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ZÁPIS 
z 20. jednání Rady města Turnov 

ze dne 19. 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, Ing. 
Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

Mgr. Pavel Mlejnek       
 
Mgr. Pavel Mlejnek 
 
 
Mgr. Eva Honzáková      
 

 
Hosté: Jan Lochman, Ing. Tomáš Špinka - bod. č. 1 
 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Ostatní 
1. Koňský trh - Shořalý mlýn, aktuální informace k dražbě Ing. Tomáš Hocke  8:00 – 9:10      
2. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - schválení vyhlášení 

výběrového řízení na projektanta na modernizaci sběrného 
dvora, jmenování hodnotící komise 

Mgr. Jana Svobodová       9:10 – 9:30      

Záležitosti odboru správy majetku 
3. Smlouva o výpůjčce pozemků s RŠD pro stavbu I/10 Turnov, 

MÚK Fučíkova 
Mgr. Dagmar Šrytrová  9:30 – 11:30     

4. Smlouva o pronájmu prostor na umístění reklamních 
zařízení 

       

5. Smlouva o nájmu části objektu č. p. 388, ul. 
Hruborohozecká 

       

6. Smlouva o nájmu části atletického stadionu        
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Úpravy prostranství před 

bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" 
       

8. Schválení dodatku č. 3 na akci "Oprava střechy část B 
gymnázia v Turnově" - méněpráce, vícepráce 

       

9. Dodatek č. 5 pro rok 2022 k základní smlouvě Technické 
služby Turnov, s. r. o. 

       

10. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Demolice a výstavba objektu v 
pasáži p. č. 3, Turnov" 

       

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Průběžná péče o herní 
prvky" 
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12. Zrušení veřejné zakázky "Stavební úpravy na byty v ul. 
Skálova 84, Turnov" 

       

13. Napojení kotelen na centrální dispečink a další úpravy 
regulace vytápění v objektech města 

Ing. Tomáš Hocke       

14. Plán zimní údržby pro období 11/2022 - 03/2023 Mgr. Dagmar Šrytrová       
Přestávka                                                                                                                                                              11:30 – 12:00  
Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

15. Čerpání rezervního fondu a žádost o navýšení provozního 
příspěvku Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, 
příspěvková organizace 

Mgr. Martina Marková       12:00 – 12:15      

Ostatní 
16. Plnění koaličního prohlášení 2018-2022 Ing. Tomáš Hocke  12:15 – 15:00      

 
 
 

Usnesení RM č. 716/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
 
1. Koňský trh - Shořalý mlýn, aktuální informace k dražbě 
 

Rozprava: 
Problematika prodeje areálu Shořelého mlýna na Koňském trhu formou dražby insolvenčního správce byla v radě 
města projednávána 3. 8. a 7. 9. 2022. Následně skoro celá rada města byla 5. října 2022 účastna oficiální prohlídky 
areálu. 
 
Podrobnosti dražby a rozdělení do dražebních souborů je velmi podrobně popsáno v materiálu, který RM 
projednávala 7. září 2022 a pro Váš komplexní pohled je samostatnou přílohou č. 1, tohoto materiálu. Rovněž jsou 
v tomto materiálu velmi podrobně popsány podmínky územního plánu, záplavových zón a vyjádření jednotlivých 
odborů města. 
 
Na základě stávajícího, platného, manipulačního řádu jsme si nechali zpracovat odborné posouzení na stanovení 
roční výroby elektrické energie malé vodní elektrárny Shořelý mlýn – příloha materiálu č. 2. Souběžný provozem 
obou turbín lze dosáhnout výroby 1 363 MWh/rok (oficiální posudek hovoří o výrobě v úrovni 1,815 MWh/rok). Pro 
srovnání: 

- odběrná místa města (úřad, byty, veř. osvětlení, měř. rychlosti, byt. domy) v roce 2021 byl cca 1315,9 
MWh/rok 

- odběrná místa ZŠ, MŠ, ZSST, knihovna v roce 2021 byl 703,60 MWh/rok 
- odběrná místa MST, TST a TOS, KCT v roce 2019 byl 1 012MWh/rok 

 
Z výše uvedeného je patrné, že v případě koupě malé vodní elektrárny a přijetí zákona o komunitní energetice by 
v dlouhodobém horizontu mohlo město zásadně snížit své provozní náklady. Upozorňuji, že se jednalo o rok 2021, 
který byl částečně postižen pandemickými opatřeními. 
    
