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ZÁPIS  
z 18. jednání Rady města Turnov 

ze dne 15. září 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, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, 
Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 

Karel Jiránek, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek 
 
Karel Jiránek, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 

 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Záležitosti odboru správy majetku 
1. Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti "Úsekové 

měření rychlosti v obci Ktová a Radvánovice - majetkové 
vypořádání" 

Mgr. Dagmar Šrytrová  13:00 – 13:40     

2. Smlouva o poskytnutí příspěvku, Oprava komunikace Na 
Stebni 

       

3. Smlouva o poskytnutí příspěvku, p. xxxxxxxxxxx        
4. Darovací smlouvy - prodloužení vodovodu a kanalizace STK 

Malý Rohozec 
       

5. Zahájení veřejné zakázky "Opravy místních komunikací a 
chodníků v Turnově" 

       

6. Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. 
Daliměřice, výběrové řízení formou dražby 

            

Záležitosti odboru životního prostředí 
7. Kácení mimolesní zeleně na pozemcích města Mgr. Jana Svobodová 13:40 – 14:00      

Záležitosti odboru dopravního 
8. Zrušení veřejné zakázky "Nájem zařízení pro měření 

rychlosti" 
Mgr. Pavel Vaňátko 14:00 – 14:30      

Záležitosti odboru vnitřních věcí 
9. Vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a 

domovnických prací na období 01.11.2022 - 31.10.2024 
Ing. Jan Zárybnický 14:30 – 15:00      

Záležitosti odboru sociálních věcí 
   10.      Zpráva    o   hodnocení   nabídek   v   rámci    projektu    ZSST      Mgr. Petra Houšková 
              "Částečná obnova vozového parku pro podporu  
              terénní sociální služby ZSST" – přidaný bod 
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Záležitosti odboru správy majetku 
   11.      Dodatek   č.   1   smlouvy   o   dílo   "Bytová   zóna   Hruštice,         Mgr. Dagmar Šrytrová 
               finální povrchy, I. část" – přidaný bod 
   12.      Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, inženýrské  
               sítě pro  Integrované  výjezdové centrum Vesecko – přidaný  
               bod 
   13.      Zahájení  veřejné  zakázky  –  Stavební  úpravy  na  byty  v ul.  
               Skálova čp. 84, Turnov – přidaný bod  
 
 

Usnesení RM č. 654/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
 
 
1. Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti "Úsekové měření rychlosti v obci Ktová a Radvánovice - 
majetkové vypořádání" 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na majetkové 
vypořádání stavby Měření úsekové rychlosti v obci Ktová a Radvánovice. Dne 04.02.2016 byla uzavřena mezi obcí 
Ktová a AŽD Praha, s. r. o. smlouva o zřízení věcného břemene na druhý měřící bod úsekového měření rychlosti, 
platná do 31.03.2018. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi AŽD Praha, s. r. o. a obcí Karlovice nebyla ve spisu 
dohledána a dle pana starosty nebyla ani sepsána. Dne 31.10.2017 město Turnov převzalo od AŽD Praha, s. r. o. do 
své správy stávající stavbu měření úsekové rychlosti včetně nosných konstrukcí (stožárů s výložníky) umístěných na 
pozemcích obcí Ktová a Karlovice. Vzhledem k tomu, že nebyly uzavřeny a podepsány nové smlouvy o zřízení 
věcného břemene, budou nyní postupně předkládány radě města ke schválení.  
Stožáry na měření úsekové rychlosti jsou umístěny v pozemcích parcel. č. 7 a 775 k. ú. Ktová a 752/3 k. ú. Karlovice. 
Na tyto pozemky jsou sepsány smlouvy o zřízení věcného břemene, které budou na náklady města Turnov 
zavkladovány do katastru nemovitostí, město uhradí i geometrické plány, které jsou součástí těchto smluv. 
 

