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ZÁPIS 
z 19. jednání Rady města Turnov 

ze dne 5. října 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, Jiří 
Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 

Ing. Zbyněk Miklík   
 
Ing. Zbyněk Miklík 
 
 
Mgr. Eva Honzáková           
 

 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
1. Změny sledovaných ukazatelů, čerpání fondů Mgr. Martina Marková 8:00 – 8:15      
2. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

- žádost o schválení přijetí darů 
       

Záležitosti odboru finančního 
3. Limit mzdových nákladů MěÚ, Městská policie – úprava Ing. Tomáš Hocke 8:15 – 8:35      
4. Navýšení příplatku mimo základní kapitál Městské sportovní 

Turnov, s. r. o. 
Mgr. Jana Svobodová       

Záležitosti odboru dopravního 
5. Vypsání výběrového řízení na nájem zařízení pro měření 

rychlosti 
Mgr. Jana Svobodová 8:35 – 9:00 

Záležitosti odboru životního prostředí 
6. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města 

Turnov 
Mgr. Jana Svobodová 9:00 – 9:15       

Záležitosti odboru vnitřních věcí 
7. Výsledek výběrového řízení na dodávku úklidových a 

domovnických prací na období 1. 11. 2022 - 31. 10. 2024 
Ing. Jan Zárybnický      9:15 -  9:30     

Ostatní 
8. Žádost o rozšíření podnájmu na Valdštejně Ing. Tomáš Hocke 9:30 – 9:45      

Prohlídka areálu Shořalý mlýn                                                                                                                           9:45 – 11:30 
Přestávka                                                                                                                                                              11:30 – 12:00 
Záležitosti odboru správy majetku 

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Mašov p. č. 88718 - 
smyčka kNN" 
 

Mgr. Dagmar Šrytrová  12:00 – 15:00      
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10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
inženýrské sítě a právu provést stavbu "Vodovodní přípojka 
pro RD č. p. 22 a č. p. 23, Kobylka, p. xxxxxxx a p. xxxxxxxx 

       

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě "Optotrasa – Komenského, Turnov" 

       

12. Koupě pozemku p. č. 764/27, k. ú. Daliměřice        
13. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Bytová zóna Hruštice, finální 

povrchy, I. část" 
       

14. Výsledek veřejné zakázky "Stavební úpravy na byty v ul. 
Skálova 84, Turnov" 

       

15. Výsledek veřejné zakázky "Rekonstrukce bytů v ul. 
Granátová č. p. 1897, Turnov - III" 

       

16. Výsledek veřejné zakázky "Opravy místních komunikací v 
Turnově" 

       

17. Zrušení veřejné zakázky "Pronájem sloupů veřejného 
osvětlení na umístění reklamy" 

       

18. 
19. 
20.   

Přidělení bytů 
Záštita starosty – přidaný bod 
Podání žádosti o dotaci na retopping atletické dráhy na 
městském atletickém stadionu k Národní sportovní 
agentuře – přidaný bod 
 

       

 
 

Usnesení RM č. 685/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
 
1. Změny sledovaných ukazatelů, čerpání fondů 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám: 
1/ Žádost ředitelky organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace o změnu sledovaných 
ukazatelů provozního rozpočtu na rok 2022. Ředitelka organizace žádá o změnu níže uvedených sledovaných 
ukazatelů: 

  - zvýšení sledovaného ukazatele 503 - Vodné a stočné o 200 tis. Kč na celkových 630 tis. Kč z důvodu vyšší 
spotřeby (došlo k rozšíření a převedení služeb pečovatelské služby) a z důvodu zvýšení dezinfekce a úklidu 
ploch v budovách v souvislosti s COVID 19,  

  - zvýšení sledovaného ukazatele 511 - Opravy a udržování o 300 tis. Kč na celkových 1.400 tis. Kč z důvodu 
nutných oprav kamerového systému a opravy zavírání dveří dle požadavků Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje.   

