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ZÁPIS 
z 6. jednání Rady města Turnov 

ze dne 31. března 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: Karel Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. 
Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Jiří Mikula 
 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Jiří Mikula 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Záležitosti Městské policie 
1. Turnov - rozšíření MKDS - ANPR (Městský kamerový 

dohlížecí systém - systém rozpoznávání registračních 
značek) 

Mgr. Jana Svobodová           13:00 – 13:10      

2. Koncepce prevence kriminality na období 2017 - 2020, 
prodloužení platnosti na rok 2022 

            

Záležitosti odboru správy majetku 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti "Přeložka 

komunikačního vedení Markova ul., CETIN, a. s." 
Mgr. Dagmar Šrytrová 13:10 – 14:20      

4. Liberecký kraj, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti na stavbu "Chodník Károvsko, Turnov, 
kanalizace v k. ú. Bělá u Turnova a k. ú. Turnov" 

       

5. Liberecký kraj, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
pozemkové služebnosti na stavbu "Posun sjezdu na p. p. č. 
863/1 z komunikace III/2831, k. ú. Turnov" 

       

6. Pozemek p. č. 34/9, k. ú. Bukovina u Turnova, pan xxxxxxx        
7. Prodej pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec, 

znovuprojednání 
       

8. Žádost o prodej pozemku p. č. 92/1, k. ú. Malý Rohozec        
9. Dodatek smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov        
10. Bytová zóna Hruštice, ul. Na Piavě, Smlouva o podmínkách 

napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 

       

11. Vodohospodářské sdružení Turnov - dodatek č. 1 smlouvy o 
poskytnutí dotace na projekt Turnov - intenzifikace ČOV - I. 
etapa 
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12. Zadávací podmínky výběrového řízení "Úpravy prostranství 
před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" 

       

13. Vypsání výběrového řízení na stavbu "Bytová zóna Hruštice, 
finální povrchy I. část" 

       

14. Výsledek výběrového řízení "Stavební úpravy místní 
komunikace Durychov, Turnov" 

       

15. Muzeum Českého ráje, dar žulových kostek        
16. Rekonstrukce bytů Granátová ulice, dodatek č. 2        
17. Přidělení bytů ve vlastnictví města        

Záležitosti odboru finančního 
18. Inventarizační zpráva za rok 2021 Ing. Tomáš Hocke 14:20 – 14:35      
19. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy        
20. Záštita starosty – Outdoor sport Český ráj, z. s. - podpora 

sportovní akce "250 Český ráj" 
       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
21. Individuální dotace - Memoriál Ludvíka Daňka Mgr. Martina Marková 14:35 – 14:40      

Ostatní 
22. Geopark Český ráj, o. p. s. - žádost o půjčku na 

předfinancování Česko-polského projektu 
Mgr. Jana Svobodová      14:40 – 15:00      

23. Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. - hodnocení 
ředitelky za rok 2021 a 4 roky ve funkci 

            

24. 
25. 
 
26. 
 
27. 

Pomoc ukrajinským občanům -prominutí místních poplatků 
Pomoc ukrajinským občanům – individuální dotace – 
přidaný bod 
Hodnocení ředitelek DC Turnov a ZSST složení komise – 
přidaný bod 
Žádost o navýšení kapacity Základní školy Turnov, Skálova 
600, příspěvková organizace - přidaný bod 

Mgr. Eva Honzáková 
Mgr. Martina Marková  
 
Mgr. Petra Houšková 
 
Mgr. Martina Marková     

      

 
 

Usnesení RM č. 203/2022 
RM schvaluje  
Navrhovaný program jednání včetně bodu č. 25, č. 26 a č. 27. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
 