Usnesení RM č. 655/2022 
RM schvaluje  
uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti s obcemi Ktová a Karlovice na pozemky parcel. č. 7 a 775 k. 
ú. Ktová a 752/3 k. ú. Karlovice v jejich vlastnictví, dotčené stavbou "Měření úsekové rychlosti" ve prospěch města 
Turnov za jednorázovou úhradu 21.000 Kč včetně DPH a uhrazení nákladů za vklad do katastru nemovitostí a 
vypracování geometrických plánů. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku, Oprava komunikace Na Stebni 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku překládá radě města ke schválení materiál týkající se uzavření smlouvy o poskytnutí 
příspěvku na opravu komunikace Na Stebni. Od vlastníka rodinného domu č. p. 908 a nájemníků v zahrádkářské 
kolonii byl dán příslib finanční spoluúčasti na opravu komunikace až ke vjezdu do zahrádkářské kolonie ve výši 55-
65 tis. Kč. Při přípravě rozpočtů a výkazů výměr bylo z finančních důvodu přistoupeno ke zkrácení opravy 
komunikace cca na 1/2, a to pouze k rodinnému domu č. p. 908. Na to nájemníci v zahrádkářské kolonii reagovali 
poskytnutím příspěvku pouze ve výši 50 % z původně přislíbené částky, což je 27.500 Kč. V loňském roce byla 
opravena cesta v délce 115 bm ve výši 337 tis. Kč vč. DPH. Na tuto část je nyní uzavírána smlouva o poskytnutí 
příspěvku ve výši 27.500 Kč. V připraveném plánu plošných oprav komunikací pro letošní rok je zahrnuto 
pokračování opravy komunikace ke vjezdu do zahrádkářské kolonie v délce cca 70 bm. Rozpočet této části je ve výši 
311 tis. Kč. vč DPH. Na tuto část máme příslib doplacení příspěvku cca ve stejné výši. S opravou cesty k novému 
rodinnému domu č. p. 1418 v délce dalších cca 70bm není zatím počítáno. Vlastník rodinného domu na opravu 
první části komunikace přispěl částkou ve výši 500 Kč, v mailové korespondenci přislíbil příspěvek ve výši 5.000 Kč. 
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Usnesení RM č. 656/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na částku ve výši 27.500 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
3. Smlouva o poskytnutí příspěvku, p. xxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku překládá radě města ke schválení materiál týkající se uzavření smlouvy o poskytnutí 
příspěvku na prodloužení vodovodního řadu na Bukovině. Tento vodovodní řad je prodloužen z důvodu výstavby 
nového rodinného domu a zasíťování dalších 5 stávajících rodinných domů v lokalitě Bukovina, za kostelem. 
Smlouva o právu provést stavbu byla s Vodohospodářským sdružením Turnov na tuto stavbu uzavřena 15.10.2021. 
Prodloužení vodovodního řadu realizovala pro Vodohospodářské sdružení Turnov na základě vypsaného 
výběrového řízení firma ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r. o., IČ 28776976. Nově bylo vybudováno 154 
bm vodovodního řadu a 6 přípojek. Cena díla je 710.550 Kč bez DPH. Majitelé napojovaných rodinných domů, kteří 
tuto stavbu vyvolali, uhradí na výstavbu díla částku 392.178 Kč formou příspěvku. Zbylá částka bude uhrazena VHS 
Turnov. Smlouvu o příspěvku uzavře zástupce majitelů pan xxxxxxxxxxxxxxx s městem Turnov, které ji použije na 
úhradu příspěvku Vodohospodářskému sdružení Turnov. 
 