Soubor A – malá vodní elektrárna (dále MVE) včetně přívodních a odvodních kanálů, mostu, hlavní objekt bývalého 
mlýna, bývalý provozní objekt s garážemi, dvůr, pozemky pod silničním mostem, pozemky v blízkosti Stebenky a 
v topolové aleji. Stavební objekt bývalého mlýna a provozní objekt jsou v relativně uspokojivém stavu, byly 
využívány a byly prováděny průběžné rekonstrukce. Dvůr je poměrně kvalitně vydlážděn žulovou dlažbou. Pozemky 
a plochy jsou nadále udržovány.  
V objektu mlýna jsou umístěny celkem 4 byty a dále tři podlaží ubytoven. Vše je v relativně dobrém stavu. 
Z ubytoven by šlo dále udělat cca 6-9 bytů. Přízemní byt s možným přístupem na zatravněný pozemek směrem 
k náhonu by bylo možné využít na dětskou skupinu. Obdobně by bylo možné využít i přízemní provozní objekt. Zde 
by šly udělat cca další 3-4 byty. Územní plán takové využití připouští. 
MVE není v provozu od roku 2020. Důvodem byl neuspokojivý technický stav technologického zařízení. Bude 
potřeba provést obnovu zařízení. Nabídka na opravu hovoří o částce cca 4,5 mil. Kč (příloha č. 3). O technické stavu 
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se ve stručně zmiňuje i znalecký posudek. Reálný odhad z kuloárů hovoří o částce cca 10-15 mil. Kč. Další finanční 
prostředky v řádu jednotek milionů bude jistě nutné vynaložit na úpravu odvodních a přívodních kanálů. Znalecký 
posudek hovoří o čistém zisku z prodeje elektřiny cca 8,3 mil. Kč, reality je spíše v úrovni 4-6 mil. Kč/ročně. 
 
Vyvolávací cena tohoto souboru na základě znaleckého posudku je 91,54 mil. Kč. Celkem se jedná o 6.029 m2 
plochy pozemků, z toho 3.091 m2 v aktivní záplavové zóně.  
Tento soubor by město mělo koupit z důvodu získání vodní elektrárny. Je to poměrně zajímavý byznys a v rámci 
nákupních cen energií jistě záležitost, která by mohla získat politickou podporu. Elektrárnu by mohla provozovat 
Městská teplárenská Turnov, s.r.o. V případě přijetí zákona o komunitní energetice by si město mohlo vyrobit 
zásadní část elektrické energie, kterou potřebuje pro svůj provoz. Město by získalo prostor pro dětskou skupinu a 
dalších 14 bytů. Navíc bychom vyřešili problém, který vznikl v rámci privatizace. Stebenka se totiž nevlévá do koryta 
Jizery, ale do odvodního kanálu vodní elektrárny. Je to vysoce raritní záležitost a Povodí Labe projevilo zájem o 
případný výkup části odvodního kanálu od města Turnova, tak aby jim patřily pozemky, jak koryta Jizery, tak koryta 
Stebenky. Navíc by pak Povodí Labe dokázalo realizovat plánovaný rybí přechod mezi úrovní odvodního kanálu a 
korytem Stebenky. Dále bychom si otevřeli cestu pro pěší a cyklisty z prostoru Koňského trhu do Maškovy zahrady. 
Pomohli bychom i přístupu na Skautský ostrov, dopravní hřiště a odchytové zařízení pro psy (most patří k vodní 
elektrárně). Součástí tohoto areálu jsou i velké zpevněné plochy ústící na atraktivním břehu Jizery, pozemky podél 
silnice k Magicu a na Skautský ostrov. V těchto pozemcích je uloženo velké množství inženýrských sítí, včetně 
odlehčovacích objektů kanalizace. 
 
Soubor B -  technického dvora s garážemi 
Areál se zcela nachází v aktivní záplavové zóně, navíc v ochranném pásmu trafostanice. Jedna hala je postavena 
zcela v aktivní zóně. V rámci dvora je ve stávajících garážích provozován autoservis, součástí je i objekt 
hygienického zázemí. 
Vyvolávací cena na základě znaleckého posudku je 6,05 mil. Kč. Celkem se jedná o 3.560 m2 plochy pozemků, 
všechny jsou v aktivní záplavové zóně. Tento soubor by město mělo koupit z důvodu návaznosti na centrální 
pozemky Koňského trhu a z hlediska vyřešení veřejných ploch v návaznosti na stávající komunikaci, otevření 
prostoru k historickému kříži. Rovněž by mohlo dojít k odstranění potenciálních povodňových rizik – montované 
haly, betonového oplocení. Areál může být do doby finálního rozhodnutí o řešení území nadále pronajímán. 
 
