládáme Radě města Turnov k novému projednání směnu pozemků v ulici Na Stráni. Při kontrole pozemků ve 

vlastnictví města zjistil odbor správy majetku, že manželé xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, užívají bez 

smluvního vztahu část pozemku ve vlastnictví města Turnov – p. p. č. 3554/6, k. ú. Turnov 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, k. ú. Turnov ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx. 

 

 

Usnesení RM č. 141/2022 

RM ruší  

usnesení RM č. 666/2021, kterým doporučila 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) – [5/2/0] 

  

 

Usnesení RM č. 142/2022 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemku p. č. 3554/2 a p. č. 3554/6, oba k. ú. Turnov, mezi městem 

Turnov a manžely xxxxxxxxxx s tím, že město Turnov hradí náklady na vypracování geometrického plánu a 

manželé Kubáčkovi poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/2/0] 
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11. Šetřilovsko - Zikuda - vodohospodářské stavby spol. s r. o.  - prodloužení termínu 
 

Rozprava: 

Předkládáme Radě města Turnov žádost společnosti ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r. o. (dále jen 

společnost ZIKUDA) o prodloužení lhůty výstavby restaurace nebo hotelu Šetřilovsko. Společnost Zikuda koupila 

od Města Turnov v roce 2018 pozemky a stavbu restaurace Šetřilovsko. Současně s kupní smlouvou byla uzavřena 

dohoda, kterou se společnost ZIKUDA zavázala, že na nabytých pozemcích zrealizuje do 31. 12. 2022 výstavbu 

nové restaurace nebo hotelu, které budou odpovídat územnímu plánu města Turnov a podmínkám funkčního využití 

a prostorového uspořádání.  Pokud nebude dodržen termín výstavby, sjednaly si strany smlouvy smluvní pokutu ve 

výši 650.000 Kč, která odpovídá rozdílu mezi cenou obvyklou stanovenou znaleckým posudkem a sjednanou kupní 

cenou. Nyní společnosti ZIKUDA požádala o prodloužení lhůty výstavby do 31. 12. 2025.  Svoji žádost zdůvodnila 

přehodnocením plánovaného rozsahu výstavby a to s ohledem na okolnosti spojené s covidovou pandemií. Nově je 

předmětem záměru výstavba restaurace, tří apartmánových domů a parkoviště.  

 

 

Usnesení RM č. 143/2022 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města Turnov schválit uzavření dodatku č. 1 k dohodě se společností ZIKUDA - vodohospodářské 

stavby spol. s r. o. o prodloužení lhůty výstavby restaurace Šetřilovsko a dalších objektů do 31. 12. 2025. 
 

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

 

  

 

12. Dodatek č. 1 k zakázce "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1449 a 1450 Přepeřská, Turnov" 
 

Rozprava: 

Odbor správy majetku má uzavřenou smlouvu o dílo na stavbu "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1449 a 1450 

Přepeřská, Turnov" se zhotovitelem MS okna, s. r. o., Ohrazenice na výměnu oken a dveří v bytovém domě č. p. 

1449 - 1450, Přepeřská ulice. Dle smlouvy o dílo má být vše dokončeno do 28. 2. 2022. V současné době je 

kompletně dokončena výměna oken v bytech a sklepních prostorách, chybí dokončit dvoje vstupní hliníkové dveře. 

Během realizace došlo ze strany investora ke změně barvy vstupních dveří z hnědé na antracitovou. Dodávka toto 

materiálu je proto opožděna. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu k dokončení díla o 14 dnů, tj. do 14. 3. 2022. V 

rámci stavby došlo k doplnění 1 balkonové sestavy, která chyběla ve výkazu výměr, k doplnění vodorovných 

dělících sloupků balkonových dveří, aby byla stejné, jako u již vyměněných dveří a dále došlo k záměně skla ve 

sklepních oknech z čirého za drátosklo. Celkové navýšení ceny díla je o 41.224 Kč bez DPH, 47.407,60 vč. DPH 

15%. 

 

 

Usnesení RM č. 144/2022 

RM schvaluje  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zakázky "Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1449 a 1450 Přepeřská, Turnov". 
 