Usnesení RM č. 657/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 392.178 Kč s panem xxxxxxxxxxxxxxxx na výstavbu vodovodního 
řadu na pozemcích parc. č.  68/2, 75/3, 776, 93/3, 95/3 a 96/2, vše v k. ú. Bukovina u Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
4. Darovací smlouvy - prodloužení vodovodu a kanalizace STK Malý Rohozec 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku překládá radě města ke schválení materiál týkající se uzavření 5 darovacích smluv. Celková 
poskytnutá výše daru ve výši 1.356.607 Kč bude použita jako příspěvek na prodloužení vodovodního a 
kanalizačního řadu na Malém Rohozci, k budoucí stanici STK. Darovací smlouvy jsou uzavírány s firmou STK Turnov, 
s. r. o., IČ 25261355 ve výši 400.000 Kč, firmou SIMEREX, s. r. o., Turnov, IČ 27503291 ve výši 217.500 Kč, firmou 
Mypack, s. r. o., Turnov, IČ 05439051 ve výši 494.000 Kč, firmou PIVOVAR SVIJANY, a. s., IČ 25035207 ve výši 
231.500 Kč a paní xxxxxxxxxxxxxx, Turnov ve výši 13.607 Kč. Předmětem stavby je prodloužení vodovodního řadu v 
délce 260 bm, 3 nové vodovodní přípojky a splašková kanalizace v délce 46 bm. Stavba byla realizována firmou 1. 
jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., IČ 49904884. Cena díla je 1.699.045 Kč bez DPH. Žadatelé, kteří tuto 
stavbu vyvolali, uhradí z celkové ceny díla částku ve výši 1.356.607 Kč. Zbylá část bude uhrazena VHS Turnov.  
 

Usnesení RM č. 658/2022 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy s firmou Mypack, s. r. o., Turnov, IČ 05439051 ve výši 494.000 Kč s úpravou účelu daru: 
Dárce se zavazuje přenechat dar obdarovanému za účelem zajištění vodohospodářské infrastruktury města 
Turnova. 
 

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

Usnesení RM č. 659/2022 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy s firmou STK Turnov, s. r. o., Turnov, IČ 25261355 ve výši 400.000 Kč s úpravou účelu 
daru: Dárce se zavazuje přenechat dar obdarovanému za účelem zajištění vodohospodářské infrastruktury města 
Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 660/2022 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy s firmou PIVOVAR SVIJANY, a. s., Svijany, IČ 25035207 ve výši 231.500 Kč s úpravou 
účelu daru: Dárce se zavazuje přenechat dar obdarovanému za účelem zajištění vodohospodářské infrastruktury 
města Turnova. 
 

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

Usnesení RM č. 661/2022 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy s firmou SIMEREX, s. r. o., Turnov, IČ 27503291 ve výši 217.500 Kč s úpravou účelu daru: 
Dárce se zavazuje přenechat dar obdarovanému za účelem zajištění vodohospodářské infrastruktury města 
Turnova. 
 

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

Usnesení RM č. 662/2022 
RM schvaluje  
uzavření darovací smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 13.607 Kč s úpravou účelu daru: Dárce se 
zavazuje přenechat dar obdarovanému za účelem zajištění vodohospodářské infrastruktury města Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
5. Zahájení veřejné zakázky "Opravy místních komunikací v Turnově" 
 

Rozprava: 
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na realizaci akce "Opravy místních komunikací v Turnově“, a to 

oprava komunikace: 

 Nudvojovice – V Úvoze 

 Mašov u hřbitova  

 Vesecko, průmyslová zóna 

 Vejrichova ulice, přístup na parkoviště 

 Ve Struhách 

Místem plnění jsou komunikace na pozemcích parc. č. 3797/1, 3713/1, 3712, 141/2, 130/1, 3079, 3078/2, k. ú. 
Turnov, 27/17, 27/8, 27/12, 27/14, 27/15 a 636/1, k. ú. Mašov u Turnova a 698/33, k. ú. Daliměřice. 
 

