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ZÁPIS 
z 23. jednání Rady města Turnov 

ze dne 24. listopadu 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. Jan Budina, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ing. Jiří Klápště, Eva Kordová, Jan 
Lochman, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka 
 

Nepřítomni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

   
 
 
Mgr. Eva Honzáková          
 

 
 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Ostatní 
1. Městská sportovní Turnov, s .r. o. - navýšení vstupného, 

návrhy energetických úspor – přesouvá se na další jednání 
RM 

Ing. Tomáš Hocke 12:00 – 12:20      

Záležitosti odboru správy majetku 
2. Nákup nemovitostí v areálu Shořelého mlýna v lokalitě 

Koňského trhu formou dražby - objekt původního mlýna a 
přilehlé pozemky 

Ing. Tomáš Hocke 12:20 – 14:00      

3. Areál Dioptra - návrh smlouvy o územním rozvoji - aktuální 
stav 11/2022 

       

4. Greenway - zřízení věcného břemene služebnosti stezky a 
cesty 

Mgr. Dagmar Šrytrová       

5. Koupě pozemku p. č. 764/73 a dalších, k. ú. Daliměřice - 
údolí Jizery 

       

6. Výsledek veřejné zakázky "Zaměření dokumentace pro 
projekční práce 4 budov v Turnově, ul. Žižkova" 

       

7. Výsledek veřejné zakázky "Retopping atletické dráhy a 
technických sektorů" 

       

8. Zahájení veřejné zakázky "Zpracování prováděcí 
dokumentace novostavby knihovny v Turnově" 

       

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Úpravy prostranství před 
bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" 

       

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

       

11. Návrh koncepce opatření pro úsporu energií v městských 
objektech 

Jan Lochman       
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12. Farmářské trhy 2023        
13. Investiční akce 2023 Mgr. Dagmar Šrytrová       

Záležitosti odboru finančního 
14. Návrh rozpočtu města 2023 Ing. Tomáš Hocke  14:00 – 14:20      
15. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-

2026 – přesouvá se na další jednání RM 
       

Ostatní 
16. Hodnocení velitele městské policie dle směrnice č. 22.18. Mgr. Petra Houšková      14:20 – 15:00      
17. Předání osvědčení o nastoupení do funkce Mgr. Eva Honzáková  
18. Výběrové řízení na ředitele Turnovských památek a 

cestovního ruchu - zápis výběrové komise 
       

19. Investiční priority města Turnova pro období 2023–2027, 
návrh pro anketu zastupitelů – přesouvá se na další jednání 
RM 

Ing. Tomáš Hocke       

 
 

Usnesení RM č. 794/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - navýšení vstupného, návrhy energetických úspor 
 

Rozprava: 
Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA předkládáme ke schválení návrh 
ceníků služeb společnosti pro rok 2023, s platností od 1. 1. 2023. Důvodem předložení materiálu je zejména situace 
okolo cen energií a inflačního nárůstu dalších nákladů společnosti. 
 
Bod odkládáme na další jednání RM. RM požádala o úpravu navrženého vstupného s preferencí rodin a 
vstupném do krytého bazénu reflektující výši vstupného okolních zařízení. 
 
 
2. Nákup nemovitostí v areálu Shořelého mlýna v lokalitě Koňského trhu formou dražby - objekt původního 
mlýna a přilehlé pozemky 
 

Rozprava: 
Opětovně Vám předkládám problematiku prodeje areálu Shořalého mlýna na Koňském trhu formou dražby 
insolvenčního správce, tentokrát se jedná soubor nemovitých věcí - objekt původního mlýna a okolní pozemky. Na 
začátku listopadu 2022 byla zveřejněna nová aukce týkající se provozního souboru A – tedy objektu původního 
mlýna a okolních pozemků mimo MVE. Vyvolávací cena je 25,28 mil. Kč. 

 
Popis souboru nemovitých věcí: 
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.  
 