 
2/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 
organizace do výše 21 tis. Kč na provedení opravy venkovních zahradních dřevěných prvků a na natěračské práce.  
Paní ředitelka předkládá pouze 1 cenovou nabídku pana Miroslava Paiše, 28. října 1391, 51101 Turnov. Tato firma 
byla jediná, která je prověřená a měla kapacitu na provedení oprav a nátěru zahradních prvků.  
Rezervní fond je k 30. 6. 2022 ve výši: 188.230,44 Kč. 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 19.500 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 168.730,44 Kč 
 
3/ Žádost ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace o změnu sledovaného 
ukazatele provozního rozpočtu na rok 2022.  
Ředitel organizace žádá o zvýšení sledovaného ukazatele účtu 521 – Mzdové náklady o 190 tis. Kč na celkových 230 
tis. Kč. Důvodem je nárůst mzdových nákladů při pořádání soutěží a organizování Akademie seniorů (organizace 
byla úspěšná v dotačním řízení kraje a MŠMT). 
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4/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace o čerpání rezervního 
fondu organizace do výše 120 tis. Kč na pořízení plynového sporáku do školní jídelny.  
Paní ředitelka předkládá 2 cenové nabídky a preferuje levnější cenovou nabídku od firmy Gastrom.cz, Vrbenského 
1543, Cheb za cenu 118.217 Kč s DPH.  
Rezervní fond je k 30. 9. 2022 ve výši: 311.190 Kč. 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 74.250 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 236.940,23 Kč.  
 

Usnesení RM č. 686/2022 
RM schvaluje  
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 503 - Vodné a 
stočné o 200 tis. Kč na celkových 630 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 511 - Opravy a udržování o 300 tis. Kč 
na celkových 1.400 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 687/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 21 tis. Kč na 
malířské a natěračské práce zahradních dřevěných prvků. 
 

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

Usnesení RM č. 688/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 511- 
Opravy a udržování o 21 tis. Kč na celkových 41 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 689/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 521 – 
Mzdové náklady o 190 tis. Kč na celkových 230 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 690/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 120 tis. 
Kč a následný převod této částky do fondu investic. 
 

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

Usnesení RM č. 691/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do výše 120 
tis. Kč na nákup plynového sporáku do školní kuchyně. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
2. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - žádost o schválení přijetí darů 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o 
schválení přijetí finančního daru v celkové výši 200 tis. Kč od nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ 
28902254, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 a finančního daru do celkové výše 90 tis. a 48 
tis. Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., IČ 29005469, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 
Praha 6. 
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Usnesení RM č. 692/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí finančního daru v celkové výši 200 tis. 
Kč od nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ 28902254, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 
160 41. 
 

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

Usnesení RM č. 693/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí finančního daru do celkové výše 90 
tis. a 48 tis. Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., IČ 29005469, se sídlem Evropská 2690/17, 160 
00 Praha 6. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 
3. Limit mzdových nákladů MěÚ, Městská policie - úprava 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám úpravu mzdového limitu na rok 2022 pro městský úřad a městské policie (schváleno v RM 12.  1. 
2022). Mzdový limit se upravuje dle schváleného rozpočtového opatření č. 3 a 5 na rok 2022 (schváleno usnesením 
ZM dne 30. 6. 2022 a 15. 9. 2022). 
Důvodem úpravy mzdového limitu MěÚ, MěÚ radary a městské policie je s účinností od 1. 9. 2022 schválení 
nového Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách, ve znění pozdějších předpisů (navýšení platových tarifů o 10 %). Důvodem 
úpravy mzdového limitu MěÚ agenda výkon sociální práce je obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV na 
tuto agendu na rok 2022. 
 

Usnesení RM č. 694/2022 
RM schvaluje  
úpravu mzdových limitů pro rok 2022 městského úřadu a městské policie takto: 
městský úřad ve výši 45.865 tis. Kč a městská policie ve výši 8.842 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
4. Navýšení příplatku mimo základní kapitál Městské sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám návrh na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní 
Turnov, s. r. o. ve výši 4.000.000 Kč. Uvedená částka je zahrnuta v rozpočtu na rok 2022 v kapitole zastupitelů na 
řádku č. 489 Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál MST s.r.o. (na probíhající rekonstrukci areálu Táborová 
základna Krčkovice v katastru Hrubá Skála). 
 