Usnesení RM č. 663/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky "Opravy místních komunikací v Turnově" a schvaluje komisi pro hodnocení 
nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Jiří Vele 
a ukládá odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek hodnotící komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
6. Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice, výběrové řízení formou dražby 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k projednání výsledek výběrového řízení na prodej částí pozemků parc. č. 702/1 
a parc. č. 708/12 o společné výměře cca 19.000 m2, k. ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-
průmyslová zóna Turnov-Vesecko.  
Po jednáních města Turnova a společnosti DEK o možnostech přemístění stávající prodejny společnosti DEK z 
nevyhovujícího prostoru v Nudvojovické ulici, kde se často opakují složité dopravní situace, na jiné místo v Turnově 
s lepším příjezdem a možností rozvoje, byly vytipovány a zástupci společnosti DEK prověřeny pozemky v Obchodně-
průmyslové zóně Turnov-Vesecko. 
Záměr prodeje výběrovým řízením formou dražby jsme vypracovali ve spolupráci s panem JUDr. Robertem Šulcem, 
Ph.D., partnerem DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o. Advokátní kancelář připravila na základě námi zaslaných 
podkladů také koncept smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kterou město Turnov uzavře se zájemcem o koupi - 
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vítězem výběrového řízení konaného formou dražby. Odbor správy majetku ve spolupráci s odborem financí 
Městského úřadu Turnov konzultoval povinnost prodávat uvedené pozemky za kupní cenu navýšenou o DPH. 
Daňový poradce se specializací na daňové otázky měst a obcí i místní finanční úřad se shodli na povinnosti účtovat 
při prodeji k ceně DPH. Minimální vyvolávací cena předmětu dražby byla stanovena ve výši 2.500 Kč/m2, uvedeno 
bez DPH. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení formou dražby bylo doložení písemné dohody dražitele s paní 
Johannou Kammerlander o vyjmutí pozemků, jež jsou předmětem dražby, z restitučního nároku, včasné a řádné 
zaslání přihlášky do řízení a složení dražební jistoty ve výši 2.000.000 Kč. Řízení o restituční žalobě je vedeno u 
Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 459/2004, ve kterém soud nárok rodu Walderode v restituční kauze 
zamítl. Řízení o odvolání je vedeno před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Co 1/2022. V odvolacím 
řízení Krajský soud v Hradci Králové potvrdil 21.06.2022 rozhodnutí okresního soudu. Po poradě s právníky 
společnosti DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o. jsme ponechali doložení písemné dohody s paní Kammerlander v 
podmínkách účasti. 
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce i na elektronické úřední desce od 07.07.2022 do 25.07.2022. 
Výběrové řízení formou dražby se konalo 3. 8. 2022 od 16 hodin v budově Městského úřadu Turnov, Antonína 
Dvořáka 335, Turnov, místnost č. 215. V řádném termínu se přihlásil jediný zájemce a ten také splnil všechny 
podmínky výběrového řízení. Jako jediné kritérium pro výběr nejvýhodnější nabídky byla stanovena nejvyšší řádně 
a včas nabídnutá kupní cena. Podmínky záměru umožňovaly provedení dražby i v případě, že se přihlásil pouze 
jeden zájemce. 
Vydražitelem (vítězem výběrového řízení) se stala společnosti DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na 
účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ 140 94 568, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, předmět 
dražby vydražila za cenu 2.500 Kč/m2, uvedeno bez DPH., tj. cca 47.500.000 Kč, uvedeno bez DPH. Přesná výměra 
pozemků bude stanovena po vypracování geometrického plánu a stanovení přesné výměry předmětu převodu. S 
vydražitelem byl sepsán a podepsán zápis z konání výběrového řízení formou dražby. Nyní předkládáme návrh 
budoucí kupní smlouvy, který je se společností DEKINVEST otevřený podílový fond Beta odsouhlasen. 
 

Usnesení RM č. 664/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit výsledek výběrového řízení na prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 
708/12 o společné výměře cca 19.000 m2, k. ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-
průmyslová zóna Turnov-Vesecko, kdy vydražitelem je společnost DEKINVEST investiční společnost, a. s., jednající 
na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ 140 94 568, za cenu předmětu dražby 2.500 Kč/m2. 
 