Finanční analýza 
Vyvolávací cena je 25,28 mil. Kč. 
Propočet v případě nákupu prostých pozemků bez úvahy o zachování stávajících objektů: 
Celkem se jedná o cca 6029 m2 pozemků. 
Z toho pozemky v aktivní zóně 3152 m2 x 2500 Kč/m2=7,88 mil. Kč. 
Z toho pozemky v pasivní zóně 2877m2 x 3800 Kč/m2=10,93 mil. Kč. 
Celkem tedy při zachování stávajících výkupních cen (areál pily, KERI) 18,8 mil. Kč. 
K této částce je třeba připočíst: 
- cenu za 4 byty – jen rekonstrukce jednoho městského bytu je cca 0,6 mil. Kč. 
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- za ubytovnu – jedná se o tři podlaží ubytovny, na každém podlaží je pět pokojů a dvě společná hygienická zařízení.  
Celkem by tedy mohlo být v ubytovně ubytováno 30-40 osob. Cena za ubytování v tomto typu zařízení je cca 300 
Kč/lůžko/noc. V případě výstavby nové ubytovny na fotbalovém stadionu či v Maškově zahradě se bude jednat o 
objekt za cca 15 mil. Kč – samozřejmě nový a nízkoenergetický. 
- za přízemní provozní objekt, který bychom následně rekonstruovali na byty či prostor pro dětskou skupinu. 
 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 795/2022 
RM doporučuje  
ZM souhlasit s účastí města Turnova v elektronické aukci souboru nemovitých věcí areálů Shořalého mlýna v 
lokalitě Koňského trhu v Turnově pořádané 30. 11. 2022 společností GAUTE, a. s., IČ 25543709. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
  
 
3. Areál Dioptra - návrh smlouvy o územním rozvoji - aktuální stav 11/2022 
 

Rozprava: 
Po zhruba roce jednání o změně územního plánu č. 6, týkající se areálu Dioptra, Vám předkládám základní obrysy 
návrhu dohody s investorem. Tyto základní obrysy by pak měli být poskytnuty právním zástupcům obou stran 
k vytvoření smlouvy o rozvoji území nebo smlouvy obdobného charakteru.  
 

Usnesení RM č. 796/2022 
RM projednala  
materiál Areál Dioptra – návrh smlouvy o územním rozvoji – aktuální stav 11/2022. 
RM souhlasí se základními obrysy smlouvy (započtení inflace, volnější pravidla pro použití příp. konkrétní počet 
bytů), dohody mezi městem Turnov a investorem bytových domů v areálu Dioptry. RM pověřuje starostu města 
Tomáše Hockeho dalším jednáním. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
4. Greenway - zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty 
 

Rozprava: 
Předkládáme ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty v části trasy cyklostezky 
Greenway Jizera. Návrh smlouvy vypracoval povinný - Správa železnic, státní organizace.  
Povinný zřizuje oprávněnému - městu Turnov a každému dalšímu vlastníku panujícího pozemku - pozemku p. č. 
3589, k. ú. Turnov, na služebných pozemcích - p. p. č. 3893/1 a 2894, oba k. ú. Turnov, právo po služebném 
pozemku chodit nebo se po něm dopravovat lidskou silou a právo, aby po služebných pozemcích jiní přicházeli na 
panující pozemek a odcházeli z něj a dále právo jezdit přes služebné pozemky jakýmikoliv vozidly.  Právo 
neobsahuje právo vjíždět na služebné pozemku na zvířatech ani vláčet břemena. Služebnost je zřízena na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu 10.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení RM č. 797/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na pozemcích p. č. 3893/1 a p. č. 3894, oba 
k. ú. Turnov, se Správou železnic, státní organizace, na dobu neurčitou a za úplatu 10.000 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
5. Koupě pozemku p. č. 764/73 a dalších, k. ú. Daliměřice - údolí Jizery 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k projednání nabídku koupě pozemku p. č. 764/73 a dalších pozemků v údolí 
Jizery, k. ú. Daliměřice. Pozemek se nachází v ochranném pásmu přírodního vodního zdroje a zároveň v aktivní 
záplavové zóně řeky Jizery. Z výše uvedených důvodů jsou možnosti využití tohoto pozemku značně zúžené. Na 
tento pozemek navazují pozemky p. č. 763/15 a 763/23, oba ostatní plocha, a pozemek p. č. 764/61, trvalý travní 
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porost. Přímo po pozemku p. č. 763/15 vede zmíněná cesta. Celková výměra nabízených pozemků je 2.069 m2. 
Cena nabízená zprostředkovatelem přímo městu Turnov je 140 Kč/m2, tj. celkem 300.000 Kč.  
 

