
1  Zápis Rady Města 20. 10. 2016 

 
 

Zápis z 19. jednání rady města Turnov 

ze dne 20. 10. 2016 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Eva Kordová, PhDr. 

Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: Ing. Jaroslav Knížek, Ing. Michal Kříž       

Omluveni: Ing. Jaroslav Knížek, Ing. Michal Kříž       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti "I/35 Mašov – křižovatka s 

III/2835 " 
 

Rozprava: 

      V souvislosti s úpravou křižovatky ve Valdštejnsku stavbou "I/35 Mašov - křižovatka s III/2835" bude 

řešeno i veřejné osvětlení a chodníky. Tyto stavební objekty budou umístěny i na pozemcích Libereckého 

kraje. Z tohoto důvodu předkládáme k projednání "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti " č. 

j. OLP/4682/2016 mezi Libereckým krajem, městem Turnov a investorem - Ředitelstvím silnic a dálnic. 

Tato smlouva je jedním z podkladů pro vydání příslušného povolení stavby. Veškeré náklady vyplývající 

z této smlouvu hradí investor (ŘSD). 

 
 

usnesení RM č. 579/2016 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu „I/35 Mašov – křižovatka 

s III/2835 – SO 430, veřejné osvětlení v k. ú. Mašov u Turnova“ mezi Libereckým krajem, 

městem Turnov a ředitelstvím silnic a dálnic. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnosti "Turnov, Na 

Výšince, prodejna zeleniny - vodovodní a kanalizační přípojka" 
 

Rozprava: 

      Stavebník pan xxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravuje k prodejně zeleniny na Výšince 

realizaci nové vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parcel.č.1798/2 v k.ú Turnov. Vodovodní 

přípojka bude vedena od napojení na p.č.1806/7 potrubím až k pozemku investora p.č.1798/2. Stavebník 

zajišťuje na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem 

dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 1806/7 v k.ú. Turnov, která je dle výpisu 

z KN vedena na LV 10001 v majetku města Turnov. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování 

stavby vodovodního a kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství.  

 
 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel.č.1806/7 v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 13 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační 

přípojky k prodejně zeleniny Na Výšince parcel.č. 1798/2 k.ú Turnov, stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 5.200,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [0/5/1] – nebylo přijato 
  

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti  " Reko MS 

Turnov, Pod Zelenou cestou č.p.1861 - NTL plynovodní přípojka" 
 

Rozprava: 

      Firma GasNet, s.r.o. si objednal u firmy Inpos-projekt, s.r.o. zpracování projektové dokumentace na 

stavbu Reko MS Turnov – Pod Zelenou cestou č.p.1861. Jedná se o rekonstrukci stávající ocelové NTL 

plynovodní přípojky a OPZ. Stavba bude provedena výkopem a po dokončení stavby bude chodník i 

komunikace zaasfaltována. Rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu je navržena provést v délce cca  6 

bm dotčených pozemků ve vlastnictví města Turnova parcel.č. 1159/11 a 1160/1 k.ú. Turnov. 

 
 

usnesení RM č. 580/2016 

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 v souladu se zákonem č. 

458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v 

platném znění na pozemek parcel.č. 1159/11 a 1160/1 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova 

v celkové délce cca 6 bm dotčených stavbou „Reko MS Turnov, Na Zelené cestě č.p.1861- 

plynovodní přípojka NTL“ ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 400,- Kč/bm + 

DPH v obytném území města podle funkčního uspořádání v územním plánu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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4. Nabídka prodeje pozemku p.č. 2546/14 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      Obdrželi jsme nabídku na odkoupení pozemku p.č. 2546/14, ostatní plocha, v k.ú. Turnov, o výměře 

121m2 na pravém břehu Odolenovického potoka. Vlastník pozemku Povodí Labe st.p., uvedený pozemek 

nejprve nabídl Lesům České republiky, s.p. ,kteří jsou na základě vodohospodářských úprav správci 

vodního toku - Odolenovický potok, ti však o předmětný pozemek nemají zájem. S nabídkou se tedy 

obrátili na Město Turnov. Pozemek sousedí s pozemky města parcč.2546/8 a parc.č.2546/9. V případě 

zájmu ze strany města, zajistí Povodí Labe znalecký posudek na ocenění předmětného pozemku, na jehož 

základě navrhne Povodí Labe s.p. kupní cenu.  
 

usnesení RM č. 581/2016 

RM doporučuje  

ZM vykoupení pozemku parc.č. 2546/14 k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov. 
 

