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Zápis z 4. jednání rady města Turnov 

ze dne 25. 2. 2016 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
  
Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, 

Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 
František Zikuda 

 
Nepřítomni:  PhDr. Hana Maierová 

  
 

Omluveni: 
 
Hosté: 

  PhDr. Hana Maierová  
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

1. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - informace o průběhu stavby 
 

Rozprava:       Návrhy ceníků na koupaliště a další zimní sezónu a výběrové řízení na koupi rolby bude 

předloženo na RM dne 16. března 2016. 

Problematika, kterou bude nutné v budoucnu řešit: 

- akustika zimního stadionu, odhad 0,8 mil. Kč 

- automatická závlaha trávníku koupaliště: 1. etapa – příprava, již realizováno, 2. etapa - 558 000 

Kč bez DPH 2. etapa, 3. etapa - 229 000 Kč bez DPH, 4. etapa  - 338 000 Kč bez DPH  

 
 

usnesení RM č. 79/2016 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

bere na vědomí informace o zavlažovacím systému a akustickém podhledu v areálu Sportovního 

a rekreačního areálu Maškova zahrada a své rozhodnutí odkládá na projednávání rozpočtového 

opatření č.1.      
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
2. Smlouva o právu provést stavbu, Krejčí, zpevněná plocha 
 

Rozprava:       Bod přeložen na další jednání RM. 
 

 

3. Zefektivnění ohřevu vody - Penziony Žižkova č.p.2030,2031,2032,2047, Turnov - 
vyhodnocení VŘ 
 

Rozprava:       V souladu s usnesením RM č. 17/2016 ze dne 13. 1. 2016 byla dne 29. 1. 2016 vypsána 

veřejná zakázka na Zefektivnění ohřevu vody v Penzionech v Žižkově ulici č.p. 2030, 2031, 2032 a 2047 

Turnov. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 15. 2. 2016 do 12 hodin na podatelnu Městského 

úřadu v Turnově, kde ve stanoveném termínu byly podány 4 nabídky. Všechny došlé nabídky splnili 

zadávací podmínky. Dle jediného hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena) byla vybrána firma 

Světlo Turnov s.r.o., Výšinka 504, 511 01 Turnov za nabídkovou cenu 786.102,- Kč včetně DPH. 

Rozpočtovaná cena 1 mil. Kč vč. DPH. Předpokládaná realizace 07-08/2016. 
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usnesení RM č. 80/2016 
RM schvaluje  

jako vítěznou nabídku pro zefektivnění ohřevu vody v Penzionech v Žižkově ulici č.p.2030, 

2031, 2032 a 2047 Turnov firmu Světlo Turnov s.r.o., Výšinka 504, 511 01 Turnov za 

nabídkovou cenu 786.102,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.      
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu "REKO MS Turnov - Čistá 239" 
 

Rozprava:       RWE GasNet, s.r.o. si objednal u firmy Projekce Cihlář-Šanc, s.r.o. zpracování projektové 

dokumentace na stavbu Reko MS Turnov – Čistá 239. Pro výše uvedenou stavbu RWE GasNet, s.r.o. 

žádá Město Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parcel.č. 

848/1 k.ú. Daliměřice v celkové délce 14,5 bm. Stavba bude provedena výkopem a po dokončení stavby 

budou veškeré výkopy řádně zasypány a hutněny, tak aby nedošlo k následnému poklesu komunikace. 

Chodník bude zpětně zadlážděn a komunikace zaasfaltována.  
 
 

usnesení RM č. 81/2016 
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 v souladu se zákonem č. 

458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v 

platném znění na pozemek parcel.č. 848/1 k.ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v 

celkové délce cca 14,5 bm dotčených stavbou Reko MS Turnov – Čistá 239 ve prospěch RWE 

GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 400,- Kč/bm + DPH v obytném území města podle 

funkčního uspořádání v územním plánu.      
 

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

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu "REKO MS Turnov - Jiráskova 363 
 

Rozprava:       RWE GasNet, s.r.o. si objednal u firmy Projekce Cihlář-Šanc, s.r.o. zpracování projektové 

dokumentace na stavbu Reko MS Turnov – Jiráskova 363. Pro výše uvedenou stavbu RWE GasNet, s.r.o. 

žádá Město Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parcel.č. 

