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Zápis z 8. jednání rady města Turnov 

ze dne 28. 4. 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, Eva Kordová, Ing. 

Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: Ing. Jaroslav Knížek, PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: Ing. Jaroslav Knížek, PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
 

Rozprava: 

      Dovolujeme si Vám předložit ke schválení návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova.  

V rozpočtu města Turnova pro rok 2016 je schválena částka 1.550.000,- Kč, z toho na sociální služby 

1.085.000,- Kč a na sociální oblast 465.000,- Kč, zůstatek z minulého období je 258.520,- Kč, v r. 2016 

vráceny nevyčerpané finanční prostředky organizací SLUNCE VŠEM, z.s. ve výši 76.053,- Kč a Most k 

naději ve výši 80.000,-Kč - celkem je tedy pro rok 2016 k dispozici 1.964.573,- Kč. Kompletní materiál je 

součástí podkladů do dubnového ZM. 
 

usnesení RM č. 235/2016 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti pro 

rok 2016 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

2. Škodní a likvidační komise - vyřazení majetku 
 

Rozprava: 

      Dle směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, čl. VII., škodní a 

likvidační komise projednala na svém zasedání dne 13.4.2016 návrhy na vyřazení majetku. 

 

1) Vyřazení majetku na základě fyzické inventury veškerých odborů MÚ Turnov 

Jednotlivé odbory žádají o vyřazení drobného majetku z důvodu nefunkčnosti, mechanického 

poškození a opotřebovanosti. Fyzická likvidace drobného majetku bude provedena odvozem 

do sběrného dvora v TS. 

Celkem - účet 028 (DDHM) a účet 022 (DHM): 135 645,00 Kč  
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2) Vyřazení výpočetní a kancelářské techniky 

Odbor VV předkládá návrh na vyřazení výpočetní techniky, kde je uveden datum pořízení 

a důvod vyřazení majetku. Fyzická likvidace bude provedena odvozem do sběrného dvora v 

TS, část majetku je určená k prodeji. 

Celkem - účet 028 (DDHM): 767 093,00 Kč  

 

3) Vyřazení majetku SDH  

Sbor dobrovolných hasičů předkládá návrh na vyřazení majetku z důvodu technického 

opotřebení a nefunkčnosti. Předměty již nelze opravit. 

Celkem - účet 028 (DDHM) a účet 018 (DDNM): 21 825,00 Kč 

 

4) Ostatní majetek 

Odbor správy majetku navrhuje vyřadit níže uvedený majetek. Důvod vyřazení je uveden, 

majetek bude ekologicky zlikvidován (čekárny již byly zdemontovány při výstavbě nových 

čekáren). 

Celkem - účet 021,022,018 a 028 (DHM,DDNM,DDHM): 588 035,00 Kč 

 

Tajemník úřadu prověří mechanismy vyřazování majetku s ohledem na opakující se 

vyřazování majetku s velkým časovým zpožděním (1993, 1995).  

 
 

usnesení RM č. 236/2016 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářská technika a nábytek) z důvodu 

nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze 

dne 13.4.2016. 
 

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

usnesení RM č. 237/2016 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní a kancelářská technika) z 

důvodu nefunkčního a morálního zastarání na návrh škodní a likvidační komise ze dne 

13.4.2016. 
 

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

usnesení RM č. 238/2016 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (použitelné počítače a monitory) a odprodej 

zájemcům z důvodu, že již nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační 

komise ze dne 13.4.2016. 
 

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

usnesení RM č. 239/2016 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného 

majetku (hasičská a kancelářská technika sboru dobrovolných hasičů) z důvodu nefunkčního a 

technického opotřebení na návrh škodní a likvidační komise ze dne 13.4.2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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usnesení RM č. 240/2016 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, samostatné hmotné movité 

věci a stavby (čekárny, svět. signalizace a studie) z důvodu demolice a špatného technického 

stavu na návrh škodní a likvidační komise ze dne 13.4.2016. 
 