Usnesení RM č. 695/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje se souhlasem jednatele příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, 
s. r. o. ve výši 4.000.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
5. Vypsání výběrového řízení na nájem zařízení pro měření rychlosti 
 

Rozprava: 
RM se a svém zasedání 15. 9. 2022 rozhodla zrušit veřejnou zakázku na nájem pro měření rychlosti. 
Diskutovaným tématem byla malá účast ve výběrovém řízení (pouze jeden uchazeč) a otázka nákupu softwaru, 
který by do budoucna umožnil soutěžit pouze nájem měřičů rychlosti a integrovat další moduly z oblasti práce 
městské policie. Za tímto účelem byl poptána společnost, která v současné době software pro měření rychlosti 
poskytuje.  
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Nabízená cena je za nákup licence ve výši 440 tis. Kč jednorázově a následně 104 tis. Kč. ročně za údržbu, 
aktualizaci a helpdesk systému. Celkem by náklady a software v 5 letém období činily 960 tis. Kč.  Zároveň je 
součástí materiálu vypsání výběrového řízení na stávající úsekové měření. Nová místa pro měření rychlosti 
konzultujeme s dodavateli, abychom našli finančně přijatelné měření. 
 

Usnesení RM č. 696/2022 
RM schvaluje  
výjimku ze směrnice č. 49 o zadávání veřejných zakázek městem Turnov a schvaluje nákup software na zpracování 
přestupků od spol. INIT technology, s. r. o., IČ 04423101. 
RM schvaluje vypsání veřejné zakázky s upravenými zadávacími podmínkami "Nájem zařízení pro měření rychlosti" 
a jmenuje 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) – [7/0/0] 
  
 
6. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města Turnov 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení návrh na kácení v lokalitách gymnázium a Výšinka.  
 
1. Gymnázium 
Jedná se o 1 ks buku lesního převislého kultivaru (Fagus sylvatica ´Pendula´) o obvodu kmene 218 cm, rostoucího 
na pozemku p. č. 1775 v k. ú. Turnov.  
 
2. Obytný soubor na Výšince 
Návrh na kácení je předložen v souvislosti se stavebním záměrem "Soubor bytových domů na Výšince", pozemky p. 
č. 1660/1, 1660/106, 1660/107, 1659/3 v k. ú. Turnov (Výšinka, ul. Rubínová a U Tří Svatých). Ke kácení je navrženo 
celkem 29 kusů stromů. Z tohoto počtu se povolení ke kácení vyžaduje pouze pro 9 dřevin, jejichž obvod kmene ve 
výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm. Studie bytových domů i záměr byl souhlasně projednán v zastupitelstvu 
města. 
 

Usnesení RM č. 697/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks buku lesního (Fagus sylvatica ´Pendula´) o obvodu kmene 218 cm, rostoucího 
na pozemku p. č. 1775 v k. ú. Turnov (gymnázium). 
 

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

Usnesení RM č. 698/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 9 ks dřevin (č. 5 vrba jíva - obvod 88 cm, č. 6 vrba jíva – obvod 110 cm, č. 7 třešeň 
ptačí – obvod 94 cm, č. 13 a 14 topol osika – obvod 2x 94 cm, č. 17 vrba jíva – obvod 94 cm, č. 19 topol osika – 
obvod 94 cm, č. 21 vrba jíva – obvod 110 cm, č. 28 bříza bílá – obvod 94 cm) a 3451 m2 zapojeného porostu dřevin, 
vše rostoucí na pozemcích p. č. 1660/106, 1660/107, 1660/1 a 1659/3 v k. ú. Turnov (obytný soubor na Výšince). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
7. Výsledek výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací na období 1. 11. 2022 - 31. 10. 2024 
 

Rozprava: 
V rámci výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací na budovách MěÚ Turnov č. p. 335 a č. p. 
466 pro období od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2024 bylo osloveno celkem 13 firem. Nakonec došly tři nabídky. Hodnotící 
komise doporučuje jako vítěze firmu Roko Service plus, s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou 1.848.000 Kč bez DPH, 
tj. 2.236.080 Kč vč. DPH. 
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Usnesení RM č. 699/2022 
RM schvaluje  
výsledek výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací na budovách MěÚ Turnov č. p. 335 a č. p. 
466 na období od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2024 a uzavření smlouvy s firmou Roko Service plus, s. r. o. za nabídkovou 
cenou 1.848.000 Kč bez DPH, tj. 2.236.080 Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
8. Žádost o rozšíření podnájmu na Valdštejně 
 

Rozprava: 
RM dostala k projednání žádost stávající nájemkyně nebytového prostoru na Valdštejně paní Martínkové na 
prodloužení nájmu na říjnový měsíc 2022-2024. 
Dle zřizovací listiny je hlavním účelem hradu Valdštejna, jako kulturní památky České republiky, zajišťování 
kulturního a společenského využití. Příspěvková organizace si hrad Valdštejn pronajímá a prostory poskytuje pro 
prohlídky veřejnosti. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti příspěvkové organizace. Prostor, o 
který se v žádosti jedná, nemá samostatný vchod a je závislý na otevření hlavního vchodu do památkového objektu. 
Z tohoto důvodu by bylo vhodné tento prostor spíše nepronajímat a začlenit ho do prohlídkové trasy areálu hradu 
Valdštejna.  
 