475 k.ú. Turnov v celkové délce 2 bm. Stavba bude provedena výkopem a po dokončení stavby budou 

veškeré výkopy řádně zasypány a hutněny, tak aby nedošlo k následnému poklesu komunikace.  Chodník 

bude zpětně zadlážděn a komunikace zaasfaltována.  
 
 

usnesení RM č. 82/2016 
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 v souladu se zákonem č. 

458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v 

platném znění na pozemek parcel.č. 475 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové 
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délce cca 2 bm dotčených stavbou Reko MS Turnov – Jiráskova 363 ve prospěch RWE GasNet, 

s.r.o., za jednorázovou úhradu 500,- Kč/bm + DPH v centru města podle funkčního uspořádání v 

územním plánu.      
 

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

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu "Podzemní vedení přípojky NN  k objektu v ul. Pekařova č.p.1050 , 
xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava:       Stavebníci xxxxxxxxxxx žádají o zřízení věcného břemene k níže uvedené stavbě.  

Projektovaná stavba bude provedena k objektu čp. 1050 v Pekařově ulici, parcel.č. 2659 k.ú. Turnov. 

Záměrem investora je k výše uvedené parcele připojit podzemní vedení domovní přípojky NN. Touto 

stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 2667/6 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce cca 1 

běžného metru dle přiložené situace. 
 
 

usnesení RM č. 83/2016 
RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem 

č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel.č.2667/6 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 1 bm dotčeného stavbou „Turnov, Pekařova 1050, 

vybudování NN přípojky“ za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH.      
 

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

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojka, Turnov, Sobotecká, p.č. 3552/2, 
xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava:       Stavebníci xxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují realizaci nové 

vodovodní a kanalizační přípojky pro RD na pozemku parcel.č. 3552/2 v k.ú. Turnov. xxxxxxxxxxxx 

zajišťují na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem 

dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 3543/2 v k.ú. Turnov, který je dle výpisu 

z KN veden na LV 10001 v majetku města Turnov v rozsahu cca 5 bm. Přesný rozsah věcného břemene 

po realizaci stavby určí geometrický plán.  
 
 

usnesení RM č. 84/2016 
RM schvaluje  

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

věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č. 3543/2 v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 5 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační 

přípojky k RD parcel.č. 3552/2 k.ú. Turnov, stavebník xxxxxxxxxxxx, Granátová 1899, 511 01 

Turnov za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč + DPH.      
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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8. Pronájem části pozemku p. č. 1007/3 v k. ú. Turnov 
 

Rozprava:       V rámci stavby "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, 

Etapa IV, část A" požádala společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim o pronájem části 

pozemku p.č. 1007/3 v k.ú. Turnov. Jedná se o část  pozemku  o výměře cca 1 000 m2 ke zřízení dočasné 

mezideponie a zařízení staveniště k výše uvedené akci v termínu od 26. 2. 2016 do 8. 4. 2016. Následně 

bude firma Integra stavby a.s. Liberec realizovat pro Město Turnov výstavbu plynovodu, veřejného 

osvětlení a komunikace a žádá o pronájem části pozemku p.č.1007/3 v k.ú. Turnov  ve  stejné výměře v 

termínu od 9. 4. 2016 do 3. 6. 2016. Nájemné za pronájem pozemku je dle tabulky orientačních cen 

stanoveno za cenu 50,- Kč/m2/rok, což představuje za dobu pronájmu pro společnost Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r.o. částku 5 890,- Kč a pro společnost Integra stavby a.s. částku 7 671,- Kč. 
 
 

usnesení RM č. 85/2016 
RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 1007/3 v k.ú. Turnov  o výměře cca 1 000 m2 k zařízení staveniště 

pro společnost Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim  od 26.2.2016 do 8.4.2016 za cenu 50,- 

Kč/m2/rok. 
 

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

usnesení RM č. 86/2016 
RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 1007/3 v k.ú. Turnov  o výměře cca 1 000 m2 k zařízení staveniště 

pro společnost Integra stavby a.s. Liberec  od  9.4.2016 do 3.6.2016 za cenu 50,- Kč/m2/rok.     
 

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

9. Ukončení nájmu místnosti č. 201 v čp. 466 Skálova dohodou. 
 

Rozprava:       Město Turnov má uzavřenou smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 466 

ve Skálově  ulici v Turnově od r. 2011  s xxxxxxxxxxxxxxxxx. Jedná se o pronájem místnosti č. 201 ve 2. 

nadzemním patře o výměře 14 m2. xxxxxxxxxx 1. února 2016 požádala  o ukončení nájmu dohodou ke 

dni 29. 2. 2016. Nájemné a zálohu na energie a služby má xxxxxxxxxxxx uhrazené na 1. čtvrtletí, tedy do 

31. 3. 2016.  
 