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

3. Inventarizace 2015 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám Inventarizační zprávu za rok 2015 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 2015. Okamžik zahájení inventur byl k 01. 01. 2016 a okamžik ukončení inventur k 

31. 01. 2016. Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku 

v účetnictví města byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, bylo ověřeno, že zjištěný stav 

skutečně odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného ocenění. Stav majetku byl zjišťován fyzickou 

nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací obou metod v závislosti na druhu a závazků tak, aby 

byla možnost zjištěné stavy porovnat s účetním stavem. 

 
 

usnesení RM č. 241/2016 

RM schvaluje  

Inventarizační zprávu za rok 2015 o výsledcích inventarizace majetku k 31.12.2015, včetně 

veškerých návrhů na opatření ke zjištěným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 

2015, jak je popsáno v Inventarizační zprávě za rok 2015 a bere na vědomí srovnávací tabulku 

účetní evidence a inventurních soupisů. 
 

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

 

4. Dodávka rolby pro zimní stadion Turnov - vyhodnocení veřejné zakázky 
 

Rozprava: 

      Bod je přeložen na další jednání RM. Komise dále jedná. 

 
 

 

5. Regenerace panelového sídliště U nádraží, 4. etapa - vypsání veřejné zakázky 
 

Rozprava: 

      OSM dostalo od vedení města za úkol vypsat veřejnou zakázku na „Regeneraci panelového sídliště U 

nádraží, 4. etapa“, která zahrnuje dvě ulice – Květinovou a Březovou.  Jedná se o veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce, které zahrnují nové zpevněné povrchy (chodníky, komunikace), 

veřejné osvětlení, a rekonstrukci zeleně. Na výše uvedenou akci bylo požádáno v lednu 2016 o dotaci na 

Ministerstvo pro místní rozvoj. Bylo podáno celkem 97 žádostí za celou republiku, přičemž dotaci 

obdrželo 25 z nich. Město Turnov se umístilo na 28. místě, tzn. třetí pod čarou. Šance získat dotaci 

dodatečně je relativně velká, ale informaci dostaneme nejdříve v srpnu 2016. Dotace je max. 70% nebo 4 

mil. Kč. Proto budeme soutěžit obě dvě ulice najednou, s tím, že v případě, že neobdržíme dotaci, 

zaplatíme Březovou ulici v 1. čtvrtletí 2017. Odhadované náklady – 5,1 mil. Kč bez DPH (6,2 mil. Kč 

včetně DPH). 
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usnesení RM č. 242/2016 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení a dále zadávací podmínky a návrh smlouvy o dílo na projekt 

„Regenerace panelového sídliště U nádraží, 4. etapa“ jako veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, 

Mgr. Martin Féna, Stanislava Syrotiuková, Jindřich Zeman Dis. 
 

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

 

6. Prodej části pozemku parc.č. 540, k.ú. Turnov (pod zdí a bránou u zahrady při 

objektu muzea) 
 

Rozprava: 

      Liberecký kraj předkládá do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) projekt k nové 

expozici horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově. Při přípravě podkladů bylo zjištěno, že zeď a 

brána do zahrady při objektu muzea stojící na části pozemku parc.č. 540, k.ú. Turnov je ve vlastnictví 

Města Turnov. K podání žádosti o spolufinancování projektu je třeba mít vyřešen majetkoprávní vztah i k 

těmto nemovitostem. V této souvislosti se Liberecký kraj obrátil na Město Turnov se žádostí o projednání 

záměru odkoupení části pozemku parc.č. 540 o výměře cca 6 m2 včetně příslušenství, tj. brána + zeď (od 

městského parku).  
 

usnesení RM č. 243/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej  části pozemku parc.č. 540 zahrada o výměře 6 m2, k.ú. Turnov včetně 

příslušenství (brána + zeď) do vlastnictví Libereckého kraje za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem jako cenu obvyklou a uhrazení veškerých nákladů s prodejem spojených Libereckým 

krajem. 
 