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

 

5. Plán zimní údržby pro období 11/2016-03/2017 
 

Rozprava: 

      Pro zimní období 11/2016 - 03/2017 předkládáme radě města k projednání plán zimní údržby. Tento 

plán vychází z nařízení města č. 3/2009 a dále navazuje na plány zimní údržby z předchozích let. Plán 

zimní údržby řeší lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací včetně materiálu na 

posyp. Do plánu pro následující období byla doplněna účelová komunikace Na Úvozu. Ostatní ujednání 

nebyla měněna. 

Na základě diskuze bude doplněn plán zimní údržby: sníh bude vyhrnován na celou délku nástupní hrany 

autobusové zastávky. 

 
 

usnesení RM č. 582/2016 

RM schvaluje  

plán zimní údržby pro období 11/2016 - 03/2017. 
 

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

 

6. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise na akci: Hrad Valdštejn - 

rekonstrukce zabezpečovacího systému 
 

Rozprava: 

      V současné době jsou na hradě dva samostatné elektronické zabezpečovací systémy. Tyto systémy 

jsou již na konci své životnosti, nejsou na ně náhradní díly, jsou poruchové a nepokrývají celý areál 

hradu. Tyto systémy budou nahrazeny jedním, který bude rozšířen o nové komponenty (venkovní 

kamerový systém). Celý systém bude napojen na městskou policii. Projektovou dokumentaci zpracovala 

firma REMI z Turnova, rozpočtové náklady jsou 910 tis Kč s DPH. Na tuto akci bude požádáno o dotaci 

z Ministerstva kultury z programu ISO na zabezpečení movitého kulturního dědictví v roce 2017. Žádost 

je nutné podat do 18.11.2016. Součástí žádosti musí být i cenová nabídka se specifikací technologie. Proto 

je potřeba co nejdříve vypsat výběrové řízení na zhotovitele této akce. V případě, že dotace nebude 

přiznána, tato akce se nebude v roce 2017 realizovat.  

Na základě diskuze bude prověřeno: klimatické podmínky – kvalita čidel, reklamační záruka, servisní 

zásah – doba, čas, cena. 
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usnesení RM č. 583/2016 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Hrad Valdštejn - rekonstrukce 

zabezpečovacího systému“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila 

Těhníková, Ing. Eliška Gruberová, Ing. Ladislav Osička, Jiří Vele. 
 

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

 

7. Technické služby Turnov, s.r.o., smlouvy o dílo, opravy komunikací, parkování pro 

kamiony 
 

Rozprava: 

      První smlouva o dílo se týká opravy komunikací, které budou plnoplošně opravovány asfaltem. Tento 

záměr byl předložen Radě města v srpnu 2016 (usnesení 472/2016). Jedná se o komunikace na Bukovině, 

na Kadeřavci, část Zdeňka Nejedlého, U Lip a úprava plochy u prodejny COOP. Technické služby 

Turnov provedly výběrové řízení, do kterého se přihlásili 3 uchazeči. Nejnižší cenu předložila firma 

Eurovia Liberec. Celková cena díla je 2.015.860,-Kč vč. DPH. 

