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ZÁPIS  
z 16. jednání Rady města Turnov 

ze dne 18. srpna 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, Ing. 
Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník úřadu: 

            
 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Ostatní 
1. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Výsledek veřejné 

zakázky "Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a 
příjezdové komunikace" 

Mgr. Jana Svobodová 13:00-13:30     

2. Zahájení veřejné zakázky „Přístavba WC, novostavba 
skladu a oplocení v areálu letního kina Turnov" 

Mgr. Petra Houšková       

Záležitosti odboru správy majetku 
3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Veřejné osvětlení Markova 

ulice, Turnov" 
Mgr. Dagmar Šrytrová 13:30-14:30      

4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Průmyslová zóna Vesecko, 
chodník a rekonstrukce přístupové komunikace" 

            

5. Schválení dodatku č. 1 na akci: Oprava oplocení 
sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov, méněpráce, 
vícepráce. 

       

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojky 
pro objekt na pozemku p. č. 1906 k. ú. Turnov, Krátká ul., 
Turnov" 

       

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Alej Legií čp. 904-
kNN,SR" 

       

8. Pronájem reklamních ploch        
9. Záměr pronájmu pozemků a stavby - areál KERI a.s.        
10. Koupě pozemku p. č. 767/6, k. ú. Daliměřice        
11. Souhlas se stavbou – Wranovský 
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12. Prodej části pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. 
Daliměřice, výběrové řízení formou dražby - bod byl 
stažen z jednání  

       

13. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2600/14, k. ú. Turnov 
- Nádražní ulice čp. 2183 

       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
14. Individuální dotace TJ Turnov - výstavba beach 

volejbalových kurtů a sportovně relaxační zóny 
Mgr. Martina Marková 14:30-14:50      

15. Čerpání fondů příspěvkových organizací        
Ostatní 

16. 
 
 
17 
 
18. 
 

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování 
některých hazardních her na území města Turnov – změna 
počtu míst k provozování 
Žádost o dotaci "Vybavení do nové knihovny v ul. Skálova, 
Turnov - doplněný bod 
Organizační změna – Městský úřad Turnov – odbor 
správní  - doplněný bod  
 
 

Mgr. Eva Honzáková 
 
 
Mgr. Dagmar Šrytrová 
 
Mgr. Honzáková 

14:50-15:00 

Usnesení RM č. 578/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
1. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Výsledek veřejné zakázky "Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a 
příjezdové komunikace" 
 

Rozprava:  
Předmětem materiálu je schválení výběru nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., IČ: 28776976 ve veřejné zakázce „Táborová základna MěÚ Turnov v 
Krčkovicích a příjezdové komunikace“ za vysoutěženou částku 8.397.727,03 Kč bez DPH/10.161.249,71 vč. DPH. Na 
radě města dne 11.5.2022 usnesením č. 364/2022 byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky 
„Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace“. 
Veřejná zakázka byla zahájena dne 1.7.2022 zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele Městské 
sportovní Turnov, s.r.o. a bylo vyzváno 5 společností k předložení nabídky. 
Zadavatel obdržel v termínu do 15.8.2022 do 10 hodin 1 elektronickou nabídku prostřednictvím profilu zadavatele. 
Zadavatel zvolil pro hodnocení nabídek ekonomickou výhodnost nabídky, a to dle jediného kritéria nejnižší 
nabídkové ceny bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky byla 8.000.000 Kč bez DPH. 
 
Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH  

1. 
ZIKUDA - vodohospodářské 
stavby spol. s r.o. 

28776976 
8.397.727,03 Kč 
10.161.249,71 Kč 

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, byla hodnotící komisí dne 15.8.2022 vyhodnocena a 
doporučena jako nejvhodnější nabídka účastníka ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., IČ: 28776976, který 
předložil nejnižší nabídkovou cenu 8.397.727,03 Kč bez DPH/10.161.249,71 Kč s DPH.  
          

Usnesení RM č. 579/2022 
RM v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o.  
schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku dodavatele ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s 
r.o., IČ: 28776976 na realizaci veřejné zakázky „Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové 
komunikace“ za cenu 8.397.727,03 Kč bez DPH/10.161.249,71 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o 
dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 580/2022 
RM v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o.  
ukládá jednateli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi zajistit podpis Smlouvy o dílo. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
2. Zahájení veřejné zakázky „Přístavba WC, novostavba skladu a oplocení v areálu letního kina Turnov" 
 

Rozprava: 
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na realizaci akce "Přístavba WC, novostavba skladu a oplocení 
v areálu letního kina Turnov“.  Veřejná zakázka bude vypsána jako zakázka malého rozsahu s termínem realizace od 
3.10.2022 do 30.11.2022. V přílohách jsou uvedeny zadávací podmínky veřejné zakázky, návrh smlouvy o dílo a 
dále projektová dokumentace. 
 