Usnesení RM č. 798/2022 
RM navrhuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit koupi pozemků p. č. 763/15, p. č. 763/23, p. č. 764/61 a 764/73, vše k. ú. 
Daliměřice za cenu 300.000 Kč od pana xxxxxxxxx s tím, že poplatek na vklad práva do katastru nemovitostí hradí 
kupující. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
6. Výsledek veřejné zakázky "Zaměření dokumentace pro projekční práce 4 budov v Turnově, ul. Žižkova" 
 

Rozprava: 
Město Turnov připravuje postupné kroky k rekonstrukci a úsporám energií ve čtyřech bytových domech se 
zvláštním určením (pro seniory) v ul. Žižkova č. p. 2030, 2031, 2032 a 2047. Pro zpracování projektové 
dokumentace je nezbytné zajistit geodetické zaměření budov, které bude jedním z podkladů pro výběr zhotovitele 
projektové dokumentace. Jedná se o 4 velké budovy, tedy na každou budovu připadá cca 168,6 tis. Kč vč. DPH. 
Odbor správy majetku předpokládal cenu do 500 tis. Kč, proto zadávací podmínky nebyly předloženy ke schválení v 
Radě města a oslovila poptávkou celkem 5 firem. Poptávka ukázala omezené možnosti poptávaných firem, proto 
doporučuje hodnotící komise uzavření smlouvy se společností Geodézie Krkonoše s. r. o., IČ 49813081, která jako 
jediná podala cenovou nabídku a to ve výši 557.320 Kč bez DPH, tj. 674.357 Kč vč. DPH. 
 

Usnesení RM č. 799/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Geodézie Krkonoše, s. r. o., IČ 49813081 
na realizaci zakázky "Zaměření dokumentace pro projekční práce 4 budov v Turnově, ul. Žižkova" za cenu 557.320 
Kč bez DPH, tj. 674.357 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
7. Výsledek veřejné zakázky "Retopping atletické dráhy a technických sektorů" 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu je zrušení veřejné zakázky "Retopping atletické dráhy a technických sektorů". 
Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky – nejnižší nabídkovou cenu bez 
DPH. Předpokládaná hodnota zakázky byla 7.025.000 Kč bez DPH/8.500.250 Kč vč. DPH. 
 

Pořadové 
číslo 

Název účastníka IČO Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1 SWIETELSKY stavební, s. r. o. 48035599 4.479.036,50/5.419.634,17 

2 TUBEKO SPORT, spol. s  r. o. 49825020 5.110.708/6.183.956,68 

 
Dále dne 10. 11. 2022 byla podána Námitka proti zadávací dokumentaci, zadávacím podmínkám a proti 
nezákonnému postupu zadavatele od stěžovatele společnosti VYSSPA Sports Technology, s. r. o., IČ 27967638, se 
sídlem Skladová 2438/6, Plzeň. Stěžovatel v námitce uvádí, že zadávací podmínky jsou diskriminační, nepřiměřené 
a netransparentní. Dále že zadavatel omezil hospodářskou soutěž a že bezdůvodně zvýhodnil některé dodavatele. 
Zákonná lhůta pro podání nabídek nebyla nastavena v délce nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího 
řízení, ale pouze 10 pracovních dnů. Z tohoto důvodů navrhuje hodnotící komise radě města schválit zrušení 
veřejné zakázky "Retopping atletické dráhy a technických sektorů", na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona, a to z 
důvodu hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, 
bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 
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Usnesení RM č. 800/2022 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise zrušit veřejnou zakázku "Retopping atletické dráhy a technických sektorů". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 
8. Zahájení veřejné zakázky "Zpracování prováděcí dokumentace novostavby knihovny v Turnově" 
 