 
1. Turnov - rozšíření MKDS - ANPR (Městský kamerový dohlížecí systém - systém rozpoznávání registračních 
značek) 
 

Rozprava: 
Usnesením č. 187/2022 z 09.03.2022 schválila rada města žádost o dotaci Turnov – mobilní kamera 2. Ještě před 
odesláním žádosti bylo zaznamenáno vyjádření ministerstva vnitra, že projekt tohoto typu nebude podpořen dotací 
z důvodu nízkého indexu kriminality (PČR) města Turnova i okresu Semily. Městská policie v Turnově však byla 
oslovena zástupcem krajského ředitelství policie ČR, aby se připojila do nového krajského projektu rozšiřování 
kamerových systémů o kamery se schopností rozpoznávání a evidence registračních značek (ANPR). Tento projekt 
vychází z indexu kriminality Libereckého kraje a jako projekt Policie ČR má také vyšší podporu ministerstva. Projekt 
zahrnuje především nákup kamerového bodu, který je tvořen soustavou třech kamer. Dvě kamery jsou průjezdové 
(pro oba směry jízdy) a jedna kamera přehledová. Funkcionalitu zajišťuje nákup hardware a software (licence) pro 
propojení se systémem AKV (Automatická kontrola vozidel) Policie ČR. Rozpočet nákladů je 350.000 Kč s DPH z 
toho dotace 294.000 Kč a podíl města 56.000 Kč (16 %). 
 

Usnesení RM č. 204/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti do dotačního titulu Prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 na projekt "Turnov – rozšíření 
MKDS – ANPR" a souhlasí s finanční spoluúčastí 16 % z celkových nákladů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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2. Koncepce prevence kriminality na období 2017-2020, prodloužení platnosti na rok 2022 
 

Rozprava: 
"Koncepce prevence kriminality města Turnova" je víceletý dokument, který slouží k plánování strategie prevence 
kriminality města. Je zpracován podle metodiky ministerstva vnitra a vychází z Národní strategie prevence 
kriminality. Platnost Národní strategie ministerstvo vnitra tento rok opakovaně prodloužilo (stejně jako v roce 
minulém) a doporučilo městům stejný postup, tedy prodloužení platnosti Koncepcí měst. Toto prodloužení souvisí s 
nedostatkem vstupních dat v "covidových" letech 2020 a 2021. 
 

Usnesení RM č. 205/2022 
RM schvaluje  
prodloužení platnosti dokumentu Koncepce prevence kriminality města Turnova na období 2017-2020, 
prodloužené již na rok 2021 o další rok, tedy na rok 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti "Přeložka komunikačního vedení Markova ul., CETIN, a. s." 
 

Rozprava: 
Firma CETIN, a. s. podala žádost o zřízení věcného břemene na "Přeložku komunikačního vedení, ul. Markova, 
Turnov". Přeložka se zřizuje z důvodu rekonstrukce ulice Markova. Stavba bude vedena v chodníku a části 
komunikace p. č. 1494 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 107 bm, z toho 94 bm po pozemcích 
města dle situačního plánku č. 1,2.  
Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena minimální částkou 1.000 Kč + DPH za zřízení přeložky 
komunikačního vedení.  
 

Usnesení RM č. 206/2022 
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 parcel. č. 1494 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova 
dotčený stavbou "Přeložka komunikačního vedení, ul. Markova, Turnov" ve prospěch CETIN, a. s., za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
4. Liberecký kraj, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu "Chodník Károvsko, Turnov, 
kanalizace v k. ú. Bělá u Turnova a k. ú. Turnov" 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na 
stavbu "Chodník Károvsko, Turnov, kanalizace v k. ú. Bělá u Turnova a k. ú. Turnov". Jedná se o věcné břemeno 
vedení nové dešťové kanalizace, která bude budována v rámci výstavby nového chodníku na Károvsku. 
V rámci projektové přípravy stavby "Chodník Károvsko" byla v roce 2018 uzavřena s Libereckým krajem výše 
uvedená smlouva. V době platnosti smlouvy odbor správy majetku požádal o uzavření dodatku č. 1 na prodloužení 
platnosti smlouvy, avšak přípravou podkladů a schvalovacími procesy se dodatek č. 1 nestihl podepsat v době 
platnosti smlouvy a tato smlouva propadla. Z tohoto důvodu je nyní uzavírána nová smlouva, za stejných 
podmínek.  
 