Usnesení RM č. 700/2022 
RM projednala  
žádost o prodloužení podnájmu nebytových prostor na hradě Valdštejn. RM potvrzuje své usnesení RM č. 315/2022 
ze dne 28. 4. 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Mašov p. č. 
88718 - smyčka kNN" 
 

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, Mašov p. č. 887/18 - smyčka kNN". Projektovaná stavba se nachází na 
Kamenci v ul. Třešňová. Majitelka pozemku p. č. 887/18 k. ú. Mašov u Turnova s prodejem části pozemku 
nesouhlasí. Na základě této skutečnosti je předložena jiná trasa stavby, kterou nyní RM předkládáme.  Stavba bude 
provedena výkopem (protlak není možný z důvodu poškození ostatních sítí uložených v komunikaci) nového 
podzemního kabelového vedení nízkého napětí k novému odběrnímu místu na pozemku p. č. 887/18, k. ú. Mašov u 
Turnova. Trasa povede v pozemku p. č. 3284/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 11 bm.  
 

Usnesení RM č. 701/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 3284/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v 
celkové délce 11 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Mašov p. č. 887/18 - smyčka kNN" ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce dle znaleckého posudku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - inženýrské sítě a právu provést stavbu "Vodovodní 
přípojka pro RD č. p. 22 a č. p. 23, Kobylka, p. xxxxxxxx a p. xxxxxxxx 
 

Rozprava: 
Investoři pan xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx připravují na pozemku města Turnova stavbu vodovodní přípojky k rodinnému 
domu č. p. 22 a č. p. 23 na Kobylce. Jedná se o vodovodní přípojku k č. p. 22 v délce 2,2 bm a k č. p. 23 v délce 4 bm, 
obě stavby v k. ú. Bukovina u Turnova. Touto stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 796, k. ú. Bukovina u Turnova 
ve vlastnictví města Turnova. Obě přípojky budou napojeny na a vodovodní řad v komunikaci.  
 

Usnesení RM č. 702/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemek parc. č. 796, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 3 bm dotčený stavbou vodovodní přípojky k 
č. p. 22, ve prospěch xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 1.200 Kč + DPH (400 Kč/bm + 
DPH). 
 

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

Usnesení RM č. 703/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemek parc. č. 796, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 4 bm dotčený stavbou vodovodní přípojky k 
č. p. 23, ve prospěch xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 1.600 Kč + DPH (400 Kč/bm + 
DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa – Komenského, Turnov" 
 

Rozprava: 
V souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s. r. o. ze dne 22. 
11. 2007 byla zrealizována na základě pravomocného územního rozhodnutí a následně na základě kolaudačního 
souhlasu uvedena do užívání stavba Optotrasa – Komenského, Turnov. Společnost  PAMICO CZECH, s. r. o. nyní 
předložila k uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p. č. 700, 714/2, 715, 741, 
742/1, 743, 1205/13, 3874/6, 3874/7, k. ú. Turnov dotčené uvedenou stavbou ve vlastnictví města Turnov. Celková 
výměra rozsahu věcného břemene je vymezena geometrickým plánem č. 4777-33/2022 v celkové délce 1.040 bm. 
 