 

usnesení RM č. 87/2016 
RM schvaluje  

ukončení nájmu nebytových prostor v objektu čp. 466 ve Skálově ulici, místnosti č.201 pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou ke dni 31.3.2016.      
 

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

10. Výpůjčka pozemku p. č. 441/2 v k.ú. Bukovina u Turnova pro Město Turnov 
 

Rozprava:       V rámci akce  - Stavba mostu přes Vazovecký potok  - ev.č. 018, Turnov - Dolánky je 

třeba uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 441/2 v k.ú. Bukovina u Turnova s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která je vlastníkem tohoto pozemku. Na části  p.č. 441/2 bude po dobu stavby 

nového mostu přes Vazovecký potok postavena provizorní lávka pro pěší a cyklisty. Jedná se o část 

pozemku o výměře 16 m2, výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou od 21. 3. 2016 do 31. 7. 2016. 
 
 

usnesení RM č. 88/2016 
RM schvaluje  

uzavření smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxx na výpůjčku části pozemku p.č. 441/2 v k.ú. Bukovina 

u Turnova pro stavbu provizorní lávky přes Vazovecký potok na dobu určitou od 21. 3. 2016 do 

31. 7. 2016.      
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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11. Výsledek výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro budovy 
MěÚ na období od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2018 
 

Rozprava:       V rámci vypsaného výběrového řízení dorazily dvě nabídky. Jako vítěznou vyhodnotila 

komise nabídku od společnosti Roko service plus, s. r. o., která je cenově nejvýhodnější. Společnost bude 

zajišťovat dodávku úklidových a domovnických prací pro Městský úřad v období 1. 3. 2016 - 28. 2. 2018. 

 
 
 

usnesení RM č. 89/2016 
RM schvaluje  

jako vítěze výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro MěÚ Turnov, 

na období 1. 3. 2016 – 28. 2. 2018 firmu Roko service plus, s.r.o..      
 

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

usnesení RM č. 90/2016 
RM pověřuje  

starostu města uzavřením smlouvy s vítěznou firmou - Roko service plus, s.r.o..      
 

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

12. Smlouvy o dílo  "Zpracování Změny č.1 Územního plánu Turnov" a "Zpracování 
Územní studie Turnov-Benátky" 
 

Rozprava:       Na základě Zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov, které schválilo zastupitelstvo 

města Turnov usnesením č. 406 ze dne 17. 12. 2015, odbor rozvoje města zveřejnil na internetové stránce 

www.turnov.cz dne 28. 01. 2016 výzvu k předložení nabídky v poptávkovém řízení na zpracování této 

zakázky. Nabídky bylo možné podávat do pondělí 15. 02. 2016. Zároveň  bylo osloveno 5 vyzkoušených 

zpracovatelů – projekčních kanceláří (Kadlec K.K. Nusle, spol. s.r.o. Praha; SAUL, s.r.o. Liberec; Ing. 

Eduard Žaluda, projektová kancelář, Praha; A+R SYSTÉM, s.r.o. Praha; SURPMO a. s., Projektové 

středisko Hradec Králové). Následně byly nabídky hodnoceny podle dvou kritérií - nejnižší nabídkové 

ceny (50 %) a nejlepší technické úrovně nabízeného plnění (50 %).  
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Výsledek hodnocení je následující: 

 

 Číslo 

nabídky 
Zájemce 

Nabídková cena včetně DPH 
Technická úroveň nabízeného 

plnění 

(50 %) (50 %) 

Cena Bodové hodnocení Průměr hodnocení 
Bodové 

hodnocení 

1 

Institut 

regionálních 

informací, s. r. 

o. 

232 320 Kč 35,94 87,67 43,83 

2 
URBAPLAN, 

s. r. o. 
228 690 Kč 36,51 70,00 35,00 

3 
SURPMO, a. 

s. 
193 600 Kč 43,13 100,00 50,00 

4 

Ing. Eduard 

Žaluda, 

projekční 

kancelář 

166 980 Kč 50,00 95,00 47,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování Územní studie Turnov – Benátky“ 

Na základě Zadání Územní studie Turnov - Benátky, které schválila rada města Turnov usnesením č. 