Usnesení RM č. 207/2022 
RM ruší  
usnesení č. 202/2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 208/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým krajem, IČ 70891508 na stavbu "Chodník 
Károvsko, Turnov, kanalizace v k. ú. Bělá u Turnova a k. ú. Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
5. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti na stavbu "Posun sjezdu na p. p. 
č. 863/1 z komunikace III/2831, k. ú. Turnov" 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové 
služebnosti na stavbu "Posun sjezdu na p. p. č. 863/1 z komunikace III/2831, k. ú. Turnov".  
V rámci projektové přípravy stavby "Úprava prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" byla v 
roce 2018 uzavřena s Libereckým krajem výše uvedená smlouva. V době platnosti smlouvy odbor správy majetku 
požádal o uzavření dodatku č. 1 na prodloužení platnosti smlouvy, avšak přípravou podkladů a schvalovacími 
procesy se dodatek č. 1 nestihl podepsat v době platnosti smlouvy a tato smlouva propadla. Z tohoto důvodu je 
nyní uzavírána nová smlouva, za stejných podmínek. 
 

Usnesení RM č. 209/2022 
RM ruší  
usnesení č. 203/2021. 
 

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

Usnesení RM č. 210/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti s Libereckým krajem, IČ 70891508 na stavbu 
"Posun sjezdu na p. p. č. 863/1 z komunikace III/2831, k. ú. Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
6. Pozemek p. č. 34/9, k. ú. Bukovina u Turnova, pan xxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnov informace o postupu jednání s panem xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx. Pan 
xxxxxxxxxx vede s městem Turnov spor již více než 25 let. Trvá na svém požadavku, aby komunikace na pozemku p. 
č. 34/9, k. ú. Bukovina u Turnova, byla zrušena a on mohl svůj pozemek užívat jako zahradu. Užívání komunikace 
považuje za neoprávněný prospěch města Turnov, současně zakazuje Technickým službám Turnov jezdit po 
uvedeném pozemku. 
 

Usnesení RM č. 211/2022 
RM navrhuje  
nabídnout xxxxxxxxxxxxx odkoupení pozemku p. č. 34/9, k. ú. Bukovina u Turnova za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem, tj. 150 Kč/m2, celkem 13.800 Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 212/2022 
RM nedoporučuje  
pozemek p. č. 87/2, k. ú. Bukovina u Turnova, ani jeho část prodávat ani pronajímat s tím, že ani trvalé parkování  
na tomto pozemku není možné. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 213/2022 
RM souhlasí  
s návrhem část pozemku p. č. 33/3, k. ú. Bukovina u Turnova, za opěrnou zdí nabídnout po předchozím souhlasu 
odborů úřadu manželům xxxxxxxxxxx k odkoupení za cenu 150 Kč/m2, případně ke směně za pozemek p. č. 34/9, k. 
ú. Bukovina u Turnova s doplatkem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
7. Prodej pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec, znovuprojednání 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnov k opakovanému projednání žádost manželů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx o 
prodej pozemku p. č. 437, o výměře 49 m2, v k. ú. Malý Rohozec. Pozemek je v katastru nemovitostí zapsán jako 
ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace. Žadatelé mají zájem pozemek připojit ke svému 
pozemku p. č. 17/1 a užívat ho jako rozšíření zahrady u rodinného domu. 
 

Usnesení RM č. 214/2022 
RM ruší  
své Usnesení RM č. 838/2021. 
 

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

Usnesení RM č. 215/2022 
RM schvaluje  
záměr prodeje pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec za cenu 49.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
  
 
8. Žádost o prodej pozemku p. č. 92/1, k. ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnov žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 92/1 - trvalý travní porost o 
výměře 866 m2, k. ú. Malý Rohozec.  
Jedná se o úzký dlouhý pozemek, který sousedí se zemědělskou usedlostí paní xxxxxxxxxx a její rodiny. Žadatelka 
podle svých slov pozemek pravidelně udržuje. Pozemek zároveň sousedí s pozemkem p. č. 439/1, k. ú. Malý 
Rohozec. 
I přes vyjádření jednotlivých odborů odbor správy majetku nedoporučuje Radě města Turnov schválit prodej 
pozemku p. č. 92/1, k. ú. Malý Rohozec. Pozemek by měl zůstat ve vlastnictví města a to buď jako rezerva pro 
budoucí rozšíření cesty (p. p. č. 439/1), zřízení remízku nebo nástroj pro případné další majetkoprávní vypořádání 
pozemků v dané lokalitě.  
 