Usnesení RM č. 581/2022 
RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Přístavba WC, novostavba skladu a oplocení v areálu letního kina 
Turnov“ a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. David 
Pešek, Mgr. Eva Honzáková, Jan Lochman, a ukládá KC Turnov vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek 
hodnotící komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Veřejné osvětlení Markova ulice, Turnov" 
 

Rozprava: 
Smlouva o dílo byla na základě výsledku výběrového řízení podepsána v únoru 2022. V dubnu letošního roku 
zhotovitel písemně avizoval, že z důvodu nepříznivé změny situace na trhu s materiálem a díky válečnému 
konfliktu, se zvyšují ceny energií, dojde k navýšeny ceny díla. Nejvyšší navýšení se promítlo do ceny sloupů 
veřejného osvětlení a svítidel. V této dodávané položce materiálu je navýšení ceny o 237.865 Kč bez DPH. Celková 
cena navýšení v Dodatku č. 1 je o 308.222,88Kč bez DPH, 372.949,68 Kč vč. DPH. 
Termín dokončení díla ze smlouvy o dílo byl předpokládán do 06/2022, v koordinaci se stavbou „Turnov-oprava 
kanalizace Markova ulice, Turnov. Tato smlouva o dílo má termín dokončení díla do 30.8.2022. Vzhledem k tomu, 
že historické typy sloupů, které v centru používáme, přestal dodavatel sloupů vyrábět, musely být sloupy veřejného 
osvětlení vyrobeny v zakázkové výrobě s delším termínem dodání. Termín dokončení veřejného osvětlení je nyní do 
15.9.2022. 
Dodatek č. 1 řeší navýšení ceny díla, které vyplývá ze Změnového listu č. 1, celkový rozpočet je navýšen na 
996.741,88Kč bez DPH, 1.206.057,68Kč vč. DPH a dále prodloužení termínu dokončení díla do 15.9.2022.            
 

Usnesení RM č. 582/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. OSM/22/276/SYS s firmou Ještědská stavební společnost spol. s r.o., IČ: 
18382550 ve výši 996.741,88 Kč bez DPH, 1.206.057,68 Kč vč. DPH na akci „Veřejné osvětlení Markova ulice, 
Turnov" a prodloužení termínu dokončení akce do 15. 9. 2022 a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 
1 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové komunikace" 
 

Rozprava: 
Dne 11. 3. 2022 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka „Průmyslová zóna Vesecko, chodník a 
rekonstrukce přístupové komunikace“ s předpokládanou hodnotou 3.400.000 Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky 
byla schválena radou města dne 9. 3. 2022 usn. č. 173/2022. Zakázka byla vysoutěžena za cenu 2.578.201,87 Kč bez 
DPH, 3.119.624,27 Kč vč. DPH, kterou předložila firma COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005. S vítězem byla uzavřena dne 
3.5.2022 smlouva o dílo s termínem plnění nejpozději do 31.8.2022. Z důvodu velkého odstupu mezi zpracováním 
projektové dokumentace a dobou realizace akce, kdy stromy v přímé vazbě na stavbu vzrostly, nelze provést 
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navržené přesazení, kořenový systém by zasahoval do navržených zemních prací, bylo nutné přepracovat 
projektovou dokumentaci, a s tím souvisí také změny uvedené v technické zprávě a v novém rozpočtu akce.  
Termín plnění akce nebude těmito změnami dotčen. Rozdíl činí -199.493,24 Kč bez DPH, -241.386,82 Kč vč. DPH. 
Dodatek č. 1 řeší vícepráce a méněpráce, které vyplývají ze změny technické dokumentace - nového rozpočtu. 
Celkový rozpočet je snížen na 2.378.708,63 Kč bez DPH, 2.878.237,45 Kč vč. DPH. Co se týče zákona o veřejných 
zakázkách, je tato změna rozpočtu v zákonných limitech.         
 

Usnesení RM č. 583/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. OSM/22/722/KAZ s firmou COLAS CZ, a. s., IČ: 26177005 ve výši 
2.378.708,63 Kč bez DPH, 2.878.237,45 Kč vč. DPH. DPH na akci „Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce 
přístupové komunikace" a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
5. Schválení dodatku č. 1 na akci: Oprava oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov, méněpráce, 
vícepráce. 
 