653/2015 ze dne 09.12.2015, odbor rozvoje města oslovil 5 vyzkoušených zpracovatelů – projekčních 

kanceláří (Kadlec K.K. Nusle, spol. s.r.o. Praha; SAUL, s.r.o. Liberec; Ing. Eduard Žaluda, projektová 

kancelář, Praha; A+R SYSTÉM, s.r.o. Praha; SURPMO a. s., Projektové středisko Hradec Králové). 

Výzva k uplatnění nabídky nebyla zveřejněna na internetu (výjimku z vnitřní směrnice schválila rada 

města usnesením č. 654/2015 ze dne 09. 12. 2015). Nabídky bylo možné podávat do pondělí 15. 02. 2016. 

Následně byly nabídky hodnoceny podle jednoho kritéria - nejnižší nabídkové ceny. Výsledek hodnocení 

je následující: 

 

Číslo nabídky Uchazeč IČ Nabídková cena včetně DPH Pořadí 

1 A+R SYSTÉM, s.r.o. 45792437 96 679 Kč 3 

2     SURPMO, a.s. 45274886 60 500 Kč 2 

3 Ing. Eduard Žaluda, 

projektová kancelář 
73580872 45 980 Kč 1 

 
 
 
 

Celkem 

bodů 
Pořadí 

79,77 3. 

71,51 4. 

93,13 2. 

97,50 1. 
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usnesení RM č. 91/2016 
RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 

„Zpracování Změny č. 1 Územního plánu Turnov“ nabídku uchazeče „Ing. Eduard Žaluda, 

projektová kancelář, Železná 493, 110 00  Praha 1“ za cenu 166 980 Kč vč. DPH a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem.      
 

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

usnesení RM č. 92/2016 
RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 

„Zpracování Územní studie Turnov - Benátky“ nabídku uchazeče „Ing. Eduard Žaluda, 

projektová kancelář, Železná 493, 110 00  Praha 1“ za cenu 45 980 Kč vč. DPH a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem.      
 

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

13. Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech -    
informace  o jednání s Agenturou regionálního rozvoje spol. s r.o., Liberec 
 

Rozprava:       Pro Město Turnov řízení a koordinaci projektu prováděla na základě smlouvy o dílo 

Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (dále jen „ARR“), tř. 1. máje 97/25, 460 02 Liberec.  Smlouva 

o dílo byla uzavřena  dne 2. 9. 2010. Tato smlouva však neobsahuje sankční ustanovení, proto není možné 

ze strany objednatele uplatňovat sankce vůči zhotoviteli. Smlouva mezi ARR a Městem Turnov byla 

uzavřena v době, kdy ještě nebyly známy konkrétní sankce za jednotlivá možná pochybení, 

pravděpodobně z toho důvodu neobsahovala smlouva sankční ustanovení. Dne 8. 2. 2016 proběhlo u 

místostarostky  Mgr. Jany Svobodové jednání s  Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. ve výše 

uvedené věci. Jednání se zúčastnil Ing. Petr Dobrovský, jednatel společnosti, a Ing. František Balek, 

projektový manažer. Místostarostka Mgr. Jana Svobodová a Ing. Petr Dobrovský, jednatel ARR, se 

dohodli, že v souvislosti se vzniklou situací  ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. poskytne 

Městu Turnov bezplatné konzultace v oblasti dotačního poradenství. Konzultace budou obsahovat hledání 

vhodných dotačních titulů pro zejména níže definované záměry města, specifikování podrobných 

podmínek a konzultace s poskytovatelem dotačních titulů. 
 

 
usnesení RM č. 93/2016 

RM bere na vědomí  

informaci o jednání s Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., U Jezu 525/4, 460 01 Liberec. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
14. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby pro organizaci Zdravotně sociální služby 
Turnov 
 

Rozprava:       Předložena ke schválení Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb 

v obecném hospodářském zájmu pro Zdravotně sociální služby Turnov. Vyrovnávací platba pro rok 2016 

se poskytuje max. do výše 9.427.000,- Kč, a byla odsouhlasena Zastupitelstvem města Turnova dne 

17.12.2015, usnesením č. 416/2015. 
 