Usnesení RM č. 216/2022 
RM neschvaluje  
prodej pozemku p. č. 92/1, k. ú. Malý Rohozec paní xxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
9. Dodatek smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov 
 

Rozprava: 
Pan xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, má s městem uzavřenou smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov 
o výměře 60 m2 z důvodu zařízení staveniště. Původně pan xxxxxxxxx žádal o výpůjčku na dobu 2 roky, RM však 
schválila pouze na 1 rok. Jelikož byla roční výpůjčku bez problémů, žádá pan xxxxxxxxxxx o prodloužení na další rok 
dle původního požadavku. 
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Usnesení RM č. 217/2022 
RM schvaluje  
dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov o výměře 60 m2 pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Turnov, z důvodu zařízení staveniště na dobu určitou - 1 roky od 06.04.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
10. Bytová zóna Hruštice, ul. Na Piavě, Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a 
součinnosti pře realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, která by měla být uzavřena v rámci 
inženýrské činnosti projektové přípravy ul. Na Piavě v bytové zóně Hruštice - Károvsko.  
Projektová dokumentace byla odevzdána a nyní probíhá inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení. Stavba 
bude realizována na pozemku parc. č. 2921/22, k. ú. Turnov. Délka nového plynovodu je 180 m a bude realizováno 
11 ks přípojek. Realizace stavby je plánována na rok 2023 dle uzavřených smluv o poskytnutí příspěvku na 
zasíťování pozemků se soukromými vlastníky pozemků. 
Plynárenské zařízení zůstane dle pravidel GasNet, s. r. o. v majetku města Turnov a Gas Net, s. r. o. nám bude hradit 
roční nájemné. V tomto regulačním období je výše ročního nájemného vypočítána ve výši 14.339 Kč, ale je možné, 
že se do doby uzavření smlouvy (po realizaci stavby) bude měnit. 
 

Usnesení RM č. 218/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o 
smlouvě budoucí nájemní v rámci projektové přípravy ul. Na Piavě, Turnov, se společností GasNet, s. r. o., IČ 
27295567. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
11. Vodohospodářské sdružení Turnov - dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Turnov - 
intenzifikace ČOV -I. etapa 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-011. Na 
základě této smlouvy byla svazku Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen příjemce dotace) poskytnuta 
individuální investiční dotace ve výši 12 mil. Kč na realizaci akce s názvem Turnov – intenzifikace ČOV – I. etapa. O 
poskytnutí předmětné dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Turnova na svém jednání dne 27.08.2020 - usnesení č. 
242/2020. 
 

Usnesení RM č. 219/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-
20-011. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
12. Zadávací podmínky výběrového řízení "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., 
Turnov" 
 

Rozprava: 
Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Úpravy prostranství před bytovým domem č. 
p. 520, Žižkova ul., Turnov. Předmětem zakázky je úprava stávajících zpevněných ploch společného dvora v lokalitě 
bytových domu a vytvoření přístupů, zlepšení organizace ploch, zpřehlednění pro uživatele a celkovým 
zkulturněním. Dále se zřizuje chodník, který propojuje nový chodník ve směru z Žižkovy ulice s napojením na 
chodník do ulice Alej Legií. Navrhujeme schválení komise pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jan 
Lochman, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Jan Pokorný. 
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Usnesení RM č. 220/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520 
Žižkova, Turnov“ a schvaluje hodnotící komise ve složení:  Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Mgr. Eva Honzáková, 
Mgr. Dagmar Šrytrová, Jan Pokorný. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  
 
13. Vypsání výběrového řízení na stavbu "Bytová zóna Hruštice, finální povrchy I. část" 
 

Rozprava: 
Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce "Bytová zóna Hruštice-Károvsko, finální povrch, 
1. část". Při prodeji pozemků se město Turnov zavázalo, že finální dokončení povrchů komunikací nových ulic 
Lubomíra Jasínka, Vladimíra Krajiny, Františka Závorky, gen. Václava Morávka, Stanislava Srazila a ulice Nad 
Šetřilovskem dokončí v roce 2020, resp. v roce 2022. V loňském roce byl všem majitelům domů zaslán vysvětlující 
dopis a přislíbeno plynulé dokončování nových ulic. Odbor správy majetku nechal tedy zpracovat rozpočty na 
jednotlivé části a nyní předkládáme radě města ke schválení vypsání výběrového řízení na první část dokončení. 
Jedná se o ulici Vladimíra Krajiny a ulici Františka Závorky. Předmětem dokončení bude finální asfaltová vrstva, 
včetně obrub a dlážděná parkovací místa a zelené pásy nebo ostrůvky. Předkládáme ke schválení hodnotící komisi 
ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Jiří Vele, Stanislava Syrotiuková. 
 