Soubor C – garáže, kde je provozována diskotéka Refresh 
Jedná se o soubor přízemních staveb, původně garáží. Stávající nájemce prostory adaptoval na hudební klub. Má 
nájemní smlouvu na další 3 roky. Je zde spor, zda je či není smlouva platná. Všechno vybavení klubu je ve vlastnictví 
nájemce. Vyvolávací cena na základě znaleckého posudku je 2,88 mil. Kč. Celkem se jedná pouze o 398 m2 plochy 
pozemků v pasivní záplavové zóně.  
 

Usnesení RM č. 717/2022 
RM doporučuje  
ZM souhlasit s účastí města Turnova v elektronické aukci všech tří provozních souborů A, B, C areálů Shořalého 
mlýna v lokalitě Koňského trhu v Turnově pořádané ve dnech ve dnech 25. - 27. 10. 2022 společností GAUTE, a. s., 
IČ 25543709. 
 

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

Usnesení RM č. 718/2022 
RM pověřuje  
finanční odbor poukázat na účet společnosti GAUTE, a. s., IČ 25543709 dražební jistiny pro elektronické aukci všech 
tří provozních souborů A, B, C areálů Shořalého mlýna v lokalitě Koňského trhu v Turnově pořádané ve dnech ve 
dnech 25. - 27. 10. 2022 a to ve výši: 
Soubor A - dražební jistina je stanovena na 5 mil. Kč. 
Soubor B - dražební jistina je stanovena na 0,3 mil. Kč. 
Soubor C - dražební jistina je stanovena na 0,15 mil. Kč, 
a to na účet společnosti GAUTE, a. s., č. ú. 2501886179/2010 do 21. 10. 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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2. Turnovské odpadové služby, s. r. o. - schválení vyhlášení výběrového řízení na projektanta na modernizaci 
sběrného dvora, jmenování hodnotící komise 
 

Rozprava: 
Vyhlášení výběrového řízení na projektanta na modernizaci sběrného dvora na Vesecku. 
Problematika modernizace sběrného dvora byla projednána na RM - VH společnosti dne 7. 9. 2022. Později by měly 
být vyhlášeny další dotace, ale termíny se průběžně zveřejňují, zatím není upřesněno. 
 
Z diskuze: obsluha uprostřed, rezerva pro druhou váhu, občerstvení zvlášť, autorský dozor arch. Hájek, konzultace 
v rozpracovanosti v každém stupni. 
 

Usnesení RM č. 719/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na projektanta na modernizaci sběrného dvora na Vesecku. 
 

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

Usnesení RM č. 720/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
jmenuje hodnotící komise veřejné zakázky ve složení: Ing. Hocke, p. Lochman, Mgr. Šrytrová, Mgr. Honzáková, p. 
Hořák. Náhradníci: p. Jiránek, Mgr. Svobodová, p. Vele, Ing. arch. Bičík, p. Ciler. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [0/0/0] 
  
 
3. Smlouva o výpůjčce pozemků s ŘSD pro stavbu I/10 Turnov, MÚK Fučíkova 
 

Rozprava: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace připravuje realizaci stavby "I/10 Turnov, MÚK Fučíkova". 
Část stavby vede po pozemcích v majetku města Turnov. Proto nás ŘSD požádalo o uzavření smlouvy o výpůjčce 
pozemků. Dle předloženého záborového elaborátu se jedná o pozemky, které budou zasaženy stavbou trvale nebo 
dočasně. V případě trvalého záboru budou pozemky po ukončení a zaměření stavby převedeny na Ředitelství siln ic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace a ostatní vráceny zpět městu. 
 