Druhá smlouva o dílo uzavíraná s Technickými službami Turnov, s.r.o. a Městem Turnov se týká 

parkovací plochy pro kamiony na Vesecku. Tyto práce budou provádět Technické služby Turnov svými 

pracovníky. Zde dojde k odtěžení podkladní vrstvy (drnu), bude položena geotextilie a budou provedeny 

štěrkové vrstvy v tl. 25cm. Cena těchto prací je 127.171,-Kč vč. DPH. Plocha je nutná pro změnu 

dopravního značení a vymístění parkování kamionů z prostoru Mezi Mosty. 

 

 
 

usnesení RM č. 584/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., na stavbu "Opravy místních 

komunikací v Turnově".  Cena díla je 2.015.860,-Kč vč. DPH. 
 

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

usnesení RM č. 585/2016 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Turnov na stavbu "Parkovací 

stání pro kamiony Turnov, Vesecko". Cena díla je 127.171,-Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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8. Dohoda o stavební úpravě bytu zvláštního určení č. 10/2NP v Penzionu Žižkova 

ulice, čp. 2031, Turnov 
 

Rozprava: 

      Sociální a bytová komise dne 29.6.2016, usnesením č. 31/2016 přidělila byt č. 10/2 NP v čp. 2031, 

Žižkova ul., Turnov xxxxxxxxxx. Nájemní smlouva č. B 73/2016/ZSST byla uzavřena 14.10.2016. 

Vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu žádá nájemkyně o povolení stavebních úprav nájemního 

bytu. Veškeré uvedené náklady bude hradit nájemkyně bez finančních nároků vůči pronajímateli a 

podpisem této dohody prohlašuje, že nebude požadovat náhradu jím vynaložených nákladů na stavební 

úpravy bytu při skončení nájmu a odevzdání bytu zpět Městu z jakýchkoliv důvodů a v kterémkoliv čase. 

 
 

usnesení RM č. 586/2016 

RM schvaluje  

uzavření Dohody o stavebních úpravách bytu č. 10/2 NP v domě zvláštního určení, Žižkova ulice 

čp. 2031, Turnov s nájemkyní xxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

9. Oprava hřbitovní zdi u kostela narození panny Marie Turnov - 1.etapa 
 

Rozprava: 

      Dne 12.10.2016 jsme obdrželi žádost od zhotovitele ( Reopa s.r.o.) o prodloužení termínu do 

19.11.2016 na stavební akci „ Oprava hřbitovní zdi u kostela narození panny Marie Turnov – 1.etapa“.  Se 

zhotovitelem byla dne 24.3.2016 uzavřena smlouva o dílo ev.č. OSM/15/1767 se zahájením prací 

1.7.2016 a termínem dokončení 15.10.2016. Stavební práce začali nejprve vyškrábáním uvolněných spár 

kamenného zdiva a následné očištění tlakovou vodou. Rozsah poškození kamenného zdiva byl větší, než 

se předpokládalo, a tak došlo k výměně většího množství pískovcových kvádrů. Ty byly dovezeny ze 

skladových zásob investora. Zdržení nastalo i z důvodu, že náhrobky, které jsou umístěny u opravované 

zdi a v některých případech jsou neodborně na zeď přibetonovány, musí být velmi opatrně ošetřeny. Tím 

dochází ke zpomalení prací, jinak by došlo k poškození ( např. Šlechtova hrobka atd. ). Všechna tato 

zdržení mají za následek prodloužení termínu realizace díla. Jednotlivé práce musí na sebe navazovat, vč. 

dodržení technologických postupů ( např. kropení a jejich pozvolné vyzrávání ), a proto není ani možné 

tyto práce urychlit. Vzhledem k těmto okolnostem zdvořile žádáme radu města o prodloužení termínu do 

19.11.2016. 