Rozprava: 
Stavbu provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma Michal Zonyga z Bozkova, která byla vybrána na základě 
výběrového řízení a schválena RM. Na minulou radu jsme předložili zhotovitelův návrh na opravu podezdívky 
oplocení okolo venkovního hřiště. Cena by se zvedla z původní ceny 574 tis. Kč bez DPH na novou cenu 1 786 tis. Kč 
bez DPH. Z důvodu velkého nárůstu ceny proto RM schválila variantu obložení betonové podezdívky modřínovým 
obkladem. Proto byl zhotovitel vyzván ke zpracování aktualizované nabídky zohledňující toto řešení. Odbor správy 
majetku by se přikláněl k variantě obkladu podezdívky oplocení hřiště v Žižkově ulici kompletně ze všech stran, aby 
byla stávající podezdívka "chráněna" stejně na všech stranách. Z důvodu současné obtížné situace s dodávkami 
dřeva zhotovitel požaduje prodloužení termínu dokončení na 30.9.2022.  
            

Usnesení RM č. 584/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Michal Zonyga., IČ  72940247, na akci Oprava oplocení 
sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov. Nová cena díla bude 732.486,73 Kč bez DPH/886.308,94 Kč s DPH, nový 
termín dokončení je 30. 9. 2022. RM ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu "Vodovodní a kanalizační 
přípojky pro objekt na pozemku p. č. 1906 k. ú. Turnov, Krátká ul., Turnov" 
 

Rozprava: 
Investor pan xxxxxxxxxxx připravuje na pozemku města Turnova stavbu inženýrských sítí k budoucímu objektu na 
pozemku p.č.1906 k. ú. Turnov v Krátké ulici , Turnov 2. Jedná se o vodovodní přípojku v délce 6,9 bm a kanalizační 
přípojku 5,4 bm. Touto stavbou budou dotčen pozemek parc.č.1907 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova. Obě 
přípojky budou napojeny na kanalizační stoku a vodovodní řad v ulici Krátká. Věcné břemeno spočívá v oprávnění 
provozování stavby vodárenského zařízení včetně jeho příslušenství.  Stavba není v kolizi s jinou místní stavbou. 
Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický plán.                               
 

Usnesení RM č. 585/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemek parc. č. 1907 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce 13 bm dotčených stavbou 
splaškové kanalizace a vodovodní přípojky k budoucímu objektu v Krátké ul., ve prospěch xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 5.200,- Kč + DPH (400 Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Alej Legií čp. 
904-kNN,SR" 
 

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, Alej Legií čp. 904-kNN,SR“. Projektovaná stavba se nachází v lokalitě u 
kasáren, v ul. Alej Legií a Nad Šetřilovskem. Bude provedena umístěním nového podzemního kabelového vedení 
nízkého napětí formou výkopu. Nové odběrní místo je určeno pro čp. 904 v ul. Alej Legií. 
Trasa podzemního kabelového vedení povede po pozemcích p. č. 991/11, 991/10, 991/13, 990/19, 989 k. ú. 
Turnov, které jsou ve vlastnictví města Turnov. Celková trasa vedení bude cca 142 bm a povede dle přiložené 
situace.     
 

Usnesení RM č. 586/2022 
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 pozemcích parc. č. 991/11, 991/10, 991/13, 990/19, 989 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce cca 142 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Alej Legií čp. 904-
kNN,SR“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku v částce 1.610 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
8. Pronájem reklamních ploch 
 