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

 

  

 

13. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Zpracování projektové dokumentace - Nový pavilon polytechniky pro ZŠ 

Turnov, 28. října" 
 

Rozprava: 

Na radě města 30. 9. 2021 byl po odstoupení vítězného zhotovitele REMIUMA s. r. o. schválen účastník druhý 

v pořadí - Digitronic CZ s. r. o. na realizaci veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace - Nový pavilon 

polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října". 6. 10. 2021 byl na radě města schválen Dodatek č. 1 ke smlouvě, a to z 

důvodu úpravy termínů realizace díla. Termíny stanovené v zadávacích podmínkách (a uvedené ve smlouvě o dílo) 

by nebyly odpovídající pro druhého vybraného zhotovitele vzhledem k prodlevě mezi odstoupením vítěze a novým 

uzavřením smlouvy. Začátkem února 2022 se uskutečnila prezentace projektové dokumentace na Městském úřadu 

v Turnově, z níž vyplynuly po dohodě s projektovou kanceláří další požadavky města a potřebné činnosti pro 

dokončení celého díla. Na základě tohoto jednání vzešly požadavky ze strany zhotovitele na prodloužení termínu 

inženýrských prací o 60 dní, tj. do 12. 5. 2022 a na navýšení ceny díla u projektové práce na oplocení celého areálu o 

15.000 Kč bez DPH a u inženýrských prací k vynětí části pozemku ze ZPF o 5.000 Kč bez DPH.  

Celková cena díla tak činí 415.000 Kč bez DPH, tj. 502.150 Kč vč. DPH. 
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Usnesení RM č. 145/2022 

RM schvaluje  

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou  Digitronic CZ s. r. o., IČ 48168017 ve výši 415.000 Kč bez DPH, 

tj. 502.150 Kč vč. DPH na akci "Zpracování projektové dokumentace - Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 

28. října" a zároveň se prodlužuje termín pro inženýrské práce o 60 dní, tj. do 12. 5. 2022. 
 

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

  

 

 

14. Dodatek č. 1 k zakázce "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov" 
 

Rozprava: 

Zhotovitel zakázky "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov" Michal Zonyga požádal o prodloužení 

termínu plnění do 31. 3. 2022, místo původního termínu plnění do 27. 2. 2022. Ve své žádosti zdůvodňuje nutnost 

prodloužení termínu nedostatkem materiálů na skladě obchodních řetězců, a to z důvodu pandemie Covid a jejích 

dopadů na skladové zásoby. 

 

 

Usnesení RM č. 146/2022 

RM schvaluje  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zakázky "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov". 
 

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

 

  

 

15. Výsledek výběrového řízení "Oprava oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Oprava oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov", který 

provedla hodnotící komise dne 14. 2. 2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s dodavatelem Michal Zonyga, IČ 72940247 za cenu Kč 574 001,87 bez DPH /Kč 694 542,26 s DPH.  

 

Pořadí Účastník  
Datum a čas 

doručení 
IČ Adresa  

Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. Michal Zonyga 
14.2.2022 

8:35:16 
72940247 Bozkov 169 

574 001,87/ 694 542,26 

 

 

Usnesení RM č. 147/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Michal Zonyga, IČ 72940247 na realizaci 

zakázky "Oprava oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov" za cenu Kč 574 001,87 bez DPH /Kč 694 

542,26 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

 

 

16. Výsledek výběrového řízení "Modernizace kotelny budovy městského úřadu" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Modernizace kotelny budovy městského úřadu", který provedla 

hodnotící komise dne 14. 2. 2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s dodavatelem SVĚTLO TURNOV s. r. o., IČ 25266144 za cenu Kč 1 429 530,- bez DPH /Kč 1 729 731,- s DPH.  