Rozprava: 
V srpnu 2022 byla podána žádost o dotaci na vybudování novostavby knihovny v ul. Skálova do 1. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu. Žádost prošla úspěšně všemi kontrolami přijatelnosti a v říjnu 
přišla zpráva, že byl projekt doporučen k financování. Začátkem listopadu přišlo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
V současné době je zpracována projektová dokumentace pro vydání společného povolení od společnosti A69 - 
architekti, s. r. o. Aby mohl být v rámci zadávacího řízení vybrán dodavatel na stavbu knihovny, je nutné co nejdříve 
zajistit zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která slouží zároveň pro výběr 
dodavatele. Náklady lze zahrnout do projektu.  
Při zadávání veřejných zakázek se v u projektových prací musí sčítat náklady na všechny stupně dokumentací vč. 
inženýrské činnosti. Protože byly dosud uhrazeny náklady ve výši 1,9 mil. Kč bez DPH a limit pro veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby činí 2 mil. Kč bez DPH, bude zakázka vyhlášena ve zjednodušeném podlimitním režimu 
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
Předpokládáme náklady na PDPS ve výši cca 1,8 mil. bez DPH. Termín plnění je nastaven vzhledem ke složitosti 
stavby do 31. 5. 2023 a zároveň s ohledem na včasný výběr dodavatele stavby.  
Jako hodnotící kritérium byla zvolena ekonomická výhodnost – 60 % cena v Kč bez DPH a 40 % reference vedoucího 
týmu (bodově ohodnocené dle počtu referenci za stavby obdobného charakteru). Zákon o veřejných zakázkách 
ukládá, aby nabídky v soutěži na služby nebyly hodnoceny jen z hlediska ceny. 
 

Usnesení RM č. 801/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky "Zpracování prováděcí dokumentace novostavby knihovny 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) – [7/0/0] 
  
 
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu je schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené s dodavatelem JAN KREYSA stavební 
mechanizace, kterým se mění výše ceny za zakázku. 
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 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. Dále byl radou města schválen Dodatek č. 1, 
kterým se prodlužoval termín realizace. Nyní je předkládán ke schválení radě města Dodatek č. 2, a to navýšení, 
resp. změna rozpočtu akce na základě změn v průběhu realizace akce na základě skutečně zjištěného stavu. Termín 
realizace akce zůstává beze změny do 30. 11. 2022. Rozdíl činí +264.864,45 Kč bez DPH, +320.486,25 Kč vč. DPH. 
Na základě rozhodnutí investora nebude prováděna část sadových úprav vzniklých vegetačních ploch, rovněž 
nebude součástí dodávky osazení lavičky a odpadkového koše. Zároveň byla provedena úprava podélného sklonu 
chodníku bez nutnosti výstavby opěrné palisádové zdi. V průběhu prací došlo k drobným stavebním úpravám 
rozsahu zpevněných ploch z důvodů zachování vzrostlé zeleně a zvýšení komfortu užívání prostoru. 
V rámci provádění zemních prací byly identifikovány objekty původní zástavby a užívání pozemků v prostoru stavby 
(nefunkční teplovody, původní podzemní objekty a základové pasy původních budov). K možnosti provedení díla 
bylo nutné tyto objekty zasanovat, resp. odbourat, jelikož zasahovaly do konstrukčních vrstev komunikací (vozovky 
i chodníku). Součástí dodávky prací nad rámec původního projektu stavby je napojení na stávající chodníkové 
těleso v místě napojení na ul. Žižkova a stavební úprava atypické kanalizační šachty tamtéž. 
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Usnesení RM č. 802/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. OSM/22/817/KAZ s firmou Jan Kreysa stavební mechanizace, IČ 
10507868 ve výši 1.514.243,58 Kč bez DPH/1.832.235 Kč vč. DPH na akci "Úpravy prostranství před bytovým 
domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 2 k podpisu starostovi 
města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
10. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu je schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s dodavatelem čekro CZ s. r. o., kterým 
se mění výše ceny za zakázku. 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. Dále byl radou města 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. Dále byl radou 
města schválen Dodatek č. 2, který navyšoval cenu za provedení díla na částku 14.605.057,33 Kč bez DPH, 
17.672.119,39 Kč vč. DPH. V průběhu další výstavby a na základě kontrolních dnů se vyskytly další skutečnosti, 
které navyšují cenu díla. Rozdíl činí +947.862,31 Kč bez DPH, tj. +1.146.913,40 Kč vč. DPH. Dodatek č. 3 řeší 
vícepráce a méněpráce, které vyplývají ze Změnových listů č. 23 - 41 a celkový rozpočet je navýšen na 
15.552.919,64 Kč bez DPH, 18.819.032,79 Kč vč. DPH. 
 