Usnesení RM č. 721/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace na realizaci 
stavby "I/10 Turnov, MÚK Fučíkova". Jedná se o tyto pozemky: p. č. 2122 o výměře 107 m2, p. č. 2143 o výměře 110 
m2, p. č. 2183 o výměře 83 m2, p. č. 2235 o výměře 52 m2, p. č. 2248 o výměře 47 m2, p. č. 2254 o výměře 168 m2, 
p. č. 2256/1 o výměře 2834 m2, p. č. 2260/3 o výměře 124 m2, p. č. 2262/1 o výměře 117 m2, p. č. 2263/2 o výměře 
406 m2, p. č. 2265/2 o výměře 77 m2, p. č. 2265/154 o výměře 4 m2, p. č. 2265/155 o výměře 1235 m2, p. č. 2456 o 
výměře 81 m2, p. č. 3883/2 o výměře 101 m2, p. č. 3883/3 o výměře 151 m2, p. č. 3905/65 o výměře 3 m2, vše v k. ú. 
Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
4. Smlouva o pronájmu prostor na umístění reklamních zařízení 
 

Rozprava: 
Rada města na svém jednání dne 18. 8. 2022 schválila záměr adresného pronájmu prostor pro umístění  reklamních 
zařízení s firmou Antonín Šrajer - CORAP. Jedná se o tyto místa: 
- 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 1. 1. 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. 
 
 



5  Zápis Rady města Turnov 19. 10. 2022 

Usnesení RM č. 722/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o pronájmu prostor na umístění reklamních zařízení se společností CORAP, IČ 10509976 na tyto prostory:  
- u Penny parketu (6 ks) - nájemné 2.472 Kč/měs.  
- na fasádě domu č. p. 1055, Bezručova ul. – nájemné 4.635 Kč/měs. 
- na zábradlí u Kudrnáčových hodin (4 ks) - nájemné 1.030 Kč/měs. 
- na zábradlí u kruhové objezdu (Palackého - Bezručova) - nájemné 257,50 Kč/měs. 
Celkové nájemné je ve výši 8.394,50 Kč/měsíc + DPH, navýšené o výši inflace k 12/2022 zveřejněnou Českým 
statistickým úřadem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
5. Smlouva o nájmu části objektu č. p. 388, ul. Hruborohozecká 
 

Rozprava: 
Společnost PAMICO CZECH, s. r. o. požádala o umístění zařízení sítě elektronických komunikací v i na objektu 
Hruborohozecká 388, Daliměřice, Turnov (objekt hasičské zbrojnice). Jedná se o umístění soustavy antén na 
střešním prostoru objektu. Toto zařízení by mělo sloužit k vykrytí oblasti ulice Mírová a dalších přilehlých ulic, kde 
není v současné době dostupná kapacitní optická datová síť naší společnosti. Společnost předložila smlouvu o 
nájmu a umístění zařízení sítě internet, která je navržena na dobu neurčitou s nájemným ve výši 9.000 Kč/rok. 
 

Usnesení RM č. 723/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu a umístění zařízení sítě Internet se společností PAMICO CZECH, s. r. o., Turnov na část objektu č. 
p. 388, ul. Hruborohozecká, Daliměřice, Turnov pro umístění soustavy antén pro přenos dat v síti Internet. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného je stanovena na částku 9.000 Kč/rok + DPH s možností navýšení 
dle výše inflace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
6. Smlouva o nájmu části atletického stadionu 
 

Rozprava: 
V současné době je možnost požádat prostřednictvím Národní sportovní agentury o dotaci na tzv. retopping 
atletické dráhy na Městském atletickém stadionu Ludvíka Daňka. Jedná se o obnovu červeného povrchu běžeckého 
oválu a technických sektorů (sektory pro skoky, hody a vrhačské disciplíny). Podání žádosti o dotaci bylo schváleno 
Radou města Turnova 5. 10. 2022. Stadion je v majetku města Turnova, částečně je na pozemcích ve vlastnictví 
města Turnova a částečně je umístěn na pozemcích ve vlastnictví TJ Sokol Turnov. Stadion na základě pověření 
spravuje Městská sportovní Turnov, s. r. o., ta měla s TJ Sokol Turnov uzavřenou nájemní smlouvu na pozemky. V 
současné době je smlouva vypovězena. V souvislosti s přípravou projektu výstavby beach volejbalových kurtů a 
nového sektoru pro vrhačské disciplíny se připravují smlouvy nové.  
Město Turnov jako žadatel o dotaci na retopping musí mít vlastnické právo ke všem nemovitým věcem, které 
budou dotčené akcí, nebo musí mít dané nemovité věci v nájmu, a to minimálně na dobu udržitelnosti projektu. 
 