Usnesení RM č. 704/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky parcel. č. 700, 714/2, 715, 741, 742/1, 743, 
1205/13, 3874/6, 3874/7 v katastrálním území Turnov, ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 1.040 bm 
dotčených stavbou "Optotrasa – Komenského, Turnov" ve prospěch PAMICO CZECH, s. r. o. za jednorázovou 
úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi městem Turnov a společností PAMICO 
CZECH, s. r. o. ze dne 22. 11. 2007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
12. Koupě pozemku p. č. 764/27, k. ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k projednání nabídku koupě pozemku p. č. 764/27, k. ú. Daliměřice.  
Jedná se o pozemek v údolí řeky Jizery, přímo na jejím břehu, který navazuje na pozemek ve vlastnictví města 
Turnova, na kterém je beach volejbalové hřiště. Město Turnov má zájem vlastnit pozemky v údolní nivě řeky Jizery 
a rozšiřovat možnosti sportovně rekreačního využití tohoto jedinečného území pro obyvatele města i jeho 
návštěvníky.  
Vlastníkem pozemku je společnost Viagem, a. s., zabývající se nákupem, prodejem a pronájmem nemovitostí. 
Viagem a.s. je jediným společníkem společnosti 1. česká realitní, která prodej pozemku zprostředkovává. 
Inzerovaná cena prodeje pozemku je uvedena 300 Kč/m2, tj. celkem 596.700 Kč. Jedná se o cenu k jednání.  
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Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 705/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit koupi pozemku p. č. 764/27, k. ú. Daliměřice od společnosti VIAGEM, a. s. za 
max. cenu 100 Kč/m2. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
13. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I. část" 
 

Rozprava: 
Dne 25. 4. 2022 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I. část" s 
předpokládanou hodnotou 1.900.000 Kč bez DPH.  Na základě výběru nejvhodnější nabídky bylo schváleno radou 
města dne 26. 5. 2022 usnesení 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 7. 7. 2022, s termínem ukončení 
zakázky nejpozději do 30. 9. 2022. Rada města na svém jednání 15. 9. 2022 schválila uzavření Dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo s posunem termínu dokončení díla do 15. 10. 2022 z důvodu změn technologického postupu při pokládce 
finálního povrchu vjezdů a následného vyúčtování celé stavby. 
Nyní předkládáme radě města ke schválení Dodatek č. 2 týkající se rozšíření rozsahu díla a prodloužení termínu 
dokončení.  Výběrové řízení bylo vypsáno na dokončení finálních povrchů komunikací, vjezdů, parkovacích stání a 
zeleně. Z rozsahu díla byly vypuštěny chodníky v ulici Vladimíra Krajiny.  
V pondělí 26. 9. 2022 proběhla schůzka na místě za účasti 7 vlastníků rodinných domů a zástupců města, kde 
obyvatelé vznesli požadavek na dodržení podmínek z kupních smluv – tedy alespoň částečné vybudování chodníků. 
Z tohoto důvodu byl osloven zhotovitel díla, zda by měl volnou kapacitu pro rozšíření rozsahu díla, alespoň o 
štěrkové vrstvy v nejvíce frekventovaném úseku. Zhotovitel souhlasí za podmínky prodloužení termínu dokončení 
díla do 25. 11. 2022. 
 

Usnesení RM č. 706/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG, a. s. IČ 60838744 na akci "Bytová zóna Hruštice, finální 
povrchy, I. část", kterým se posouvá termín dokončení díla do 25. 11. 2022 a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové přeložit 
Dodatek č. 2 k podpisu starostovi města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
14. Výsledek veřejné zakázky "Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, Turnov" 
 

Rozprava: 
Na radě města 15. 9. 2022 byly usnesením č. 684/2022 schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky 
"Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, Turnov". Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou 
výhodnost nabídky - nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Přepokládaná hodnota byla 3.900.000 Kč bez DPH. Na nové 
byty byla získána dotace z MMR. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH  

1. L&P stavební, s. r. o. 63906236 3.178.636,49 Kč/3.655.431,96 Kč 

2. Michal Zonyga 72940247 5.057.044,65 Kč/6.119.024,03 Kč 
 

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka účastníka 
L&P stavební, s. r. o., IČ 63906236, který předložil nejnižší nabídkovou cenu 3.178.636,49 Kč bez DPH/3.655.431,96 
Kč vč. DPH.  
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Usnesení RM č. 707/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele L&P stavební, s. r. o., IČ 63906236 na 
realizaci zakázky "Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, Turnov" za cenu 3.178.636,49 Kč bez DPH/3.655.431,96 
Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit 
předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
15. Výsledek veřejné zakázky "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov - III" 
 

Rozprava: 
Na radě města 7. 9. 2022 byly usnesením č. 622/2022 schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky 
"Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov - III". 
Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky - nejnižší nabídkovou cenu bez 
DPH. Přepokládaná hodnota byla 1.000.000 Kč bez DPH. 
 

 

 

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka účastníka 
Michal Zonyga, IČ 72940247, který předložil nejnižší nabídkovou cenu 953.832,58 Kč bez DPH/1.096.907,47 Kč vč. 
DPH.  
 