 

usnesení RM č. 94/2016 
RM souhlasí  

se zněním Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu pro Zdravotně sociální služby Turnov pro rok 2016.      
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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15. Úhrada stravy v Domově důchodců Pohoda 
 

Rozprava:       Předložena ke schválení aktualizace ceníku za celodenní stravu z Krajské nemocnice 

Liberec a.s., pro Domov důchodců Pohoda. Cena odpovídá aktuálnímu ceníku dodavatele stravy 

s platností od 1. 3. 2016. 
 
 

usnesení RM č. 95/2016 
RM souhlasí  

s aktualizací ceníku (zvýšení ceny celodenní stravy z 158,94Kč/den vč. DPH na 160Kč/den vč. 

DPH) za celodenní stravu pro Domov důchodců Pohoda tak, aby odpovídal aktuálnímu ceníku 

dodavatele stravy Krajské nemocnice Liberec a. s., s platností od 1. 3. 2016.      
 

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

16. Výsledky výběrového řízení na pořízení nového automobilu pro MP 
 

Rozprava:       Termín podání nabídek byl stanoven na 31. 1. 2016 do 12.00 hodin. Ve stanoveném 

termínu bylo přijato 6 nabídek. Po kontrole došlých nabídek, z výběrového řízení byly vyloučeny 3 

společnosti. Pro výběr vozu zůstaly tyto předložené nabídky: 

1 auto KP plus s.r.o.   vůz Fiat 500X                                    cena 369.900,-  

2. auto KP plus s.r.o.       vůz Suzuki S-cross                            cena 366.800,- 

3. Kontakt, s.r.o                  vůz Škoda Yeti Ambition                  cena 369.900,-  

 

V dalším jednání se posuzovali požadované technické parametry jednotlivých vozidel, vybavenost 

bezpečnostními jízdními asistenty, vybavenost vozidla, zajištění 24 hodinového servisu na mobilitu 

vozidla, přistavení náhradního vozu, cenová nabídka servisu v záruční a po záruční době, servisní 

intervaly, ceny pracovních úkonů. Na základě výběrového řízení komise doporučuje Radě města schválit 

nákup nového vozidla Škoda Yeti 1.2 Ambition od firmy Kontakt s.r.o. Turnov. 
 
 

usnesení RM č. 96/2016 
RM schvaluje  

vítěze výběrového řízení na nákup nového vozidla Městské policie Turnov firmu Kontakt, s.r.o. Turnov 

s automobilem Škoda Yeti 1.2 Ambition za částku 369 900,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 
 

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

17. Akce Kámen a šperk v Českém ráji 
 

Rozprava:       Po loňském hodnocení by se měla letošní akce uspořádat jako soubor aktivit pro 

návštěvníky města během celé sezony od června do konce srpna 2016. Na těchto aktivitách zaměřené 

především na rodiny s dětmi se bude podílet Muzeum Českého ráje, SUPŠ, BB Art a v jednání je zapojení 

také Galerie Granát a TPCR jako propagátor aktivit. Do konce března 2016 by měl být hotový program 

akcí a celková částka na ně.  
 
 

usnesení RM č. 97/2016 
RM bere na vědomí  

informaci o konání akce Kámen a šperk v roce 2015, 2016.      
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
18. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov 
 

Rozprava:       Byl předložen návrh na rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov – řádek schváleného rozpočtu „Dotace na sport“, kde je k rozdělení částka 5,9 mil. Kč. 

Částka je oproti rozpočtu 2015 navýšena o 270.000,- Kč. Podrobný materiál je součástí zveřejněných 

podkladů pro ZM. 
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TJ Turnov, IČ: 15045528     2.312.471Kč z toho 270.700Kč na investice 

TSC Turnov, IČ: 15045544    1.002.167 Kč z toho 80.000 Kč na investice 

T.J. Sokol Turnov, IČ: 13582518    740.811 Kč z toho 80.000 Kč na investice 

AC SYNER Turnov, IČ: 00527271    571.954 Kč 

FK Pěnčín – Turnov, IČ: 69173036   306.504 Kč 

Tenisový klub Turnov, IČ: 15045145   100.300 Kč 

Klub českých turistů Turnov, IČ:15045561   47.700 Kč 

Junák Turnov, IČ: 15045480    92.700 Kč 

SKI club Turnov, IČ: 00529702    20.000 Kč 

Klub lyžařů Turnov, IČ: 15044840    92.300 Kč 

Šachový klub Zikuda Turnov, IČ: 49295071  85.981 Kč 

TJ Orel Turnov, IČ: 62014579    46.800 Kč 

BHK Turnov, IČ: 27003345 (HC Turnov 1931)  457.413 Kč 

Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec, IČ:27022650 10.000 Kč 

ABT Česana Malý Rohozec, IČ: 22751173   12.900 Kč 

CELKEM       5. 900. 000 Kč 

 
 

usnesení RM č. 98/2016 
RM doporučuje  

ZM schválit rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města pro rok 2016 

dle předloženého návrhu.     
 