Usnesení RM č. 724/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu pozemků p. č. 602/1 a p. č. 598/2, k. ú. Turnov s Tělocvičnou jednotou Sokol Turnov, IČ 13582518 
za účelem retoppingu povrchu atletického stadionu – běžecké dráhy a technických sektorů. Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou od 20. 10. 2022 do 31. 12. 2034, nájemné je stanoveno ve výši 0,40 Kč/m2/rok, tj. 1736 Kč/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu je schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. OSM/22/817/KAZ, uzavřené s dodavatelem 
JAN KREYSA stavební mechanizace, kterým se mění termín dokončení díla do 30. 11. 2022. 
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Dne 1. 4. 2022 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 
520, Žižkova ul., Turnov" s předpokládanou hodnotou 1.500.000 Kč bez DPH. Na základě výběru nejvhodnější 
nabídky bylo schváleno radou města dne uzavření smlouvy s dodavatelem Jan Kreysa stavební mechanizace, IČ 
10507868 za cenu 1.249.379,13 Kč bez DPH/1.511.748,75 Kč vč. DPH. Smlouva byla uzavřena dne 26. 5. 2022, 
s termínem dokončení zakázky nejpozději do 31. 10. 2022. 
Nyní je předkládán ke schválení radě města Dodatek č. 1, a to na prodloužení termínu plnění nejpozději do 30. 11. 
2022. Zhotovitel Jan Kreysa stavební mechanizace předložil žádost o prodloužení termínu dokončení díla 
s odůvodněním, že se při realizaci díla vyskytly ve výkopech kolektory, jímky a základy, které se musely odstranit, 
nahradit a zabetonovat. Dále projekt neřeší napojení na parkovací plochu a příjezd od garáže pro dům na parcele č. 
863/3. Majitel pozemku projevil zájem zbudovat na vlastní náklady sjednocení své příjezdové cesty a parkoviště 
s přilehlým prostranstvím, a tím se zároveň vyřeší stávající vzniklý terénní schod. 
 

Usnesení RM č. 725/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Jan Kreysa stavební mechanizace, IČ 10507868 na akci "Úpravy 
prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov", kterým se mění termín dokončení díla do 30. 11. 
2022 a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
8. Schválení dodatku č. 3 na akci "Oprava střechy část B gymnázia v Turnově" - méněpráce, vícepráce 
 

Rozprava: 
Opravu střechy provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo firma STAV-AGENCY, s. r. o. ze Stráže nad Nisou. Rada 
města ji na svém zasedání dne 8. 6. 2022 schválila navýšení ceny z důvodu nárůstu cen energií a materiálů. Na 
novou cenu díla byl uzavřen dodatek č. 1. Na zasedání RM dne 3. 8. 2022 byl schválen dodatek č. 2, jehož 
předmětem byla přídavná vrstva hydroizolace. Oběma dodatky se cena díla zvýšila o 514 398,37 Kč bez DPH / 622 
422,02 Kč s DPH.  
Nyní předkládáme RM ke schválení dodatek č. 3, kterým se celková cena díla snižuje o 978 771,61 Kč bez DPH / 
1 184 313,65 Kč s DPH. Uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a odsouhlaseny všemi 
účastníky.  Odbor správy majetku po domluvě s vedením školy navrhuje část uspořených financí (cca 450 tis. Kč) 
použít na dodatečné zateplení půdy pod opravenou střechou foukanou izolací v tl. 30 cm. Zakázka by byla zadána 
jako samostatná akce dle směrnice o zadávání zakázek městem Turnov v režimu do 500 tis. Kč bez DPH. 
 

Usnesení RM č. 726/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou STAV-AGENCY, s. r. o., IČ 25482505 na akci Oprava střechy část B 
gymnázia v Turnově. Nová cena díla bude 3 477 025,27 Kč bez DPH/4 207 200,57 Kč s DPH. RM ukládá Mgr. Dagmar 
Šrytrové předložit Dodatek č. 3 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
9. Dodatek č. 5 pro rok 2022 k základní smlouvě Technické služby Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města dodatek č. 5 pro rok 2022 k smlouvě o zabezpečení prací a služeb, 
kterou má město uzavřeno s Technickými službami Turnov, s. r. o. Dodatek č. 5 řeší navýšení cen u některých 
položek v rozpisu prací z důvodu zvýšené fakturační sazby. Celkem se jedná o navýšení 520.000 Kč, které bylo 
schváleno 5. změnou rozpočtu. 
 