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Název společnosti IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH 

1. SVĚTLO TURNOV s. r. o. 25266144               1 429 530,-/ 1 729 731,- 

2. TEP Jablonec spol. s r. o. 62240188               1 449 088,-/ 1 753 397,- 

3. VK INVESTING s. r. o. 49287851               1 468 502,-/ 1 776 887,- 

4. PROFITEAM s. r. o. 28287967               1 532 962,-/ 1 854 884,- 
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5. Jamas – Teplo domova s. r. o. 28855868               1 610 467,-/ 1 949 028,- 

6. ATM PROFI s. r. o. 06938264               1 723 021,-/ 2 084 855,- 

7. BARNATHERM s. r. o. 28669053               1 780 455,-/ 2 154 351,- 

8. VV TOP s. r. o. 49977202               1 794 271,-/ 2 171 068,- 

 

 

Usnesení RM č. 148/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele SVĚTLO TURNOV s. r. o., IČ 25266144 

na realizaci zakázky "Modernizace kotelny budovy městského úřadu" za cenu Kč 1 429 530,- bez DPH /Kč 1 729 

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

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

 

  

 

17. Výsledek výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace - Požární zbrojnice pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů Turnov, Vesecko" 
 

Rozprava: 

Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace – Požární zbrojnice pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov, Vesecko", který provedla hodnotící komise dne 14. 2. 2022, zadavatel 

schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s dodavatelem Jan Hošek, IČ 03454339 za cenu Kč 

880 000,- bez DPH /Kč 1 064 800,- s DPH.  

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH 

1. Jan Hošek 03454339    880 000,-/ 1 064 800,- 

2. FSP projekční kancelář s. r. o. 26134896 1 031 000,-/ 1 247 510,- 

3. Profes projekt s. r. o. 46506942 1 202 000,-/ 1 454 420,- 

4. MARK VALA s. r. o. 07214481 1 215 000,-/ 1 470 150,- 

5. ARTENDR s. r. o. 24190853 1 300 000,-/ 1 573 000,- 

6. KANIA a. s. 26817853 1 300 000,-/ 1 573 000,- 

7. F.E.D. s. r. o. 03994601 1 450 000,-/ 1 754 500,- 

 

 

Usnesení RM č. 149/2022 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Jan Hošek, IČ 03454339 na realizaci 

zakázky "Zpracování projektové dokumentace – Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov, 

Vesecko" za cenu Kč 880 000,- bez DPH /Kč 1 064 800,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s 

tímto dodavatelem. 
 

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

 

  

 

18. Převod objektu kotelny Přepeřská 
 

Rozprava: 

Předkládáme Radě města Turnov k novému schválení převod části nemovitých věcí z majetku Městské teplárenské 

Turnov, s. r. o. (dále také jen MTT s. r. o.) na město Turnov.  

Po výstavbě nové části kotelny a instalaci moderního kondenzačního kotle se ukázal objekt kotelny na sídlišti 

Přepeřská jako nepotřebný. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. se rozhodla pro rozdělení dosavadní stavby plynové 

kotelny na dva samostatné objekty. Objekt Turnov č. p. 1799, stavba jako součást pozemku p. č. 1986/85, k. ú. 

Turnov, zůstane zachována k původnímu účelu – plynová kotelna. Objekt bez č. p./č. ev. – sklad, jako součást 
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pozemku p. č. 1986/257, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 1986/85, k. ú. Turnov, pro MTT s. r. o. nepotřebný, 

byl nabídnut k prodeji.   

Podle stanoviska Ing. Šuberta a Ing. Cejnara – AUDITEX s. r. o., má být cena při prodeji společníkovi, osobě blízké, 

sjednána na úrovni obvyklé v běžných obchodních vztazích. Znaleckým posudkem vypracovaným znalcem v oboru 

ekonomika - odhady nemovitostí panem Jiřím Janouškem byla stanovena cena obvyklá ve výši 3 000 000 Kč, 

v posudku znalec již zohlednil rozdělení pozemku.  

 

 

Usnesení RM č. 150/2022 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

ruší své usnesení RM č. 895/2021 ze dne 16. 12. 2021, kterým Rada města Turnov v působnosti valné hromady 

Městské teplárenské Turnov s. r. o. schvaluje prodej pozemku č. 1986/85 se stavbou kotelny Přepeřská Turnov bez 

č. p. město Turnov, katastrální území Turnov, zapsaného v KN na LV č. 6117 pro k. ú. Turnov v obci Turnov dle 

znaleckého posudku č. 3114-57/2021. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 151/2022 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

schvaluje prodej pozemku p. č. 1986/257 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 523 m2, jehož součástí je stavba bez 

č. p. /č. ev. - sklad, k. ú. Turnov, obec Turnov, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 1986/85, k. ú. Turnov, a 

pozemku p. č. 1986/258 - ostatní plocha o výměře 19 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 1986/243, k. ú. 