Usnesení RM č. 708/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Michal Zonyga, IČ 72940247 na realizaci 
zakázky "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov - III" za cenu 953.832,58 Kč bez DPH/1.096.907,47 Kč 
vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit 
předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
16. Výsledek veřejné zakázky "Opravy místních komunikací v Turnově" 
 

Rozprava: 
Na radě města 15. 9. 2022 byly usnesením č. 663/2022 schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky 
"Opravy místních komunikací v Turnově". Jedná se o celoplošné opravy komunikací v Nudvojovicích – V Úvoze, 
Mašov – U Hřbitova, Obchodně-průmyslová zóna Vesecko – pruh mezi halama. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

Pořadí Účastník  IČ Nabídková cena bez DPH/ s DPH  

1. STRABAG a.s. 60838744 2.650.731 Kč/3.207.384,51 Kč 

2. EUROVIA CS, a.s. 45274924 2.992.000 Kč/3.620.320 Kč 

3. COLAS CZ, a.s. 26177005 3.423.893 Kč/4.142.911 Kč 

 

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka účastníka 
STRABAG, a. s., IČ: 0838744, který předložil nejnižší nabídkovou cenu 2.650.731 Kč bez DPH/3.207.384,51 Kč vč. 
DPH.  
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Usnesení RM č. 709/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STRABAG, a. s., IČ: 60838744 na realizaci 
zakázky "Opravy místních komunikací v Turnově" za cenu 2.650.731 Kč bez DPH/3.207.384,51 Kč vč. DPH a zároveň 
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Smlouvy o 
dílo k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
17. Zrušení veřejné zakázky "Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy" 
 

Rozprava: 
Na radě města dne 18. 8. 2022 usnesení č. 587/2022 byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky 
"Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy". Veřejná zakázka byla zahájena 19. 8. 2022 
zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele města Turnova a bylo vyzváno 47 společností 
k předložení nabídky. Z důvodu nepředložení žádné nabídky na výše zmíněnou veřejnou zakázku malého rozsahu 
navrhuje odbor správy majetku veřejnou zakázku zrušit. 
 

Usnesení RM č. 710/2022 
RM ruší  
veřejnou zakázku malého rozsahu "Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 
18. Přidělení bytů 
 

Rozprava: 
V období od 15. 8. 2022 do 12. 9. 2022 byly podány tři žádosti o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova ul.). Dne 26. 
9. 2022 zasedala sociální a bytová komise, která žádosti projednala. Žádosti byly obodovány dle pravidel pro 
hospodaření s byty ve vlastnictví města. Dne 26. 9. 2022 zasedala sociální a bytová komise, která projednala 
přidělení volného bytu o velikosti 3+kk v č. p. 84, ulice Skálova, Turnov. Žádosti byly obodovány dle pravidel pro 
hospodaření s byty ve vlastnictví města. 
 

Usnesení RM č. 711/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 23 v 3. NP č. p. 2031 pro pana xxxxxxxxxx s manželkou 
paní xxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 1. 11. 2022 dle pravidel hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 712/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytu č. 3 v domě č. p. 84, Skálova ulice, Turnov. Pro paní xxxxxxxxxxxxxx a pro náhradnici paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadatelem, nejpozději však od 1. 12. 2022 dle pravidel hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
19. Záštita starosty – SUPŠ a VOŠ TURNOV - podpora celostátní výtvarné soutěže 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám návrh k poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2022 – Záštity starosty nad školní 
akcí, a to celostátní výtvarná soutěž, pořádaná příspěvkovou organizací SUPŠ a VOŠ TURNOV. Jedná se o dvanáctý 
ročník celostátní výtvarné soutěže, který vyhlašují už tradičně pro základní školy (7. až 9. třída) a pro základní 
umělecké školy. Proběhlo už 11 ročníků, i během covidového času nebyla přerušena série. Každý rok je soutěž 
vyhlášena na nějaké téma, děti posílají své práce v jakékoli výtvarné technice, jejich výtvarníci soutěž vyhodnotí a 
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vítězové převezmou své hodnotné ceny na školním tradičním Dni otevřených dveří 17. listopadu, který je mimo jiné 
i Dnem studentstva. Předání cen je slavnostní. 
 