 
 

Usnesení RM č. 803/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.j. OSM/22/286/PIM s firmou čekro CZ s. r. o., IČ 28750187 ve výši 
15.552.919,64 Kč bez DPH, 18.819.032,79 Kč vč. DPH na akci "Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" 
a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 3 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 
11. Návrh koncepce opatření pro úsporu energií v městských objektech 
 

Rozprava: 
Předkládám Vám návrh koncepce úsporných opatření, ve kterém se snažím shrnout všechny základní dostupné 
cesty, rozdělené na jednotlivé oblasti možných úspor. Tento návrh by měl sloužit pro základní orientaci 
v problematice úspor a směřovat k jednáním o možnostech aplikace úspor na konkrétních objektech ve správě 
města a jeho příspěvkových organizacích. 
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Při hledání úspor u konkrétního objektu je vždy vhodné kombinovat více úsporných opatření. U vybraného řešení je 
důležité vždy vypočítat návratnost (efektivitu) investice a postupovat vždy od těch nejefektivnějších opatření. Velká 
část zmíněných opatření je podpořena dotačními programy, díky kterým je možné návratnost výrazně zkrátit. 

 
Diskuze: doplnit odečty el. energie, plynu a tepla k prvnímu v měsíci, proškolení správců budov. 
 

Usnesení RM č. 804/2022 
RM bere na vědomí a souhlasí  
s návrhem koncepce opatření pro úsporu energií v městských objektech. Místostarosta, pan Jan Lochman následně 
předloží jednotlivé rozpracované body na další jednání RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
12. Farmářské trhy 2023 
 

Rozprava: 
Farmářské trhy by měly probíhat v dopoledních hodinách o sobotách již od 18. 2. 2023 s ukončením 16. 12. 2023. 
Stejně jako v minulých letech bychom pořadatelům o sobotách poskytli parkovací místa vedle spořitelny, která přes 
týden využívají úředníci. Pořadatelé dostanou k dispozici klíč od závory a plánek parkovacích míst. Na těchto 
místech se budou parkovat dodávky, které trhovci nemusejí mít nezbytně na ploše trhů.  
 
Diskuze: připojení prodlužek z lampy VO je nepřípustné…..vyřeší p. Lochman. 
 