Rozprava: 
Město Turnov má na základě výběrového řízení uzavřenou smlouvu na pronájem sloupů veřejného osvětlení na 
umístění reklamního zařízení v Turnově s firmou Agentura Promotion v.o.s., Turnov. Smlouva byla uzavřena na 
dobu dvou let (01.01.2021 – 31.12.2022).  
Předmětem smlouvy je pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamního zařízení v těchto 
ulicích: Sobotecká – 9 sloupů, 5. května – 4 sloupy, Nádražní – 18 sloupů, Bezručova – 8 sloupů, Palackého – 3 
sloupy, Přepeřská – 4 sloupy, Výšinka – 2 sloupy a J. Palacha – 2 sloupy. Nájemné bylo stanoveno paušální částkou 
12.000 Kč/rok a příplatek ve výši 50 Kč/měsíc za každý reklamou obsazený sloup veřejného osvětlení. K těmto 
sazbám je připočítáno DPH v platné sazbě. Reklamou bylo obsazeno cca 32 sloupů. Nájemné za rok 2021 bylo 
celkem: 35.695 Kč vč. DPH. Při vypsání veřejné zakázky v roce 2020 a stanovení paušální částky 80.000 Kč/rok se 
nepřihlásil žádný uchazeč. Proto byly podmínky upraveny, aby každý uchazeč navrhl paušální částku i částku za 
reklamou obsazený sloup veřejného osvětlení. 
Předmětem materiálu je vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Pronájem sloupů veřejného osvětlení na 
umístění reklamy“. 
Veřejná zakázka bude vypsána jako veřejná zakázka malého rozsahu s termínem realizace akce od 1.1.2023 do 
31.12.2024. 
Po dohodě s odborem dopravy, p. Vaňátkem navrhujeme vypsat přímo čísla sloupů VO, která jsou přístupná 
veřejnosti v GISu (odkaz: Geoportál ORP Turnov) – GIS ORP Turnov/Pasporty/Pasport veřejného osvětlení. Tím 
bude jasně stanoveno, kde reklamy být mohou a kde ne.            
V příloze č. 1 a 2 jsou zadávací podmínky veřejné zakázky, včetně smlouvy o pronájmu a je navržena komise pro 
hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Vladimíra Vávrová, 
Mgr. Pavel Vaňátko. 
 
Pronájem ploch pro reklamní zařízení - Antonín Šrajer  
Město Turnov má s firmou Antonín Šrajer - Corap uzavřenou smlouvu o pronájmu prostor na umístění reklamních 
zařízení. Jsou to místa, která si našel p. Šrajer sám a následně je k tomuto účelu opravil (tabule, kotvy, osvětlení). 
Jedná se o tato místa se současným nájemným: 
- reklama 3x2 m a 4x2 m u Penny marketu (3 ks) – 2.472 Kč/měs.   
- reklama na zábradlí u Kudrnáčových hodin (4 ks) – 1.030 Kč/ks/měs. 
- reklama na zábradlí u kruhové objezdu (Palackého - Bezručova) 257,50 Kč/ks/měs. 
- reklama na fasádě domu č.p. 1055 Bezručova – 4.635 Kč/měs. 
Celkové měsíční nájemné je tedy 8.394,50 Kč + DPH v platné sazbě. Nájemné je hrazeno měsíčně, ať je prostor 
reklamou obsazen nebo není. 
Pan Šrajer byl ohledně prodloužení těchto prostor kontaktován a rád by je i nadále využíval za stejných podmínek 
jako doposud.  

http://gis.turnov.cz/hslayers/map/?SID=&lang=cze
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OSM navrhuje panu Šrajerovi vyhovět a uzavřít s ním smlouvu o pronájmu prostor na umístění reklamních zařízení 
na další 2 roky (2023 - 2024) s navýšením ceny o výši inflace k datu 12/2022 zveřejněnou Českým statistickým 
úřadem.  
Reklamní zařízení firmy Antonín Šrajer - CORAP mají jednotný vzhled. Pan Šrajer je často v prodlení s úhradami za 
pronájem, proto provádíme zápočty faktur. Nyní dluží pouze jednu fakturu v částce 10.157,35 Kč. 
 
 

Usnesení RM č. 587/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky „Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy“ a schvaluje komisi 
pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Vladimíra 
Vávrová, Mgr. Pavel Vaňátko a ukládá odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek 
hodnotící komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

Usnesení RM č. 588/2022 
RM schvaluje  
uveřejnění adresného záměru pronájmu prostor na umístění reklamních zařízení s firmou Antonín Šrajer – CORAP, 
IČ: 10509976, na zábradlí u kruhového objezdu (Palackého - Bezručova), u Kudrnáčových hodin, u Penny a na 
fasádě domu č. p. 1055, ul. Bezručova, Turnov. Smlouva bude uzavřena na 2 roky od 01.01.2023 do 31.12.2024 za 
celkové nájemné ve výši 8.394,50 Kč + DPH, navýšené o výši inflace k 12/2022 zveřejněnou Českým statistickým 
úřadem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 
9. Záměr pronájmu pozemků a stavby - areál KERI a.s. 
 