Usnesení RM č. 713/2022 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší 
odbornou školu, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, IČ 00854999, ve výši 8.000 Kč na podporu 12. 
ročníku celostátní výtvarné soutěže na téma "V kuchyni". Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
20. Podání žádosti o dotaci na retopping atletické dráhy na městském atletickém stadionu k Národní sportovní 
agentuře 
 

Rozprava: 
Na základě nepředvídatelnosti vypisování dotací od Národní sportovní agentury na investice Vám předkládám k 
projednání možnost podání žádosti na tzv. retopping atletické dráhy na Městském atletickém stadionu Ludvíka 
Daňka, jedná se o obnovu červeného povrchu nejen na atletickém oválu, ale i jednotlivých sektorů. Sektory na 
atletickém stadionu byly realizovány v roce 2010 a dráha pak v roce 2011 s desetiletou udržitelností. Bohužel 
životnost povrchů není věčná a již se muselo přistoupit k lokálním opravám, které prováděla městská sportovní v 
roce 2020 ve výši 60 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 120 tis. Kč. Jednalo se hlavně o opravu povrchu v místech startů 
závodních tratí. 
Stadion je v majetku města Turnov, částečně je atletická dráha umístěná na pozemku Sokola Turnov. Stadion na 
základě pověření spravuje Městská sportovní Turnov, s. r. o., ta ovšem jako obchodní společnost není oprávněným 
žadatelem do právě probíhající výzvy. Tato výzva Standardizovaná infrastruktura, PROGRAM č. 162 55, 
STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024 je kromě výstavby nových sportovních zařízení (viz 
níže a)b)c)) určena na technické zhodnocení (modernizací, rekonstrukcí) dle standardů pro pořádání soutěží v 
souladu s podmínkami příslušné mezinárodní federace vybraných sportovních zařízení a současně pořízením 
dlouhodobého majetku souvisejícího s tímto sportovním zařízení, a to: 
a) atletických drah, sektorů, stadionů a hal, 
b) fotbalových stadionů, hřišť, 
c) tenisových hal a kurtů 
 
Harmonogram výzvy 
Datum vyhlášení výzvy: 09. 09. 2022. 
Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 26. 09. 2022 ve 12:00 hod. 
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 ve 12:00 hod. 
Termín ukončení realizace akce: bude uvedeno v RoPD2. Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2024. 
Předložení dokumentace k ZVA: bude uvedeno v RoPD, nejdéle k 31. 12. 2024. 
 
Oprávněný žadatel 
9.1. Výzva stanoví taxativní výčet oprávněných žadatelů: 
b) Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“), 
 
Zdroje financování 
10.1. Zdrojem financování celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“) akcí v rámci výzvy jsou: 
a) státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 70 % z CZV, maximálně však do výše limitů uvedených v bodě 11.1. 
b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z CZV. 
10.2. Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 30 % z CZV akce a dále dofinancování do 100 % celkových 
výdajů akce. 
Orientační nabídka z 10/2021 (viz příloha materiálu) je ve výši cca 6 760 000 Kč bez DPH, tj. cca 8182 000 Kč s DPH 
Dotace může být NSA kryta do výše 70% tj. 5 727 400 Kč, spolufinancování činí 30% tj. 2 454 600 Kč. Možnost 
požádat Liberecký kraj o dotaci na dofinancování: 500 000 Kč až 1 000 000 Kč 
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V roce 2010 se na atletickém stadionu realizovaly jednotlivé sektory za 2,6 mil. Kč. V roce 2011 se realizoval 
kompletně nový povrch dráhy za 10 mil. Kč. 
 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 714/2022 
RM schvaluje  
podání žádosti na dotační výzvy Národní sportovní agentury – Standardizovaná infrastruktura, PROGRAM č. 162 55, 
STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020-2024 na modernizaci – retopping atletické dráhy a 
sektorů na Městském atletickém stadionu Ludvíka Daňka a souhlasí se spolufinancováním projektu ve výši 30 %, tj. 
cca 2,5 mil. Kč. Dále RM ukládá odboru správy majetku společně s Městskou sportovní Turnov, s. r. o. zpracovat 
žádost o dotaci a zároveň v případě získání dotace požádat o spolufinancování Liberecký kraj. 
 

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

Usnesení RM č. 715/2022 
RM doporučuje  
ZM schválit v případě získání dotace závazek rozpočtu města na rok 2023 ve výši 2,5 mil. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 10. října 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 
  starosta       místostarostka 