Turnov, město Turnov za kupní cenu 3 mil. Kč. 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 152/2022 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit koupi pozemku p. č. 1986/257, zastavěná plocha, který vznikl rozdělením 

pozemku p. č. 1986/85, k. ú. Turnov, součásti pozemku je stavba - sklad - stavba bez č. p. č. ev., dále schválit koupi 

pozemku p. č. 1986/258 - ostatní plocha, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 1986/243, k. ú. Turnov. Úhrada 

kupní ceny ve výši 3 mil. Kč bude provedena zápočtem pohledávky prodávajícího proti závazku prodávajícího. 
 

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

 

  

 

19. Statut Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města Turnova 
 

Rozprava: 

Předkládáme ke schválení Statut Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města Turnova po jeho aktualizaci, 

která se týká převážně úpravy Čl. 3 Finančních zdrojů, kde došlo od 1. 1. 2022 k navýšení přídělu z rozpočtu na 80 

% z vybraného nájemného. 

 

 

Usnesení RM č. 153/2022 

RM doporučuje  

zastupitelstvu města ke schválení statut Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města s účinností od 25. 2. 

2022. 
 

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

  

 

 

20. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. - činnost společnosti v roce 2022 
 

Rozprava: 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 80 tis. Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace má  

být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2022. V rozpočtu města pro rok 2022 byla pro tento účel 

alokována částka 80 tis. Kč. 
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Usnesení RM č. 154/2022 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 80 000 Kč pro společnost Geopark 

Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na podporu činnosti v roce 2022. 
 

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

 

  

 

21. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města Turnov 
 

Rozprava: 

1. urnový háj 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o 1 ks jedle ojíněné o obvodu kmene 220 cm, rostoucí 

na pozemku p. č. 2961/2 v k. ú. Turnov. Důvodem kácení je špatný zdravotní stav stromu. 

 

2. Máchova ulice 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě žádosti nájemce pozemku. Jedná se o javor klen o 

obvodu kmene 204 cm, rostoucí na pozemku p. č. 2548/1 v k. ú. Turnov. Předmětnou část pozemku má v pronájmu 

vlastník sousední nemovitosti. Důvodem kácení je špatný zdravotní stav stromu. 

 

 

Usnesení RM č. 155/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jedle ojíněné o obvodu kmene 220 cm, rostoucí na pozemku p. č. 2961/2 v k. 

ú. Turnov (urnový háj). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 156/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks javoru klenu o obvodu kmene 204 cm, rostoucího na pozemku p. č. 2548/1 v 

k. ú. Turnov (Máchova ulice). 
 

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

  

 

Usnesení RM č. 157/2022 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jilmu, rostoucího na pozemku p. č. 865/6. k. ú. Turnov mezi objekty penzionů 

pro seniory v Žižkově ulici. Důvodem je dlouhodobé poškozování kanalizace kořenovým systémem. V případě 

souhlasu státní správy s kácením, bude zadána studie na nové osázení tohoto ostrohu. 
 

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

  

 

 

22. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - doplňující informace k jmenování jednatele 
 

Rozprava: 

Předkládám vám Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. pana Jiřího 

Brože. V souvislosti s vypsáním výběrového řízení na pozici jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. navrhuji 

složení výběrové komise: radu města. 

 

 

Usnesení RM č. 158/2022 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. Ing. Jiřího Brože. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 159/2022 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

schvaluje výběrovou komisi pro výběr nového jednatele ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. 

Jana Svobodová, Eva Kordová, Karel Jiránek, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel 

Mlejnek. 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 2. března 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………..  ………………………………………. 

  Mgr. Petra Houšková    Mgr. Jana Svobodová 

         místostaroska          místostarostka 