Usnesení RM č. 221/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky výběrového řízení "Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I. část" a hodnotící komisi ve složení: 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Jiří Vele, Stanislava Syrotiuková. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  
 
14. Výsledek výběrového řízení "Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov" 
 

Rozprava: 
Na základě výběru nabídky výběrového řízení "Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov", který 
provedla hodnotící komise dne 18.03.2022, zadavatel schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 
s dodavatelem STREET, s. r. o., IČ 24663310 za cenu 5 160 440,24 Kč bez DPH / 6 244 132,69 Kč s DPH.  
 
Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena v Kč bez DPH/s DPH 

1. STREET, s. r. o. 24663310 5.160.440,24/6.244.132,69 

2. STAVOTRANS, s. r. o. 26160781 5.284.837,25/6.394.653,- 

3. EUROVIA CS, a. s. 45274924 5.432.100,-/6.572.841,- 

4. SaM silnice a mosty, a. s. 25018094 5.847.748,20/7.075.775,- 

5. COLAS CZ, a. s. 26177005 5.880.801,95/7.115.770,36 

6. STRABAG, a. s. 60838744 5.933.460,31/7.179.486,98 

7. M-SILNICE, a. s. 42196868 5.961.585,08/7.213.517,95 

8. MIZERA-STAVBY, a. s. 28762070 5.989.000,-/7.246.690,- 

9. 
1. jizerskohorská stavební 
společnost, s. r. o. 

49904884 7.218.360,92/8.734.217,- 

10. PRIMA KÁMEN plus, s. r. o. 28481526 8.515.640,75/10.303.925,- 
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Usnesení RM č. 222/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STREET, s. r. o., IČ 24663310, na realizaci 
zakázky "Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov" za cenu 5.160.440,24 Kč bez DPH/ 6.244.132,69 Kč 
s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  
 
15. Muzeum Českého ráje, dar žulových kostek 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města k projednání žádost Muzea Český ráj v Turnově s požadavkem daru 
žulových dlažebních kostek ze skladu města Turnov. Jedná se o žulovou kostku 8/10 která by byla použita na 
zádlažbu části prostoru před Kamenářským domem v kombinaci se zádlažbou odseky.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor v historické části města a kostky jsou již použité "ochozené", které by bylo 
vhodné vracet zpět, odbor správy majetku souhlasí s darem kostek 8/10 pro Muzeum Český ráj v požadované ploše 
cca 73m2, tj. cca 20 t materiálu. Dle aktuálních ceníků zveřejněných na internetu se cena nových kostek pohybuje v 
rozpětí 3.000 - 4.780 Kč/t vč. DPH. 
 

Usnesení RM č. 223/2022 
RM doporučuje  
ZM schválit dar dlažebních kostek z majetku města Turnov v přibližné hodnotě 95 600 Kč pro Muzeum Českého ráje 
v Turnově, IČ 00085804 na realizaci úpravy veřejně přístupných ploch okolo Kamenářského domu v Turnově. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
16. Rekonstrukce bytů Granátová ulice, dodatek č. 2 
 

Rozprava: 
Město Turnov má uzavřenou smlouvu o dílo na stavbu "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov". 
Jedná se o rekonstrukci 2 bytů 2kk a 2 bytů 1kk. Termín dokončení díla byl dodatkem č. 1 prodloužen do 
31.03.2022. Není jasné, zda v termínu do 31. 03. 2022 bude moci dojít k pokládce finálních vrstev podlah a z tohoto 
důvodu zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení díla do 15.04.2022. Došlo k závěrečnému vyúčtování celé 
stavby.  
Cena díla byla dle uzavřené smlouvy o dílo ve výši 1.534.192,82 Kč bez DPH, 1.764.321,74 Kč vč. DPH. Nová cena 
díla je 1.701.470,31 Kč bez DPH, 1.956.690,87 Kč vč. DPH. 
 