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

 

7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Malý Rohozec, p.č.85/1 - kNN" 
 

Rozprava: 

      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na stavbu: SM, 

Malý Rohozec, p.č.85/1, kabel NN, č. stavby IV-12-4014097. Touto stavbou bude dotčen pozemek 

parcel.č. 2093 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce cca 3 běžných metrů dle přiložené situace.  

 
 

usnesení RM č. 244/2016 

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.456 k.ú. Malý Rohozec ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 3 bm dotčeného stavbou „SM, Malý Rohozec, 

p.č.85/1, kabel NN, č. stavby IV-12-4014097“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 

úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 

"Turnov, Daliměřice, vodovodní a kanalizační přípojka, xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

      Stavebníci manželé xxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují realizaci nové 

vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD v ul. Hruborohozecké na pozemcích 

parcel.č.711/257 a 711/302 v k.ú  Daliměřice.   

 
 

usnesení RM č. 245/2016 

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.711/155 v k.ú. Daliměřice ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 10 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační 

přípojky k novostavbě RD parcel.č. 711/257 a 711/302 v k.ú Daliměřice,  stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 4.000,- Kč + DPH. 
 

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

 

9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov, Daliměřice, p.č.711/257 - kNN" 
 

Rozprava: 

       V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na stavbu: „SM, 

Daliměřice na p.č.711/155, č.stavbyIV-12-4014360/VB1 Stavba se nachází v k.ú. Daliměřice na 

p.č.711/257. Pro novostavbu rodinného domu je budována přípojka elektro. Oba pozemky budou dotčeny 

uložením nového podzemního energetického vedení NN. Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 

711/155 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce cca 4 běžných metrů dle přiložené situace.  

 
 

usnesení RM č. 246/2016 

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.711/155 k.ú. Daliměřice ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 4 bm dotčeného stavbou „„SM, Daliměřice na 

p.č.711/155, č.stavbyIV-12-4014360/VB1“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 

úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Smlouva o zřízení věcného břemene "SM, Malý Rohozec, p.č.36/2, xxxxxxx - 

kNN" 
 

Rozprava: 

      Předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene je umístění součásti distribuční soustavy na Malém 

Rohozci na pozemku p. č. 460/1 v k. ú Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnov. Jedná se o stavbu 

nového kabelového vedení k pozemku p. č. 36/2, k. ú. Malý Rohozec, xxxxxxxxxx. Stavba je již 

dokončena, na stavbu nebyla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Touto stavbou je dotčen pozemek 

parcel. č. 460/, k. ú  M. Rohozec ve vlastnictví Města Turnov v délce 3 bm dle přiložené situace. Přesný 

rozsah věcného břemene po realizaci stavby je určen geometrickým plánem č. 397-1572/2015. 

 
 

usnesení RM č. 247/2016 

RM schvaluje  

uzavření 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.460/1 k. ú. Malý Rohozec, ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce 3 bm dotčeného stavbou „SM, Malý Rohozec – p. č. 

36/2, xxxxxxxxx, kNN“ za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH (1.200,-+DPH). 
 

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

 

11. Pronájem části pozemku p.č.2600/1 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      V souvislosti se stavbou  - opravou protihlukové stěny Turnov pod názvem akce: I/35 Turnov PHC 

Vesecko - Kudrnáčovy hodiny požádala společnost Brex s.r.o. Liberec o pronájem pozemku. Jedná se o 

část pozemku p.č.2600/1 v k.ú. Turnov o výměře cca 12 m2 na umístění stavební buňky jako zázemí pro 

dělníky provádějící opravu protihlukové stěny. Pronájem pozemku nebyl vyhlášen, dle zákona o obcích 

(§39 odst.3) je možno bez vyhlášení uzavřít pronájem na dobu kratší než 30 dní. Po řádném vyhlášení 

bude k nového projednání RM předložen pronájem na celou dobu konání akce, tedy do 28.7.2016. Cena 

pronájmu je dle tabulky orientačních cen na zařízení staveniště navržena na 100,- Kč/m2/rok, na 29 dní 

pronájmu se jedná o částku 95,-Kč. 