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

Usnesení RM č. 665/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit uzavření smlouvy budoucí kupní se společností DEKINVEST investiční 
společnost, a. s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ 140 94 568, na část pozemků p. č. 
702/1 a p. č. 708/12 o společné výměře cca 19.000 m2, k. ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě 
Obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko, za kupní cenu 2.500 Kč/m2, uvedeno bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
7. Kácení mimolesní zeleně na pozemcích města 
 

Rozprava: 
1. náměstí B. J. Horáčka 
Tento bod předkládáme pouze na vědomí, jelikož dřevina musela být z důvodu velmi špatného zdravotního stavu 
pokácena. Jednalo se o jasan ztepilý o obvodu kmene 165 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 
1519/6 v k. ú. Turnov (ve svahu nad garážemi u Střelnice).  
2. DD Pohoda 
Jedná se o břízu bílou o obvodu kmene 152 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 1283/1 v k. ú. 
Turnov (zahrada u DD Pohoda). Důvodem žádosti je špatný zdravotní stav.  
3. MŠ Zborovská 
Jedná se o břízu bílou o obvodu kmene 125 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 2926/1 v k. ú. 
Turnov (zahrada MŠ Zborovská). Důvodem žádosti je špatný zdravotní stav a nízká provozní bezpečnost stromu. 
4. Koškova 
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Jedná se o 11 ks trnovníků akátů o obvodu kmene 110, 85, 92, 80, 114, 110, 104, 91, 136, 110, 80 cm ve výšce 130 
cm nad zemí, rostoucích na pozemku p. č. 1867/1 v k. ú. Turnov (svah u Juty v ul. Koškova).  
5. MŠ Sluníčko 
Jedná se o břízu bílou o obvodu kmene 127 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 2600/109 v k. 
ú. Turnov (zahrada MŠ Sluníčko). Důvodem žádosti je špatný zdravotní stav stromu a snížená provozní bezpečnost.  
6. Pekařova 
Jedná se o 2 ks jedle o obvodu kmene 135 a 175 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucích na pozemku p. č. 2668/1 
v k. ú. Turnov. Důvodem žádosti je obava z pádu stromů.  
7. kompostárna Malý Rohozec 
Jedná se o 1 ks vrby jívy o obvodu kmene 118 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 692/1 v k. ú. 
Daliměřice. Návrh kácení je předložen v souvislosti s projekční přípravou akce "Stavební úpravy místní komunikace 
v k. ú. Malý Rohozec a k. ú. Daliměřice, Turnov", investor: město Turnov.  
8. Malý Rohozec - tůň 
ČSOP připravuje výstavbu tůně na pozemku p. č. 691/1 a 109 v k. ú. Daliměřice. Pozemek p. č. 691/1 je ve 
vlastnictví města Turnov, pozemek p. č. 109 je v soukromém vlastnictví. Ke kácení jsou navrženy stromy, které jsou 
v kolizi s vlastní výstavbou tůně. Dále mají být odstraněny dřeviny z důvodu zajištění přístupu světla a vytvoření 
vhodných podmínek pro obojživelníky. Jedná se o 1 ks vrby o obvodu kmene 300 cm a 1 ks břízy bílé o obvodu 
kmene 138 cm, obě rostoucí na pozemku p. č. 691/1 v k. ú. Daliměřice. Dále se jedná o 1 ks vrby o obvodu kmene 
115 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku p. č. 695/119 v k. ú. Daliměřice. 
 

Usnesení RM č. 666/2022 
RM bere na vědomí  
informaci o kácení jasanu ztepilého o obvodu kmene 165 cm rostoucího na pozemku p. č. 1519/6 v k. ú. Turnov 
(náměstí B. J. Horáčka). 
 

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

Usnesení RM č. 667/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 152 cm rostoucí na pozemku p. č. 1283/1 v k. ú. 
Turnov (DD Pohoda). 
 

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

Usnesení RM č. 668/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 125 cm rostoucí na pozemku p. č. 2926/1 v k. ú. 
Turnov (MŠ Zborovská). 
 