Usnesení RM č. 224/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov" s panem 
Michalem Zonygou, IČ 72940247 s termínem dokončení díla do 15.04.2022 a cenou díly ve výši 1.701.470,32 Kč bez 
DPH, 1.956.690,87 Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  
 
17. Přidělení bytů ve vlastnictví města 
 

Rozprava: 
V období od 21.12.2021 do 09.03.2022 bylo podáno dvanáct žádosti o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova ul.). 
Dne 21.03.2022 zasedala sociální a bytová komise, která žádosti projednala. Žádosti byly obodovány dle pravidel 
pro hospodaření s byty ve vlastnictví města. 
V období od 21.12.2021 do 09.03.2022 byly podány tři žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Turnov, Granátová 
1897. Dne 21.03.2022 zasedala sociální a bytová komise, která žádosti projednala. Žádosti byly obodovány dle 
pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města. 
Všechny žádosti byly ponechány v evidenci z důvodu nedostatku volných bytů. 
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Usnesení RM č. 225/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytů zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 4 v 1. NP č. p. 2031 pro paní xxxxxxxxxxxx. Byt č. 2 ve 
4. NP č. p. 2047 manželům xxxxxxxxxxxx a byt č. 8 v 1. NP č. p. 2031 pro pana xxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s 
žadateli, nejpozději však od 01.05.2022, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, schválených v 
RM dne 09.06.2021, usnesení č. 424/2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  
 
18. Inventarizační zpráva za rok 2021 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám Inventarizační zprávu za rok 2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí 
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnice č. 83 Směrnice o inventarizaci 
majetku a závazků města Turnova, z řádně provedené inventarizace majetku a závazků města Turnova za rok 2021. 
Okamžik zahájení inventur byl k 01. 01. 2022 a okamžik ukončení inventur k 31.01.2022. 
 

Usnesení RM č. 226/2022 
RM schvaluje  
Inventarizační zprávu za rok 2021 o výsledcích inventarizace majetku k 31.12.2021, včetně veškerých návrhů na 
opatření ke zjištěným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2021, jak je popsáno v Inventarizační 
zprávě za rok 2021 a bere na vědomí srovnávací tabulku účetní evidence a inventurních soupisů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
19. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost poskytnutí účelového daru svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění provozu 
cyklobusů v Českém ráji v roce 2022 (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem 
tohoto projektu, do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj. Mikroregion Český ráj tento 
projekt koordinuje a ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci BusLine, a. s., Dopravním podnikem 
Kněžmost, s. r. o. a Krajskými úřady Libereckého a Královehradeckého kraje organizuje letní turistické autobusové 
linky v Českém ráji. Požadovaná výše účelového daru od města Turnov je 42.000 Kč. 
 

Usnesení RM č. 227/2022 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelového daru ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, 
na zajištění provozu turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
20. Záštita starosty – Outdoor sport Český ráj, z. s. - podpora sportovní akce "250 Český ráj" 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám návrh k poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2022 - Záštity starosty nad 
sportovní akcí "250 Český ráj". 
Po projednání se starostou města byla navržena podpora z rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč, která v případě 
souhlasu rady města bude poskytnuta darovací smlouvou. 
 

Usnesení RM č. 228/2022 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro Outdoor sport Český ráj, z. s., Turnov, Lidická 
1478, PSČ 511 01, IČ 08553939, ve výši 10.000 Kč na podporu sportovní akce "250 Český ráj", konané dne 27. – 28. 
května 2022. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím 
podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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21. Individuální dotace - Memoriál Ludvíka Daňka 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost spolku AC Turnov, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 400 tis. Kč. Dotace má 
být určena na podporu Memoriálu Ludvíka Daňka. V rozpočtu města pro rok 2022 byla pro tento účel alokována 
částka 400 tis. Kč.  
p. Svobodová opustila jednací místnost 
 

Usnesení RM č. 229/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 400 000 Kč pro 
spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  
 
22. Geopark Český ráj, o. p. s. - žádost o půjčku na předfinancování Česko-polského projektu 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám k projednání žádost společnosti Geopark Český ráj, o. p. s. o půjčku na předfinancování projektu 
v rámci česko-polské spolupráce Popularizace geologických fenoménů Euroregionu Nisa, kde je město Turnov 
partnerem projektu, v rámci projektu vznikla v Turnově venkovní geologická expozice u Kamenářského domu.  
 