 
 

usnesení RM č. 248/2016 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č.2600/1 v k.ú. Turnov o výměře cca 12 m2 na zařízení staveniště za 

cenu 100,- Kč/m2/rok na 29 dní pro společnost Brex spol. s r.o. Liberec. 
 

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

 

12. Smlouva o právu provést stavbu, VHS Turnov, výtokový stojan Výšinka 
 

Rozprava: 

      Vodohospodářské sdružení Turnov žádá město Turnov o uzavření smlouvy o právu provést stavbu. V 

rámci této stavby dojde na základě požadavku Hasičského záchranného systému Libereckého kraje k 

vybudování výtokového stojanu, který bude sloužit pro hasební účely. Na dva výtokové stojany už byla 

smlouva o právu provést stavbu uzavřena v loňském roce (Svobodova ulice a u nemocnice). Nový 

výtokový stojan bude umístěn na sídlišti Výšinka na pozemku parc.č. 1660/48 a 1660/49, oba k.ú. Turnov.  
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usnesení RM č. 249/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu 

"Turnov - výtokový stojan Výšinka" na pozemcích parc.č. 1660/48 a 166/49, oba k.ú. Turnov. 
 

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

 

13. Kritéria hodnocení ředitelů PO a jednatelů obchodních společností zřizovaných 

městem na rok 2016 
 

Rozprava: 

      Návrh kritérií hodnocení a konkrétních úkolů ředitelů příspěvkových organizací a jednatelů 

obchodních společností zřizovaných městem Turnov na rok 2016. Kritéria reagují na aktuální potřeby 

dané organizace, zahrnují rozvojové záměry či koncepční záležitosti, v případě školských organizací 

reagují na novelu školského zákona. Obecně zůstává u většiny ředitelů kritérium – vyhodnocení kontrolní 

činnosti a získávání mimorozpočtových finančních prostředků.  

 
 

usnesení RM č. 250/2016 

RM schvaluje  

kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a jednatelů obchodních společností 

zřizovaných městem Turnov na rok 2016. 
 

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

 

14. Městská sportovní Turnov s. r. o. - jmenování člena dozorčí rady 
 

Rozprava: 
      -- 
 

usnesení RM č. 251/2016 

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

jmenuje za člena dozorčí rady Městské sportovní Turnov s. r. o. pana Bc. Ondřeje Fotra, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

15. Hodnocení ředitelky Turnovských památek a cestovního ruchu o. p. s. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám návrh hodnotící komise na odměny ředitelky příspěvkové organizace Města 

Turnova Turnovské památky a cestovní ruch paní Ing. Elišky Gruberové.  

 
 

usnesení RM č. 252/2016 

RM schvaluje  

roční odměnu ředitelce příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch Ing. Elišce 

Gruberové dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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16. Dohoda o údržbě pozemků ul. Skálova, Koňský trh, Turnov 
 

Rozprava: 

      V současné době jsou pozemky parc.č. 542/1 a 543, k.ú. Turnov zastavěny (kavárna Mikula). K 

sekání zbývají pozemky parc.č. 541, 542/2 o celkové výměře 246 m2, k.ú. Turnov ve vlastnictví 

xxxxxxxxxx Jelikož závazek pětiletého udržování pozemků uplynul, předkládáme RM ke schválení 

novou Dohodu o údržbě pozemků mezi Městem Turnov a xxxxxxxxxx. Jedná se o to, že xxxxxxxxxx 

bude udržovat na Koňském trhu v Turnově pozemky p.č. 267/3, 268 a 265/2 o celkové výměře cca 280 

m2, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov a město bude nadále udržovat v ul. Skálova a Na Sboře 

pozemky p.č. 541 a 542/2 o celkové výměře 246 m2, k.ú. Turnov ve vlastnictví xxxxxxxxxxx, když bude 

sekat své pozemky na Koňském trhu, poseká bezprostředně navazující pozemky ve vlastnictví města. 

Město Turnov, když bude sekat parčík v ul. Skálova p.p.č. 546 a část pozemku parc.č. 545, k.ú. Turnov,  

poseká zároveň bezprostředně navazující pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxx (p.p.č. 541 a 542/2, k.ú. 