Usnesení RM č. 727/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 5/2022 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb uzavřené mezi Technickými službami Turnov, 
s. r. o. a městem Turnov a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení dodatku č. 5 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu je schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. j. OSM/22/286/PIM, uzavřené s dodavatelem 
čekro CZ s. r. o., kterým se mění výše ceny za zakázku. 
Dne 17. 1. 2022 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, 
Turnov" s předpokládanou hodnotou 14,05 mil. Kč bez DPH. Zakázka byla vysoutěžena za cenu 13.036.928,52 Kč 
bez DPH, 15.774.683,52 Kč vč. DPH, kterou předložila firma čekro CZ s. r. o., IČ 28750187. S vítězem byla uzavřena 
dne 1. 3. 2022 smlouva o dílo s termínem plnění nejpozději do 31. 12. 2022. Dále byl radou města dne 13. 7. 2022 
usnesením č. 524/2022 schválen Dodatek č. 1, který navyšoval cenu za provedení díla na částku 13.771.066,30 Kč 
bez DPH, 16.662.990,24 Kč vč. DPH. Tento dodatek byl podepsán dne 22. 7. 2022. 
V průběhu další výstavby a na základě kontrolních dnů se vyskytly další skutečnosti, které navyšují cenu díla. Rozdíl 
činí +833.991,03 Kč bez DPH, +1.009.129,15 Kč vč. DPH. Dodatek č. 2 řeší vícepráce a méněpráce, které vyplývají ze 
Změnových listů č. 12 - 22 a celkový rozpočet je navýšen na 14.605.057,33 Kč bez DPH, 17.672.119,39 Kč vč. DPH. 
Termín realizace akce zůstává beze změny do 31. 12. 2022. 
 

 
 

Usnesení RM č. 728/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. j. OSM/22/286/PIM s firmou čekro CZ s. r. o., IČ 28750187 ve výši 
14.605.057,33 Kč bez DPH, 17.672.119,39 Kč vč. DPH na akci "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" 
a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 2 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Průběžná péče o herní prvky" 
 

Rozprava: 
Město Turnov uzavřelo dne 7. 11. 2019 smlouvu o dílo s Technickými službami Turnov, s. r. o. Předmětem smlouvy 
je průběžná údržba a péče o herní prvky, která zahrnuje 1x ročně odbornou technickou kontrolu vč. revizní zprávy, 
3x ročně odbornou prohlídku vč. zápisu, odstraňování závad zjištěných při prohlídkách a revizích, nahodilé opravy a 
údržbu dle požadavků objednatele a 1x měsíční úklid hřišť (kromě mateřských škol). Technické služby Turnov, s. r. 
o. provádí průběžnou údržbu na 4 hřištích u mateřských škol a 22 hřišť ve městě. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
řeší navýšení ceny z důvodu zařazení do údržby hřiště v ul. Lubomíra Jasínka a rekonstrukce dopadových ploch, 
plotů a skluzavek mimo běžnou údržbu. 
 

Usnesení RM č. 729/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo "Průběžná péče o herní prvky" s Technickými službami Turnov, s. r. o. a 
ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit dodatek č. 1 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
12. Zrušení výběrového řízení - "Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, Turnov" 
 

Rozprava: 
Na radě města 3. 10. 2022 byl předložen výsledek veřejné zakázky "Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, 
Turnov" a schválen vítězný dodavatel L&P stavební, s. r. o., IČ 63906236. 
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Dne 10. 10. 2022 se uskutečnila schůzka mezi zástupci města a vybraným dodavatelem v místě plnění - ve Skálově 
ulici č. p. 84 za účelem stanovení postupu prací a potvrzení termínu dokončení do 20. 1. 2023. Po zvážení objemu 
prací a velmi krátkého termínu dokončení na základě podmínek poskytovatele dotace se rozhodl vybraný dodavatel 
L&P stavební, s. r. o. od veřejné zakázky odstoupit. 
Protože druhý účastník v pořadí - Michal Zonyga, IČ 72940247 - předložil podstatně vyšší cenovou nabídku 
(5.057.044,65 Kč bez DPH /6.119.024,03 Kč vč. DPH) a na realizaci je již velmi krátká doba, navrhujeme veřejnou 
zakázku zrušit a odstoupit od dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Možnost prodloužení termínu realizace byla 
zjišťována u poskytovatele dotace, ale termín dokončení a vyúčtování akce do 28. února 2023 je nepřekročitelný. 
 