Usnesení RM č. 805/2022 
RM schvaluje  
prodloužení spolupráce formou uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění farmářských trhů na Náměstí Českého 
ráje v Turnově v roce 2023 s provozovatelem Martinem Honzů, se sídlem Lipová 1588, 289 22 Lysá nad Labem, IČ 
75047101, který bude hradit na základě této smlouvy o spolupráci hradit 550 Kč/1 trh. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
13. Investiční akce 2023 
 

Rozprava: 
V rámci příprav investičních akcí pro rok 2023 Vám předkládáme materiál týkající se dvou staveb, u kterých bychom 
chtěli vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby ještě v roce 2022, ale z toho nám plyne schválení závazku 
rozpočtu města pro rok 2023: 
 
1) Rekonstrukce komunikace Durychov 
Projektová dokumentace na tuto stavbu je připravena od roku 2019. Stavba byla zařazena do rozpočtu roku 2022, 
ale stavební firma, která výběrové řízení vyhrála, od smlouvy o dílo odstoupila pro extrémní zdražení  veškerých 
vstupních materiálů. Nabídka do výběrového řízení byla podána v době, kdy ještě nebyl takový nárůst cen 
vstupních materiálů. Vzhledem k tomu, že k odstoupení od smlouvy došlo v červenci 2022 a lhůty pro nové 
výběrové řízení už nám neumožnily rekonstrukci této komunikace zrealizovat ve stavební sezóně 2022, bylo 
výběrové řízení zrušeno a realizace stavby přesunuta do roku 2023. Stavba byla vysoutěžena za částku 6,244 mil. Kč 
vč. DPH. Rádi bychom výběrové řízení na zhotovitele vypsali ještě v roce 2022 s termínem realizace co nejdříve na 
jaře 2023. Proto žádáme zastupitelstvo města o přijetí závazku rozpočtu města pro rok 2023 ve výši 7,5 mil. Kč.  
 
2/ Rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka 
V koordinaci s Vodohospodářským sdružením Turnov a Libereckým krajem připravujeme rekonstrukci ulice 
Antonína Dvořáka. V ulici dojde k rekonstrukci kanalizace a vodovodu, v návaznosti na tyto práce bude 
rekonstruovaná komunikace, která je v majetku Libereckého kraje a rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníků, 
které jsou v majetku města Turnov. Stavba je rozpočtovaná na částku 31,6 mil. Kč bez DPH, v rozpočtových cenách 
roku 2022. Stavbu bude zastřešovat Vodohospodářské sdružení Turnov, které předpokládá dle svých zkušeností, že 
pokud soutěž na zhotovitele stavby bude vypsána ještě v roce 2022, tak by se vysoutěžená cena mohla dostat na 90 
%, v hodně optimistickém scénáři až na 80 % rozpočtované ceny. Vodohospodářské sdružení má příslib poskytnutí 
finančních příspěvků na opravu komunikace od Libereckého kraje, jako vlastníka komunikace ve výši 7 mil. Kč. 
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Město Turnov by mělo na svých objektech dle rozpočtu platit částku ve výši 6,5 mil. Kč. Rekonstrukce veřejného 
osvětlení bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí komunikace, ale ještě nemáme rozpočet stavby, odhadujeme 
částku ve výši 600 tis. Kč, který bude platit Město Turnov z rozpočtu pro rok 2023. Žádáme zastupitelstvo města o 
přijetí závazku rozpočtu města pro rok 2023 na rekonstrukci ulice Antonína Dvořáka ve výši 7,1 mil. Kč.   
 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 806/2022 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města schválit vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce komunikace 
Durychov" a přijetí závazku rozpočtu města pro rok 2023 v předpokládané výši 7,5 mil. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 807/2022 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města schválit vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce komunikace Antonína 
Dvořáka" a přijetí závazku rozpočtu města pro rok 2023 v předpokládané celkové výši 7,1 mil. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
14. Návrh rozpočtu města 2023 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2023. Příjmy předpokládáme ve výši 
449.283 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 377.483 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 122.440 tis. Kč a 
financování ve výši 50.640 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2023 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a 
výdaji tvoří financování. V roce 2023 se celkové zadlužení města sníží o částku 23.000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na 
částku 103.370 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).  
 