Turnov). Údržba pozemků spočívá v posekání min. 4 x ročně.  

 
 

usnesení RM č. 253/2016 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o údržbě pozemků mezi Městem Turnov a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, týkající se pozemků p.č. 265/2, části 267/3 a 268, k.ú. 

Turnov ve vlastnictví města a pozemků p.č. 541 a 542/2, k.ú. Turnov ve vlastnictví 

xxxxxxxxxxx. 
 

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

 

17. Podpora XXV. ročníku soutěže automobilů a motocyklů veteránů "Tatra v 

Českém ráji" 
 

Rozprava: 

      Starosta Města převzal záštitu nad XXV. ročníkem soutěže automobilů a motocyklů veteránů "Tatra v 

Českém ráji", který se bude konat dne 18. června 2016. Zároveň se záštitou podpoří Město Turnov tuto 

akci darem ve výši 15 000 Kč. Finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu města na řádku č. 206 - 

zastupitelé, záštity vedení města nad kulturními akcemi mimo dotační programy. 

 
 

usnesení RM č. 254/2016 

RM schvaluje  

poskytnutí daru pro TATRA VETERAN CAR CLUB SEMILY, IČ: 62014731, Okružní 1209, 

Lomnice nad Popelkou, ve výši 15 000 Kč. Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

 

18. SFS intec, s.r.o., nová komunikace 
 

Rozprava: 

      Firma SFS intec, s.r.o. vybudovala v průmyslové zóně již při výstavbě své první haly dešťovou 

kanalizaci, která slouží i pro odvodnění komunikací v průmyslové zóně. Náklady na vybudování 

kanalizace byly cca 500 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že SFS intec, s.r.o. vybudováním nového závodu 

přispěje k ještě lepší zaměstnanosti lidí v regionu, domníváme se, že navržená cena ve výši 250,-Kč/m2 za 

komunikaci a 100,-Kč/m2 pozemku pod komunikací je odpovídající. Materiál bude dále projednáván na 

ZM. 
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usnesení RM č. 255/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit postup při vypořádání převodu budoucí komunikace v průmyslové zóně Vesecko  

vybudovanou firmou SFS intec, s.r.o., Turnov na částech pozemků parc.č. 695/123, 695/121 a 

695/13, vše k.ú. Daliměřice . 

RM doporučuje ZM schválit kupní cenu komunikace ve výši 250,-Kč/m2 a 100,-Kč/m2 pozemku 

pod komunikací. 
 

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

 

19. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - dodatečné stavební práce 
 

Rozprava: 

      V rámci realizace stavby "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" probíhají plánované 

práce s termínem dokončení do 4.5.2016. K datu 20.4.2016 byl předloženy poslední změny, které 

znamenají drobnější vícepráce a méněpráce. Tímto posledním dodatkem je finančně ukončena realizace 

areálu. Pro smluvní zajištění víceprací a méněprací bylo vypsáno jednací řízení bez uveřejnění, které řeší 

všechny známé vícepráce a méněpráce. Celková částka za vícepráce za celou stavbu je tak 3 953 614Kč. 

 

Smlouva o dílo byla uzavřena na celkovou částku 175 136 374,- Kč bez DPH 

dodatek č. 2 ze dne 26.6.2015 navýšení na celkem 176 650 464,-Kč bez DPH 

dodatek č. 3 ze dne 3.12.2015 navýšení na celkem 177 747 437,-Kč bez DPH 

dodatek č. 4 ze dne 7.4.2016 navýšení  na celkem 179 054 684,-Kč bez DPH 

dodatek č. 5 přepokládá zvýšení ceny o 35 304,-Kč bez DPH na celkem 179 089 988,-Kč bez DPH. 

 
 

usnesení RM č. 256/2016 

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

schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na stavbu "Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov- dodatečné stavební práce" a pověřuje jednatele společnosti podpisem 

dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 14120. Cena díla bude navýšena o 35 304 Kč bez DPH celkem na 

179 089 988 Kč bez DPH. 
 