Rozprava: 
Město Turnov má zájem koupit od obchodní společnosti KERI a.s., Koňský trh 615, Turnov nemovitosti zapsané na 
LV č. 7442 v k. ú. Turnov.           
Dále je město vlastníkem pozemku parc. č. 273, o výměře 830 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha, zapsaného pro katastrální území Turnov, obec Turnov na LV č. 10001 v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily. Tento pozemek využívá společnost 
KERI a.s. za účelem parkování osobních i nákladních vozů. Společnost KERI a.s. má zájem tyto pozemky vč. budovy 
čp. 615 nadále využívat pro účely své firmy. Při jednáních tedy bylo domluveno, že město Turnov poskytne 
společnosti KERI a.s. na základě nájemní smlouvy výše uvedené nemovitosti do nájmu na dobu 7 let. 
Zároveň byla dohodnuta i výše nájemného takto: pozemek p. č. 273 - parkoviště za částku 120.000 Kč/rok + DPH a 
ostatní nemovitosti za částku 1.948.000 Kč/rok + DPH. Pronajímatel je oprávněn výši nájemného jednostranně 
zvýšit o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou 
Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok (dále jen „Index“). Bude-li Index vyšší jak 10 %, bude 
nájemné zvýšeno o 10 % plus 50 % z rozdílu mezi Indexem a 10 %. K první indexaci nájemného může dojít od 1. 1. 
2024. Před schválením a podepsání nájemní smlouvy musí být záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce. 
Předkládáme tedy radě města záměr pronájmu. 
 

Usnesení RM č.589/2022 
RM schvaluje  
v případě, že zastupitelstvo města schválí koupi těchto nemovitostí: pozemku parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, 
jehož součástí je stavba – budova s č. p. 615 – průmyslový objekt; parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, parc. č. 276/3, o 
výměře 282 m2, parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, a 
parc. č. 273, o výměře 830 m2, vše k. ú. Turnov, zveřejnění záměru pronájmu těchto nemovitostí dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/1/0] 
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10. Koupě pozemku p. č. 767/6, k. ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova ke schválení návrh koupě pozemku p. č. 767/6 - trvalý travní porost o výměře 
4058 m2, k. ú. Daliměřice, obec Turnov. Jedná se o pozemek na pravém břehu řeky Jizery pod Hrubým Rohozcem. 
V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost, dle územního plánu je určen jako zeleň sídelní a 
přírodního charakteru. Přes pozemek vede turistická trasa Zlatá stezka Českého ráje a  nauční stezka Zámecká 
stezka Turnov-Hrubý Rohozec. Majitelka paní xxxxxxxxxxx uvádí, že pozemek je v poslední době velmi využíván 
turisty, tím je znehodnocována tráva určená k sečení, pozemek je znečišťován psy. Město Turnov oslovila s 
požadavkem o kompenzaci na škody na pozemku ve výši 30 - 40 tisíc ročně, případně odprodat za cenu 150 Kč/m2. 
 

Usnesení RM č. 590/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit koupi pozemku p. č. 767/6 o zapsané výměře 4058 m2, k. ú. Daliměřice za 
cenu 70 Kč/m2, tj. 284.060 Kč. Kupující bude hradit náklady na vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 
11. Souhlas se stavbou - Wranovský 
 

Rozprava: 
Žádost společnosti WRANOVSKY CRYSTAL s.r.o. o souhlas se stavbou na pozemku p. č. 702/3, k. ú. Daliměřice.            
Společnost je výrobcem exkluzivních křišťálových svítidel. S rozšiřováním zakázkové  výroby specializovaných 
velkorozměrových svítidel vznikla potřeba nové výrobní haly s možnosti prezentace výroby, kdy minimální 
potřebná výška prostoru je 6 m a více.  
Společnost WRANOVSKY CRYSTAL s.r.o., resp. manželé Wranovští, vlastní v areálu obchodně-průmyslové zóny 
Turnov-Vesecko výrobní halu na pozemku p. č.  St. 874, k. ú. Daliměřice, stavba pro průmysl a skladování 
Daliměřice čp. 490.  Pozemek pod halou i část pozemku p. č. 702/3, k. ú. Daliměřice, před halou má společnost od 
města Turnova pronajaté. 
Novou halu by společnosti ráda postavila na pozemku p. č. 702/3, k. ú. Daliměřice, v prostoru mezi stávající halou a 
oplocením pozemku p. č. 698/57, východním směrem od stávající haly. Zastavěná plocha navrhované haly je cca 
300 m2, výška haly 7,2 m.  
Formu stavby na cizím pozemku se souhlasem vlastníka volí žadatel s ohledem na dosud zcela neukončené řízení ve 
věci restitučního nároku rodu Walderode. Na listu vlastnictví je u obou pozemků p.p.č. 702/3 i p.p.č. St. 874, oba k. 
ú. Daliměřice, stále zapsána poznámka o podání žaloby na určení vlastnického práva. Žadatel doložil ke své žádosti 
souhlas se stavbou právního zástupce paní  Johanny Kammerlander. Pozemek p. č. 702/3, k. ú. Daliměřice, je v 
katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití sportoviště a rekreační plocha. V územním 
plánu města je pozemek zařazen do ploch s funkcí - plochy pro průmyslové výroby a sklady. 
 