Usnesení RM č. 730/2022 
RM schvaluje  
zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy na byty v ul. Skálova č. p. 84, Turnov" z důvodu 
odstoupení vybraného dodavatele L&P stavební, s. r. o., IČ 63906236 od veřejné zakázky a vysoké cenové nabídky 
druhého účastníka v pořadí. 
 

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

Usnesení RM č. 731/2022 
RM schvaluje  
odstoupení od žádosti o dotaci na projekt "Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. Skálova č. p. 84, Turnov" v rámci 
programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D74100 - Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy 
budov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
13. Napojení kotelen na centrální dispečink a další úpravy regulace vytápění v objektech města 
 

Rozprava: 
Tento materiál popisuje jedno z navrhovaných opatření, které by mohlo k řízení energetických úspor zásadně 
pomoci a již ovlivnit topné období 2022-2023. Odbor správy majetku se dlouhodobě, už více jak 8 let snaží 
postupně modernizovat kotelny v objektech města, MŠ, ZŠ, ZSST a dalších organizací. Ucelený obrázek o stavu 
modernizace kotelen přináší příloha č. 1. Z ní jsou patrné výkony kotelen, jejich stáří, způsob měření a regulace 
(dále MaR), případně navrhovaná opatření. Velkým pozitivem je, že žádná kotelna není v havarijním stavu. 
Negativum můžeme vnímat v 100% plynofikaci kotelen. Což samozřejmě nemohl nikdo před 24. únorem 2022 tušit.  
Tato tabulka byla také zásadním východiskem k tématu připojení kotelen s největším výkonem na centrální 
dispečink. Některé naše kotelny jsou historicky připojeny na dispečink Světla Turnov, s.r.o. (Nová radnice, ZŠ 
Skálova, Gymnázium). Světlo Turnov bylo dodavatelem těchto kotelen a město stálo o provozování celých kotelen, 
výhodou byl i velmi rychlý servisní zásah. Některé kotelny, především ty napojené na centrální rozvod tepla jsou 
napojeny na dispečink městské teplárenské Turnov, s.r.o. Jedná se o kotelny – MŠ Kosmonautů, ZŠ Žižkova, DD 
Pohoda, Hotelová škola, Alzheimer centrum. Kotelny s menším výkonem jsou řízeny programovatelnými 
termostaty.  
Příloha č. 2 je nabídkou na připojení dalších objektů na centrální dispečink Světla Turnov. Mělo by se jednat o 
objekty: MŠ 28. října, MŠ Zborovská, ZŠ Skálova – pouze doplnění dnešního dohledu, ZŠ 28. října, ZŠ Alešova, 
Historická radnice - pouze doplnění dnešního dohledu, Nová radnice – doplnění dohledu nad VZT jednotkou, objekt 
čp. 84, Skálova ul., Gymnázium Turnov – pouze doplnění dnešního dohledu, nutno dohodnout a předat na 
ředitelství či LBC kraj, Plavecká učebna – nutno dohodnout a předat na MST. Je třeba rozhodnout, zda půjde pouze 
o napojení kotelny na centrální dispečink, odkud bude provoz dozorován a řízen nebo zda půjde o kompletní 
provozování kotelny.  
 

Usnesení RM č. 732/2022 
RM projednala  
materiál Napojení kotelen na centrální dispečink a další úpravy vytápění v objektech města, a souhlasí se zadáním 
zakázky na dodávku, montáž a doplnění systémů měření a regulace pro kotelny vybraných objektů, včetně systému 
dálkového dohledu a provozování pro Světlo Turnov, s. r. o. dle předložené cenové nabídky (bez volitelného 
ovládacího terminálu, ve variantě kompletního provozování kotelny). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 733/2022 
RM souhlasí  
s udělením výjimky ze směrnice pro zadávání zakázek č. 49 z důvodu nutného, rychlého připojení kotelen na 
centrální dispečink vzhledem k blížící se topné sezóně. Vzhledem k aktuální energetické krizi je obtížné zajistit 
jiného dodavatele prací, navíc část kotelen v objektech města je již napojena na dispečink společnosti Světlo 
Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
14. Plán zimní údržby pro období 11/2022 - 03/2023 
 

Rozprava: 
Pro zimní období 11/2022-03/2023 předkládá odbor správy majetku ke schválení plán zimní údržby, který navazuje 
na plány zimní údržby z předchozích let. Do plánu je doplněna údržba nově postavených chodníků a zařazení 
komunikací, kde je možné použít k posypu chemické prostředky.  
 