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

Usnesení RM č. 669/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 11 ks trnovníků akátů o obvodu kmene 110, 85, 92, 80, 114, 110, 104, 91, 136, 
110, 80 cm rostoucích na pozemku p. č. 1867/1 v k. ú. Turnov (ul. Koškova – rekonstrukce komunikace). 
 

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

Usnesení RM č. 670/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 127 cm rostoucí na pozemku p. č. 2600/109 v k. ú. 
Turnov (MŠ Sluníčko). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 671/2022 
RM neschvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 2 ks jedlí o obvodu kmene 135 a 175 cm rostoucích na pozemku p. č. 2668/1 v k. 
ú. Turnov (ul. Pekařova). 
 

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

Usnesení RM č. 672/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks vrby jívy o obvodu kmene 118 cm rostoucí na pozemku p. č. 692/1 v k. ú. 
Daliměřice (kompostárna Malý Rohozec – rekonstrukce komunikace). 
 

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

Usnesení RM č. 673/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks vrby o obvodu kmene 300 cm a 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 138 cm 
rostoucích na pozemku p. č. 691/1 v k. ú. Daliměřice a 1 ks vrby o obvodu kmene 115 cm rostoucí na pozemku p. č. 
695/119 v k. ú. Daliměřice (Malý Rohozec – tůň). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
8. Zrušení veřejné zakázky "Nájem zařízení pro měření rychlosti" 
 

Rozprava: 
Na radě města dne 08.06.2022 usnesením č. 457/2022 byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné 
zakázky "Nájem zařízení pro měření rychlosti". Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou 
výhodnost nabídky – nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky byla 10.000.000 Kč bez 
DPH/12.100.000 Kč vč. DPH. Společnost AŽD Praha, s. r. o., IČ 48029483 předložila nabídku s nabídkovou cenou 
13.910.375 Kč bez DPH/16.831.553,75 Kč vč. DPH. 
 

Usnesení RM č. 674/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise zrušit veřejnou zakázku "Nájem zařízení pro měření rychlosti", dále 
schvaluje vypsání veřejné zakázky s upravenými zadávacími podmínkami "Nájem zařízení pro měření rychlosti" a 
schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Eva Honzáková, 
Jan Lochman, Mgr. Pavel Vaňátko. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
9. Vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací na období 01.11.2022 - 31.10.2024 
 

Rozprava: 
Jelikož se blíží konec platnosti stávající smlouvy na dodávku úklidových a domovnických prací pro budovy našeho 
úřadu, prosím o schválení výběrového řízení na dodávku těchto služeb na příští dva roky. 
 

Usnesení RM č. 675/2022 
RM schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací od 01.11.2022 do 31.10.2024 dle 
předložené zadávací dokumentace. 
 

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

Usnesení RM č. 676/2022 
RM schvaluje  
hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Eva Honzáková, Ing. Jan 
Zárybnický, Ing. Eva Krsková, Richard Mochal. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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10. Zpráva o hodnocení nabídek v rámci projektu ZSST "Částečná obnova vozového parku pro podporu terénní 
sociální služby ZSST" reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017280 
 

Rozprava: 
8. června 2022 informovaly Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Radu města Turnova o 
realizaci projektu "Částečná obnova vozového parku pro podporu terénní sociální služby ZSST" reg. 
č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017280.  
Hlavní aktivitou projektu je pořízení 4 osobních vozidel, s předpokladem nákupu 1 vozu s hybridním pohonem a 

3 elektromobilů, prostřednictvím veřejné zakázky.  

Projekt je z 85 % kofinancován z prostředků EU, proto je realizátor projektu povinen se řídit Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace a pravidly pro žadatele a příjemce (Obecnými a specifickými) a veškeré materiály týkající se 

zadávacích podmínek je nutné komunikovat s řídicím orgánem poskytovatele dotace prostřednictvím systému MS 

2014+, tj. s Centrem regionálního rozvoje.  

Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK byly podány celkem 2 nabídky. Nabídky jsou níže v seznamu 

uvedeny v pořadí, ve kterém byly podány a s evidenčním/pořadovým číslem, které jim bylo přiděleno 

elektronickým nástrojem a datem podání. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek byly nabídky dodavatelů 

zpřístupněny a bylo konstatováno, že nabídky byly podány ve stanovené lhůtě, jsou autentické a s datovými 

zprávami obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno. 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele Datum a čas podání nabídky 

1 HS AUTOMOBIL, s. r. o. 11.08.2022 10:15:33 

2 KONTAKT – služby motoristům, spol. s r. o. 17.08.2022 15:31:28 

Pozn.: Oba subjekty podaly nabídky na obě části předmětu zakázky. 

Výsledkem hodnocení je vybrání nabídky dle jediného hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost nabídek, a to: 

V rámci Části 1- Elektromobily byla jako ekonomicky nejvýhodnější, podle výše uvedeného hodnotícího kritéria, 

vybrána nabídka účastníka HS AUTOMOBIL, s. r. o., IČ 05369444 se sídlem Rantířovská 4844/6, 586 01 Jihlava 

nabídková cena bez DPH 2.292.150 Kč 

a 

v rámci Části 2 – Vozidlo na hybridní pohon byla jako ekonomicky nejvýhodnější, podle výše uvedeného hodnotícího 

kritéria, vybrána nabídka účastníka KONTAKT – Služby motoristům, spol. s r. o., IČ 45538514 se sídlem Svobodova 

2050, 511 01 Turnov, nabídková cena bez DPH 703.973,55 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 5.634.854,97 Kč, vč. DPH 

Dotace z Evropské unie činí 85 % ze způsobilých výdajů. 

Příspěvek ze státního rozpočtu činí 5 % ze způsobilých výdajů. 

Vlastní podíl příjemce činí 10 % ze způsobilých výdajů. 
 

Usnesení RM č. 677/2022 
RM bere na vědomí  
informace o realizaci projektu "Částečná obnova vozového parku pro podporu terénní sociální služby ZSST" reg. č. 
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017280. 
 

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

Usnesení RM č. 678/2022 
RM rozhoduje  
o výběru dodavatele, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku v části 1 zadávacího řízení veřejné zakázky 
"Částečná obnova vozového parku pro podporu terénní sociální služby ZSST" – opakované, Část 1 – Elektromobily, 
a to subjektu HS AUTOMOBIL, s. r. o., IČ 05369444 se sídlem Rantířovská 4844/6, 586 01 Jihlava, za nabídkovou 
cenu bez DPH 2.292.150 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0]  
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Usnesení RM č. 679/2022 
RM rozhoduje  
o výběru dodavatele, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku v části 2 zadávacího řízení veřejné zakázky 
"Částečná obnova vozového parku pro podporu terénní sociální služby ZSST" – opakované, Část 2 – Vozidlo na 
hybridní pohon, a to subjektu KONTAKT – Služby motoristům, spol. s.r. o., IČ 45538514 se sídlem Svobodova 2050, 
511 01 Turnov za nabídkovou cenu bez DPH 703.973,55 Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 680/2022 
RM ukládá  
ředitelce ZSST uzavřít s vybraným dodavatelem elektromobilů HS AUTOMOBIL, s. r. o., IČ 05369444 se sídlem 
Rantířovská 4844/6, 586 01 Jihlava, Kupní smlouvu. 
 

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

Usnesení RM č. 681/2022 
RM ukládá  
ředitelce ZSST uzavřít s vybraným dodavatelem vozidla na hybridní pohon KONTAKT – Služby motoristům, spol. s 
r.o., IČ 45538514 se sídlem Svobodova 2050, 511 01 Turnov, Kupní smlouvu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
11. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I. část" 
 

Rozprava: 
Dne 25.04.2022 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I. část" s 
předpokládanou hodnotou 1.900.000 Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky schválena radou města dne 31.03.2022 
usn. č. 221/2022. Na základě výběru nejvhodnější nabídky bylo schváleno radou města dne 26.05.2022 usn. č. 
383/2022 uzavření smlouvy s dodavatelem STRABAG, a. s., IČ 60838744 na cenu 2.173.717 Kč bez 
DPH/2.630.197,57 Kč vč. DPH. Smlouva byla uzavřena dne 07.07.2022, s termínem ukončení zakázky nejpozději do 
30.09.2022. 
V průběhu realizace akce se ze strany objednatele vyskytla skutečnost, kdy se změnil technologický postup při 
pokládce finálního povrchu vjezdů a z tohoto důvodu je nutné pro vyúčtování celé stavby prodloužit termín 
realizace akce, a to do 21.10.2022. 
 