Usnesení RM č. 591/2022 
RM souhlasí  
s umístěním nové haly společnosti WRANOVSKY CRYSTAL s.r.o. na pozemku p. č. 702/3, k. ú. Daliměřice dle 
předložené architektonické studie zpracované Ing. Vratislavem Salabou v květnu 2022 a pověřuje starostu 
jednáním o dohodě o odkupu pozemků v areálu společnosti WRANOVSKY CRYSTAL s.r.o. po ukončení kauzy 
Walderode. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
12. Prodej části pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice, výběrové řízení formou dražby 
 

Bod byl stažen z jednání rady města. 
 
 
13. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2600/1, k. ú. Turnov - Nádražní ulice čp. 2183 
 

Rozprava: 
Žádost společenství vlastníků domu Turnov čp. 2183 v Nádražní ulici o prodej části pozemku p. č. 2600/1, k. ú. 
Turnov.  Jedná se o víceúčelový nárožní dům v ulici Nádražní, stojící na pozemku p. č. 2600/168, k. ú. Turnov.  V 
domě je vymezeno 5 jednotek, z toho 3 byty, prodejna pečiva a ordinace. Společenství vlastníků má zájem odkoupit 
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cca 100 m2, z toho 80 m2 je plocha navrhované stavby, 20 m2 je plocha okolo domu. Na LV č. 10001, k. ú. Turnov, je 
u pozemku p. č. 2600/1, k. ú. Turnov, zapsáno probíhající řízení o povolení vkladu vzniku věcného břemene k 
nemovitostem na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatné mezi městem Turnov a společností 
PAMICO CZECH, s.r.o., č. j. V-2536/2022. Toto řízení je přerušené do doby ukončení všech předcházejících řízení o 
povolení vkladu práva do katastru nemovitostí vztahujících se k danému pozemku. Z výše uvedeného důvodu, kdy 
na pozemku vázne plomba - přerušení předcházejícího řízení o vzniku práva, odbor správy majetku navrhuje Radě 
města Turnova nesouhlasit s prodejem části pozemku p. č. 2600/1, k. ú. Turnov, o výměře 100 m2. 

 
Usnesení RM č.592/2022 

RM nesouhlasí  
s prodejem části pozemku p. č. 2600/1, k. ú. Turnov, o výměře 100 m2, za účelem přístavby skladovacích kójí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
  
14. Individuální dotace TJ Turnov - výstavba beach volejbalových kurtů a sportovně relaxační zóny 
 

Rozprava: 
Žádost o poskytnutí individuální dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (dále jen TJ Turnov) ve výši 
700.000 Kč. Dotace má být využita na financování části projektu spojeného s výstavbou beach volejbalových kurtů, 
sportovně relaxační zóny a rekonstrukci antukových kurtů na pozemcích v k. ú. Turnov, p. č. 598/1, 598/2, 842/1 a 
843/21 v těsné blízkosti městského atletického stadionu Ludvíka Daňka a současného volejbalového areálu TJ 
Turnov (dále jen sportovní areál). Předpokládané celkové náklady na zajištění výstavby sportovního areálu jsou dle 
předloženého položkového rozpočtu stavby vyčísleny na 3.104.197 Kč bez DPH.            
Součástí tohoto materiálu je také navrhované znění smlouvy o poskytnutí dotace z městského rozpočtu, která by 
měla být v případě rozhodnutí o poskytnutí dotace, s příjemcem uzavřena. V případě odsouhlasení jejího znění 
Radou města bude smlouva předložena k odsouhlasení žadateli o dotaci, a to ještě před zářijovým jednáním 
Zastupitelstva města o poskytnutí dotace. 
V případě, že bude rozhodnuto o poskytnutí individuální dotace, musí být v rámci rozpočtového opatření č. 5 
vyčleněny pro tento účel prostředky v městském rozpočtu, tj. 700.000 Kč. Dále pak v souvislosti s realizací tohoto 
projektu bude muset být v rozpočtu města vyčleněna částka pro MST s.r.o. ve výši 180-200.000 Kč na úpravy 
odhodového prostoru kladiva, která není součástí rozpočtu MST na opravu a údržbu sportovišť v tomto roce. 
 