Usnesení RM č. 230/2022 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města společnosti Geopark Český 
ráj, o. p. s., IČ 27511774, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, na předfinancování Česko-polského 
projektu: Popularizace geologických fenoménů Euroregionu Nisa, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002760, 
kde město Turnov je jedním z partnerů projektu, ve výši 50 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
23. Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. - hodnocení ředitelky za rok 2021 a 4 roky ve funkci 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám návrh na hodnocení paní ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch 
Ing. Elišky Gruberové za rok 2021 a za uplynulé 4 roky ve funkci. 
 

Usnesení RM č. 231/2022 
RM schvaluje  
výši mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch Ing. Elišce Gruberové 
za rok 2021 dle předloženého návrhu. 
 

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

Usnesení RM č. 232/2022 
RM schvaluje  
vypsání konkurzního výběrového řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch. 
 

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

Usnesení RM č. 233/2022 
RM schvaluje  
hodnotící komisi KVŘ na ředitele/ku příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch ve složení: Ing. 
Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Eva Kordová, Mgr. Martina Marková, Mgr. Jana Leitnerová, Ing. Zbyněk Miklík. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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24. Pomoc ukrajinským občanům - prominutí místních poplatků 
 

Rozprava: 
V návaznosti na bezprecedentní situaci na Ukrajině a rovněž v návaznosti na usnesení zastupitelstva města ze dne 
24.02.2022, ze kterého vyplývá závazek města Turnov nabídnout pomoc občanům Ukrajiny prchajícím před válkou, 
se město Turnov aktivně zapojilo do zajišťování potřeb těchto osob. Občané Ukrajiny, se po získání dlouhodobého 
víza za účelem strpění či dočasné ochrany, považují podle zákona o místních poplatcích za osoby přihlášené (ve 
smyslu přihlášené k pobytu) s tím plynoucí povinností hradit místní poplatky, které jsou na toto přihlášení 
navázány. Zejména se jedná o místní poplatek za obecní systém nakládání s komunální odpadem a místní poplatek 
ze psů. Dále by v úvahu přicházela v některých případech povinnost platit místní poplatek z pobytu. 
 

Usnesení RM č. 234/2022 
RM bere na vědomí  
informaci o prominutí místních poplatků fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti 
s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na základě rozhodnutí vydaného správcem poplatku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
25. Pomoc ukrajinským občanům – individuální dotace 
 

Rozprava: 
Předkládáme žádost spolku Turnov pomáhá, z. s. o poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000 Kč. Dotace má být 
určena na pokrytí mzdových nákladů asistenta pro uprchlíky z Ukrajiny, tj. osobu, která zabezpečí nutné související 
činnosti s příchodem uprchlíků do Turnova – aktivní komunikace s příchozími, řešení agendy spojené s pobytem, 
doprovod na úřady a instituce, kontaktování lékařů, škol, zaměstnavatelů, poskytovatelů ubytování. Dále bude 
zajišťovat administraci těchto úkonů a zajistí správu transparentního účtu.  
 

Usnesení RM č. 235/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 60.000 Kč pro 
spolek Turnov pomáhá, z. s., IČ 03626440, na pokrytí mzdových nákladů asistenta pro uprchlíky z Ukrajiny. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
26. Hodnocení ředitelek DC Turnov a ZSST složení komise 
 

Rozprava: 
Podle Pravidel pro výběrová řízení Vám předkládám návrh na složení hodnotící komise pro roční hodnocení 
ředitelky Dětského centra Turnov a zároveň proběhne i hodnocení po 4 letech ve funkci a roční hodnocení ředitelky 
Zdravotně sociálních služeb Turnov. 
 

Usnesení RM č. 236/2022 
RM schvaluje  
komisi pro hodnocení ředitelky Dětského centra Turnov, příspěvková organizace a ředitelky Zdravotně sociálních 
služeb Turnov, příspěvková organizace ve složení: Mgr. Houšková, Mgr. Honzáková, Mgr. Kocourová, Bc. 
Chodaničová, E. Kordová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
27. Žádost o navýšení kapacity Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení žádost o mimořádné navýšení kapacity organizace Základní škola Turnov, Skálova 
600, příspěvková organizace o 30 žáků - z 680 na 710 žáků. 
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Usnesení RM č. 237/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace navýšení kapacity základní školy o 30 žáků - 
na základě zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 07.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Jana Svobodová 
  starosta                       místostarostka 
  
 