Diskuze: 
50 tis.Kč – koncepce cestovního ruchu – zastupitelé 
Poplatek za odpady – zmenšit - optimalizovat svozové trasy 
SPÚ-převod pozemků u Jizery 
 
V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč)  
   ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023  

PŘÍJMY VÝDAJE 

Daňové 323 400 tis. Kč Běžné 377 483 tis. Kč 

Nedaňové 61 355 tis. Kč Kapitálové  122 440 tis. Kč 

Kapitálové 2 000 tis. Kč   

Transfery 62 528 tis. Kč   

CELKEM PŘÍJMY 449 283 tis. Kč CELKEM VÝDAJE 499 923 tis. Kč 

Financování – stav 
na účtech z 
minulého roku, 
dlouhodobý a 
kontokorentní úvěr  

73 640 tis. Kč Financování – splátky 
půjček (krátkodobých 
a dlouhodobých) 

23 000 tis. Kč 

CELKEM 522 923 tis. Kč CELKEM 522 923 tis. Kč 
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Usnesení RM č. 808/2022 
RM bere na vědomí  
návrh rozpočtu na rok 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
15. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2026 
 

Přesouvá se na další jednání RM. 
 
 
16. Hodnocení velitele městské policie dle směrnice č. 22.18. 
 

Rozprava: 
Dne 3. 11. 2022 proběhlo hodnocení velitele městské policie dle směrnice č. 22.18 Pravidla pro přidělování 
mimořádných ročních odměn jednatelům obchodních společností, ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných 
městem Turnov, vedoucím odborů městského úřadu, tajemníkovi městského úřadu a veliteli městské policie. 
 
Diskuze: parkování před garáží SCHKO Český ráj. 
 

Usnesení RM č. 809/2022 
RM bere na vědomí  
výsledek hodnocení velitele městské policie dle směrnice č. 22.18. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
17. Předání osvědčení o nastoupení do funkce 
 

Rozprava: 
Dne 1. 11. 2022 doručila členka zastupitelstva města paní Daniela Weissová starostovi písemné vzdání se svého 
mandátu. Tímto dnem jí tak zanikl mandát a na její místo nastupuje první náhradník za Česku stranu pirátskou pan 
Ivan Dřevikovský. Takto nastoupenému členovi zastupitelstva města předává rada města formálně osvědčení o 
nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Turnov. Mandát panu Ivanu Dřevikovskému vznikl dnem 2. 11. 
2022, slib člena zastupitelstva složí na nejbližším zasedání zastupitelstva města, kterého se zúčastní, zároveň s tím 
bude osvědčení předáno. 
 

Usnesení RM č. 810/2022 
RM předala  
panu Ivanu Dřevikovskému osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Turnov ode dne 2. 11. 
2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
18. Výběrové řízení na ředitele Turnovských památek a cestovního ruchu - zápis výběrové komise 
 

Rozprava: 
Dne 8. 11. 2022 proběhlo výběrové řízení na ředitelku příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch. 
Přihlášené byly 3 uchazečky. 
 

Usnesení RM č. 811/2022 
RM odvolává  
na základě výsledku výběrového řízení na ředitele/ku Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková 
organizace k 31. 1. 2023 Ing. Elišku Gruberovou z funkce ředitelky. 
 

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



10  Zápis Rady města Turnov 24. 11. 2022 

Usnesení RM č. 812/2022 
RM jmenuje  
na základě výsledku výběrového řízení na ředitele/ku Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková 
organizace, k 1. 2. 2023 ředitelkou Ing. Andreu Berndtovou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 
19. Investiční priority města Turnova pro období 2023–2027, návrh pro anketu zastupitelů 
 

Přesouvá se na další jednání RM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově dne 1. prosince 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Jan Lochman 
  starosta       místostarosta 