Usnesení RM č. 593/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 700.000 Kč pro 
spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. na realizaci výstavby beachvolejbalových kurtů, sportovně relaxační zóny 
a rekonstrukce antukových kurtů. Zároveň Rada města Turnov souhlasí se zapracováním podmínek, za nichž bude 
dotace poskytována, dle diskuze do smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
 
 
15. Čerpání fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 
Žádost  
1) ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o čerpání investičního fondu na 
nákup nové interaktivní tabule SMART v hodnotě 145.781 Kč vč. DPH. Žádost podává ředitel školy v souladu 
s interní směrnicí města č. 45.06. Prostředky na nákup této investice budou zvlášť vyčleněny z provozního 
příspěvku organizace a převedeny do investičního fondu. Na pořízení interaktivní tabule bude nutné čerpat 
investiční fond. 
Organizace požádala o dotaci na nákup této investice. Žádost o dotaci č. fiche 6 (název fiche: 3.6 Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských oblastech) byla v květnu podána na MAS Obecně prospěšnou společnost pro Český 
ráj, splnila fázi administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti, fázi věcného hodnocení a byla vybrána k podpoře. 
Koncem srpna bude žádost předána na SZIF a případná smlouva by se podepisovala na konci roku v prosinci nebo v 
lednu příštího roku. Souhlas s čerpáním investičního fondu je tedy nyní nutný pro možnost okamžitého nákupu 
interaktivní tabule, a pokud organizace finanční prostředky obdrží z dotace, pak bude nyní vyčleněná částka 
z provozního příspěvku vrácena zpět do provozního příspěvku.  
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Investiční fond je k 30.06.2022 ve výši: 617.262,25 Kč. 
2) ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 500, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 
organizace ve výši 265.614 Kč na výmalbu a opravu osvětlení v suterénu (vč. šaten) budovy školy v ul. Skálova. 
Suterén se nemaloval několik desítek let, dožitá světla zde jsou dokonce z 80. let 20. století. Pokud bude žádosti 
vyhověno, je třeba navýšit sledovaný ukazatel 511 – opravy a udržování o 260 tis. Kč na 590 tis. Kč 
Rezervní fond je k 30.06.2022 ve výši 1.180.484 Kč. 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 325.500 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 854.984 Kč. 
3) ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 
organizace ve výši 150.000 Kč. Částka bude použita na výměnu oken v 2. podlaží, dle předchozí domluvy o finanční 
spoluúčasti organizace na této akci. 
Rezervní fond je k 10.08.2022 ve výši 820.492 Kč.  
Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2022: 72.000 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 748.492 Kč. 
 

Usnesení RM č. 594/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do výše 146 tis. Kč 
na nákup interaktivní tabule SMART. Prostředky na nákup investice budou vyčleněny z příspěvku na provozní 
činnost školy. 
 

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

Usnesení RM č. 595/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 500, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 266 tis. Kč 
na navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování z důvodu výmalby a opravy osvětlení v suterénu 
budovy školy. 
 

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

Usnesení RM č. 596/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 500, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - 
Opravy a udržování o 260 tis. Kč na celkových 590 tis. Kč z důvodu výmalby a opravy osvětlení v suterénu budovy 
školy. 
 

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

Usnesení RM č. 597/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 150 tis. Kč na 
výměnu oken v 2. podlaží budovy školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
16. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov – změna 
počtu míst k provozování 
 

Rozprava: 
Na Městský úřad Turnov byla dne 16. 6. 2022 doručena žádost společnosti GELP o vyřazení adresního místa 
Nádražní 572 z obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov, 
a to z důvodu ukončení provozu herního prostoru (herny) na této adrese. Žádost je podpořena vyjádřením vlastníka 
nemovitosti, ve které byla herna provozována. Faktický provoz herny byl ukončen k 30. 6. 2022.            
Místa k provozování nyní určuje obecně závazná vyhláška č. 5/2018, o regulaci provozování některých hazardních 
her na území města Turnov, ze dne 16. srpna 2018, ve které jsou stanovena 3 místa pro provozování (Nádražní č 
572, Nádražní 1123 a Sobotecká 595). Podle článku 6 této obecně závazné vyhlášky zastupitelstvo města rozhoduje 
o vyřazení míst z přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky na základě žádostí provozovatelů. 
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Proto předkládáme ke schválení novou obecně závaznou vyhlášku, v jejíž příloze č. 1 došlo k úpravě počtu míst, kde 
mohou být hazardní hry, v tomto případě technická hra, provozovány. Nyní se tak bude jednat pouze o adresní 
místa Sobotecká 595 a Nádražní 1123. 
 