Usnesení RM č. 682/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG, a. s., IČ 60838744 na akci "Bytová zóna Hruštice, finální 
povrchy, I. část ", kterým se posouvá termín ukončení zakázky na 15.10.2022, a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové 
předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, inženýrská sítě pro Integrované výjezdové centrum 
Vesecko 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na 
stavbu "Inženýrské sítě - kanalizace a vodovod, k. ú. Daliměřice".  Tato smlouva je uzavírána v rámci projektové 
přípravy přístupové komunikace k Integrovanému výjezdovému centru na Vesecku. Jedná se o věcné břemeno pro 
vedení splaškové kanalizace a veřejného vodovodu v pozemku parc. č. 851/1, k. ú. Daliměřice. Smlouva je uzavírána 
jako třístranná. Pozemek 851/1, k. ú. Daliměřice je v ideálním spoluvlastnictví Libereckého kraje a České republiky - 
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Město Turnov uhradí oběma spoluvlastníkům dotčeného 
pozemku věcné břemeno ve výši 2.000 Kč. 
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Usnesení RM č. 683/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu "Inženýrské sítě - kanalizace a vodovod, k. ú. 
Daliměřice" s Libereckým krajem, IČ 70891508 za celkovou částku 2.000 Kč bez DPH, 2.420 Kč vč. DPH a ČR - 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO 70888744 za celkovou částku 2.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
13. Zahájení veřejné zakázky - Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, Turnov 
 

Rozprava: 
Na zastupitelstvu města dne 18.08.2022 byla podpořena realizace akce "Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. 
Skálova č. p. 84, Turnov" v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Dne 12.09.2022 přišla 
elektronickou poštou informace o stavu žádosti, že prošla úspěšně věcným a formálním hodnocením. Pro vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace se musí nyní doručit na MMR v termínu do 31.12.2022 další podklady, mimo jiné i 
smlouvu s vybraným dodavatelem. 
Proto Vám předkládáme ke schválení Výzvu a Návrh smlouvy o dílo pro zahájení veřejné zakázky. Zakázka zahrnuje 
úpravu kanceláří v bývalém městském úřadu v ul. Skálova č. p. 84 na 3 byty v předním traktu 1.NP a 2.NP místo 
kanceláří. Jedná se celkem o 3 byty pro 11 osob: 
1. NP byt 2+kk (58,0 m2) pro 4 osob 
2. NP byt 1+kk (38,0m2) pro 3 osoby 
2. NP byt 2+kk (47,8m2) pro 4 osoby 
 
Předpokládané náklady stavebních prací dle rozpočtu projektu: 4.547.334,31 Kč 
Předpokládaný harmonogram realizace akce 
- 9 - 10/2022 - výběr dodavatele na stavební úpravy bytů 
- 10/2022 – 20.01.2023 - realizace stavebních úprav 
- 2/2023 - vyúčtování dotace 
Harmonogram vychází z podmínek stanovených výzvou - realizace max. do 28.02.2023 a to včetně podání 
vyúčtování. Udržitelnost projektu je 3 roky. 
 

Usnesení RM č. 684/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky "Stavební úpravy na byty v ul. Skálova č. p. 84, Turnov" a schvaluje komisi pro 
hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Ladislav Osička, Mgr. Eva 
Honzáková, Jan Lochman, a ukládá odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek hodnotící 
komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
 
 
 
V Turnově 21. září 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka 