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

19. Kulturní fond - rozdělení dotací 
 

Rozprava:       Dne 3. 2. 2016 se sešla Správní rada Kulturního fondu. Pro rok 2016 bylo z rozpočtu 

Města vyčleněno 460 000 Kč na podporu místní kultury. Rezerva z minulých let činí 38 661 Kč. Tj. 

k dispozici finančních prostředků 498 661 Kč.  Tyto prostředky byly Správní radou Kulturního fondu 

rozděleny ve smyslu Statutu Kulturního fondu a Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. Podrobný materiál je součástí zveřejněných podkladů pro ZM. 
 
 

usnesení RM č. 99/2016 
RM doporučuje  

ZM schválit rozdělení dotací z kulturního fondu kulturním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města pro rok 2016 dle předloženého návrhu.     
 

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

20. Smlouva o právu provést stavbu, Liberecký kraj, "Zvyšování bezpečnosti chodců 
stavební úpravy silnice III/2831, ulice Husova, Turnov" 
 

Rozprava:       Město Turnov připravuje projekt "Zvyšování bezpečnosti chodců-stavební úpravy silnice 

III/2831 - ulice Husova, Turnov". Část stavby zasahuje do pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje 

parc.č. 3875/1, 3874/1 a 3874/4, vše k.ú. Turnov. Hlavní změnou oproti stávajícímu stavu je zmenšení 

prostoru křižovatky ulice Husova a Komenského. Vytvoření plnohodnotných nástupních hran autobusové 

dopravy, nového přechodu pro chodce a místa pro přecházení. Před křižovatkami budou vytvořeny 

vsazané ozeleněné plochy. Nejedná se o úpravy narušující celkový koncept uspořádání prostoru 

komunikace, stávající urbanistická koncepce ulice Husovy a Žižkovy nebude tímto záměrem narušena. 

Předpokládáme, že stavba bude financována z fondu dopravní infrastruktury v roce 2017. Uzavření 

smlouvy o právu provést stavbu bylo schváleno Radou Libereckého kraje dne 16. 2. 2016. 
 
 

usnesení RM č. 100/2016 
RM schvaluje   

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Libereckým krajem na stavbu "Zvyšování 

bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova, Turnov" na pozemcích 

parc.č. 3875/1, 3874/1 a 3874/4, vše k.ú. Turnov. 
 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0]  
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21. Souhlas s umístěním sídla BHK Turnov na adrese zimního stadionu v Maškově 
zahradě 
 

Rozprava:       Předkládáme Vám materiál týkající se žádosti BHK Turnov – Bruslařský a hokejový klub 

– udělení souhlasu s umístěním sídla klubu na adrese zimního stadionu Ludvíka Koška, tj. Vojtěcha 

Maška 2300, 511 01 Turnov. Žádost byla konzultována s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o., 

který dále s hokejovým klubem řeší i případnou místnost k pronájmu dle další žádosti klubu. Zatím se ale 

ještě BHK Turnov s Městskou sportovní nedomluvily. Po konzultaci s jednatelem navrhujeme RM sídlo 

spolku BHK Turnov na zimním stadionu schválit. 
 
 

usnesení RM č. 101/2016 
RM schvaluje  

umístění sídla spolku BHK Turnov – Bruslařský a hokejový klub, U Lip 197, 511 01 Turnov, IČ: 

27003345 na adrese zimního stadionu Ludvíka Koška ve Sportovním a rekreačním areálu 

Maškova zahrada Turnov – Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov.      
 

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

22. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na rok 2016 
 

Rozprava:       Na základě dohody s vedením města předkládáme upravený dodatek smlouvy s TST s.r.o. 
 
 

usnesení RM č. 102/2016 
RM schvaluje  

upravený dodatek č.1/2016 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi 

Technickými službami Turnov, s.r.o. a Městem Turnov.      
 

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

V Turnově dne 2. března 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

     starosta              místostarostka 
  
 