Usnesení RM č. 598/2022 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování některých hazardních her na území 
města Turnov v předloženém znění. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
17. Žádost o dotaci "Vybavení do nové knihovny v ul. Skálova, Turnov" 
 

Rozprava: 
Na konci roku 2019 byla schválena architektonická studie Novostavby knihovny Antonína Marka v Turnově od 
společností A69 - architekti s.r.o. V roce 2020 až 2021 probíhala projektová příprava do fáze projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele (12/2021). Stavebním úřadem bylo vydáno společné povolení, které nabylo 
právní moci (26.10.2021). Do současné doby proběhlo dokončení podkladů pro vybavení.  
Žádost o dotaci na projekt „Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov“ do Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021-2027 specifický cíl 4.4 byl podán dne 28.7.2022. 
Dle nových informací ze semináře pro žadatele, který se konal 8.8.2022, do této výzvy lze předložit několik projektů 
od jednoho žadatele. Jelikož je stanoven limit pro projekt, který je v částce 80 mil. Kč a celá stavba vč. IT vybavení a 
mobiliáře je navržena v částce 104.460.061 Kč vč. DPH, nabízí se varianta, předložit ještě jeden projekt do totožné 
výzvy na vybavení knihovny. 
Výzvy budou v současném dotačním období průběžné, tzn. nebudou bodově hodnoceny, ale průběžně budou 
žádosti pouze kontrolovány na podmínky přijatelnosti a věcné správnosti a doporučovány k financování do 
vyčerpání alokace. Z tohoto důvodu bylo nezbytné urychleně podat další žádost o podporu, a tímto materiálem 
odbor správy majetku seznamuje radu města o tomto rozhodnutí a kroku, neboť v těchto projektech jde nejen o 
kvalitu projektu, ale i o rychlost podání projektové žádosti. 
Projektová žádost byla tedy podána dne 11.8.2022. 
Realizace akce bude financována Žádostí o platbu ex-post, tedy zpětně po realizaci projektu.            
 

Usnesení RM č. 599/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionální operačního programu 
2021-2027 na projekt "Vybavení do nové knihovny v ul. Skálova, Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 600/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit, v případě přidělení dotace, zajištění předfinancování akce a vyčlenění 
finančních prostředků z rozpočtu města ve výši minimálně 15 % z celkových způsobilých nákladů a případné 
nezpůsobilé výdaje potřebné k realizaci projektu „Vybavení do nové knihovny v ul. Skálova, Turnov“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
18. Organizační změna – Městský úřad Turnov – odbor správní  
 

Rozprava: 
Předkládám k projednání návrh organizační změny týkající se Městského úřadu Turnov, a to na základě § 102 odst. 
2 písm. j) zákona o obcích, podle kterého je radě města vyhrazeno stanovit celkový počet zaměstnanců obce v 
městském úřadu a v organizačních složkách města. Navrhuji zrušení jednoho pracovního místa na odboru 
správním, a to v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů. 
Zrušení jednoho pracovního místa bude znamenat nutnost skončení pracovního poměru jedné ze zaměstnankyň. 
Z jednání vedených tajemnicí a vedoucím odboru vyplývá, že zaměstnankyně, která je v současné době dlouhodobě 
v pracovní neschopnosti, by s tímto řešením souhlasila. Bylo by možné dospět k dohodě o skončení pracovního 
poměru z organizačních důvodů (s nárokem na odstupné), a to od 1. 10. 2022. 
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Usnesení RM č. 601/2022 
RM schvaluje  
s účinností od 1. 10. 2022 zrušení jednoho pracovního místa na odboru správním Městského úřadu Turnov, a to 
pracovního místa v agendě vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů za účelem zvýšení efektivity práce. 
 

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

Usnesení RM č. 602/2022 
RM schvaluje  
s účinností od 1. 10. 2022 celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Turnov na 111 pracovních 
míst. Celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu stanoví RM v rozvržení pracovních míst po 
jednotlivých odborech takto:  
kancelář tajemníka  4  
odbor vnitřních věcí  8 
stavební úřad  7  
odbor správy majetku  13  
odbor finanční  8  
odbor rozvoje města  8  
odbor životního prostředí  8  
odbor správní  12  
odbor dopravní  20  
odbor sociálních věcí  12  
odbor školství kultury a sportu  6  
živnostenský úřad  5  
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
 
 
 
V Turnově dne 22. srpna 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petra Houšková     Mgr. Jana Svobodová 
místostarostka      místostarostka 