Diskuze: doplnit prodloužení Křišťálové o nájezd ke dvěma RD, ul. Hruborohozeckou nesolit, ul. Pekařovu 
k hasičárně solit (výjezd hasičů). 
 

Usnesení RM č. 734/2022 
RM schvaluje  
plán zimní údržby pro období 11/2022-03/2023 s doplněním dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
15. Čerpání rezervního fondu a žádost o navýšení provozního příspěvku Mateřské školy a Základní školy Sluníčko 
Turnov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková 
organizace o čerpání rezervního fondu organizace v jeho plné výši a zároveň o navýšení provozního příspěvku na 
rok 2022 z důvodu vyúčtování tepla a TUV od společnosti Městská teplárenská. 
V provozním rozpočtu organizace bylo pro letošní rok předpokládáno na účtu 502 Spotřeba energií - teplo s částkou 
320 tis. Kč, ta byla schválena v rozpočtu zřizovatelem a škole poskytnuta. Reálné náklady na teplo a TUV jsou však 
v roce 2022 ve výši 588.279 Kč (nedoplatek, výše nových záloh, počítáno i s úhradou nákladů od organizace Dětské 
centrum, příspěvková organizace). Ředitelka organizace předkládá vyúčtování tepla a TUV k 31. 8. 2022 a novou 
požadovanou výši záloh. Měsíční zálohy pro další období jsou předepsané na částku 67 tis. Kč (původní částka 48 
tis. Kč). V tuto chvíli nemá organizace k dispozici vyúčtování elektrické energie a plynu za rok 2022 (vyúčtování 
bude nejdříve v 11/2022). Škole v tuto chvíli chybí 268.279 Kč.  
Organizace není schopna vyšetřit potřebné finanční prostředky z jiných účtů provozního rozpočtu na rok 2022. 
Odbor školství, kultury a sportu doporučil ředitelce organizace čerpání rezervního fondu organizace v jeho plné výši 
138.396,16 Kč, vč. rezervy na energie. Rezervní fond organizace tak bude zcela vyčerpán.  
 
Rezervní fond je k 30. 9. 2022 ve výši: 138.396,16 Kč. 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 97.350 Kč. 
 
Z výše uvedených důvodů ředitelka organizace žádá o chybějící finanční prostředky zřizovatele navýšením 
provozního rozpočtu škole o 130 tis. Kč (129.882,84 Kč). Tyto finanční prostředky budou použity na doplnění účtu 
502 - Spotřeba energií. Celkem tak původní částka 469 tis. Kč pro rok 2022 na sledovaném ukazateli účtu 502 - 
Spotřeba energií bude navýšena o prostředky z rezervního fondu ve výši 138 tis. Kč a dále o 130 tis. Kč na celkových 
737 tis. Kč, a to z důvodu navýšení cen tepla a TUV. 
 

Usnesení RM č. 735/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
výše 138 tis. Kč na doplatek tepla a TUV. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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Usnesení RM č. 736/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného 
ukazatele účtu 502 Spotřeba energie celkem o 138 tis. Kč na celkových 607 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
16. Plnění koaličního prohlášení 2018-2022 
 

Rozprava: 
V příloze zasílám výsledek naší spolupráce v uplynulém volebním období 2018-2022. Jedná se výsledek naplnění 
našeho společného koaličního prohlášení. Domnívám se, že s ohledem na obrovské vnější zásahy do chodu města 
Turnova způsobené pandemií Covid-19, uprchlickou vlnou z Ukrajiny i nastupující energetickou krizí je výsledek 
poměrně slušný. 
 

Usnesení RM č. 737/2022 
RM bere na vědomí  
výsledky plnění koaličního prohlášení ve volebním období 2018-2022. RM děkuje všem zastupitelům města, 
pracovníkům Městského úřadu v Turnově, jednatelům městských společností a všem dalším spolupracovníkům za 
spolupráci. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 25. října 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 
  starosta       místostarostka 