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

 

20. Udělení výjimky ze směrnice č. 49.13 Zásady a postupy k zadávání zakázek 

Městem Turnov 
 

Rozprava: 

      Směrnice města č.49.13 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov nám ukládá, že v 

případě zadávaní zakázek v hodnotě nad 90 tis Kč bez DPH musí být dodržován postup podle této 

směrnice, oslovován příslušný počet uchazečů a zveřejnění zakázky prostřednictvím systému E ZAK. 

O odchylném zadání může rozhodnout rada města a udělit výjimku.  

V letošním roce připravujeme realizaci těchto staveb, které máme zájem zadat přímo Technickým 

službám Turnov s.r.o.:  

Rekonstrukce chodníku Přepeřská II. etapa nabídková cena 284 tis Kč. vč. DPH  

Oprava chodníku Zahradní – nabídková cena 620 tis Kč vč. DPH  

Chodníky na sídlišti Výšinka – nabídková cena 457 tis Kč vč. DPH  

Chodník Sobotecká – nabídková cena 296 tis Kč vč. DPH  
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Veřejné osvětlení chodník Sobotecká – nabídková cena 319 tis Kč vč. DPH  

Rampa Studentská ulice – rozpočtovaná cena 252 tis Kč vč. DPH  

Nabídkové ceny byly důsledně porovnávány s nejnižšími jednotkovými cenami dosaženými v rámci 

výběrových řízení na dodavatele obdobných zakázek v roce 2016 a 2015. 
 

Z důvodu naplnění podmínek zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

naplnění podmínek nového zákona o zadávání veřejných zakázek navrhujeme radě města, aby zakázky, 

které mohou být realizovány společností Technické služby Turnov, s.r.o. byly zadávány přímo této 

společnosti bez vypsání výběrového řízení. Jedná se o zakázky  malého rozsahu v hodnotě do 2 mil Kč 

bez DPH u služeb a dodávek a do 6 mil Kč bez DPH na stavební práce. Aby město Turnov mohlo zadávat 

zakázky přímo své společnosti musí tato společnost pro vlastníka vykonávat převládající část své činnosti, 

v novém zákoně je tato podmínka uvedena číselně tj. ve výši 80% činnosti. V rámci nové dikce zákona 

navrhujeme upravit i aktualizaci směrnice č. 49.13 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov 

a předložit ji k projednání RM v květnu 2016. 
 

usnesení RM č. 257/2016 

RM schvaluje  

výjimku ze směrnice č. 49.13 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov pro zadání 

prací Technickým službám Turnov s.r.o. na zakázku Rekonstrukce chodníku ulice Přepeřská II. 

etapa a  Oprava chodníku ulice Zahradní. 
 

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

usnesení RM č. 258/2016 

RM ukládá  

odboru správy majetku připravit aktualizaci směrnice č. 49.13 Zásady a postupy k zadávání 

zakázek Městem Turnov a předložit ji k projednání RM v květnu 2016. 
 

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

 

21. Schválení podání žádosti o pokácení stromu rostoucího na pozemku Města 

Turnov 
 

Rozprava: 

      Dne 1.4.2016 byla zahájena demolice staré nevyhovující lávky na Šetřilovsku, která byla v havarijním 

stavu. Následně bylo provedeno geodetické zaměření nových základových patek dle schválené projektové 

dokumentace. Nové základové patky ze strany do Metelkových sadů jsou ve střetu s kořenovým 

systémem stromu javor klen s obvodem kmene 150 cm, na pozemku parc.č.2812 v katastrálním území 

Turnov. Lávku nelze jiným směrem posunout, a proto je zapotřebí strom pokácet. Bude podána žádost o 

povolení ke kácení a následně bude strom i s kořeny odstraněn. 
 

usnesení RM č. 259/2016 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 javoru klen rostoucí na pozemku parc.č. 2812 v katastrálním 

území Turnov z důvodu výstavby lávky. 
 

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

V Turnově dne 4. května 2016 

 

 

Mgr. Petra Houšková        Mgr. Jana Svobodová 

    místostarostka               místostarostka 