 
 

usnesení RM č. 587/2016 

RM schvaluje  

prodloužení termínu na stavební akci „Oprava hřbitovní zdi u kostela narození Panny Marie, 

Turnov – 1.etapa“ s termínem dokončení 19.11.2016. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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10. Regenerace panelového sídliště U Nádraží, 4.etapa, dodatek č.1 
 

Rozprava: 

      Rada města v červnu 2016 usnesením č. 371/2016 schválila vítěze výběrového řízení na stavbu 

"Regenerace panelového sídliště U Nádraží, 4. etapa". Zhotovitelem stavby je firma SaM silnice a mosty, 

a.s., Česká Lípa. Nyní je Radě města předkládán dodatek č.1 smlouvy o dílo týkající se prodloužení 

termínu dokončení prací a více a méně prací. Prováděcí firma nyní žádá Město Turnov o prodloužení 

termínu dokončení prací o 15 dnů z důvodu zhoršených klimatických podmínek. Dalším předmětem 

dodatku č.1 je schválení více a méně prací na výše uvedené stavbě. Celkové náklady stavby dle 

podepsané smlouvy o dílo jsou ve výši 5.384.098,95Kč vč. DPH. 

Na základě diskuze RM neprodlouží termín dokončení – klimatické podmínky byly v průběhu prací 

nadprůměrně dobré. 

 
 

usnesení RM č. 588/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 na stavbu "Regenerace panelového sídliště Turnov, U nádraží, 4. etapa" 

spočívající ve snížení ceny díla o 120.217,04Kč vč. DPH na celkovou na částku 5.263.881,90Kč 

vč. DPH bez prodloužení termínu dokončení. 
 

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

 

11. Schválení dodatku č. 1 na akci: Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého - 

obnova střešní krytiny 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele akce: Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana 

Nepomuckého – obnova střešní krytiny. Na realizaci akce byla vybrána firma DKK Stav s.r.o. Liberec za 

nabídkovou cenu 2 596 714,- vč. DPH. Termín realizace byl s ohledem na turistickou sezonu a schválení 

dotace stanoven na 5.9. - 31.10.2016. Na kontrolním dnu dne 11. 10. 2016 firma DKK Stav předložila 

žádost o prodloužení termínu dokončení do konce listopadu 2016. Vlastní práce na střeše provádí pro 

firmu DKK Stav jako subdodávku firma TES98, která má velké zkušenosti s podobnými akcemi, má 

výborné reference a práce provádí kvalitně a odborně i po stránce řemeslné. Na stavbě pracuje celkem 4 – 

5 lidí, což je dostatečné množství. V měsíci září práce probíhaly hlavně na půdě (vyklizení půdy, výměna 

poškozených prvků krovů, oprava spojů a celkové zpevnění). Tento postup je nutný, protože nová krytiny 

je těžší než stávající. Na říjen byla naplánována vlastní výměna krytiny. Pro velkou členitost střechy a 

množství detailů požaduje projektantka vždy po odkrytí detailu na střeše svoji přítomnost, aby mohla 

stávající stav posoudit a rozhodnout o dalším postupu. Postup prací se také porovnává s archivními 

fotografiemi tak, aby se nová střecha co nejvíce podobala té původní historické. Za "pochodu" se také 

vyrábí různé šablony, aby se výsledný tvar (např. u střešních oken, říms) co nejvíce podobal původním 

tvarům a zároveň šel vyskládat ze soudobých dostupných materiálů. Postup prací zdržuje i to, že práce 

musí být prováděny za pomocí horolezecké techniky a také to, že mohou být prováděny jenom na jedné 

straně, aby na druhé straně byl zachován volný průchod do zadních částí hradu. Postupu prací také nepřeje 

současné deštivé počasí a ani výhled do konce října není příznivý. Proto bylo rozhodnuto zvolit časově 

sice delší postup (výměna krytiny pouze po malých částech), ale zato bezpečnější (menší plocha střechy 

se zakryje rychleji). Snahou je však v případě zlepšení počasí střechu dokončit v kratším termínu. 

Na základě diskuze RM neprodlouží termín dokončení – klimatické podmínky byly v průběhu prací 

nadprůměrně dobré, firma postavila lešení ještě o 14 dnů dříve, než bylo dohodnuto, na stavbě se 

pracovalo málo, některé hezké dny dokonce vůbec, termíny byly součástí výběrového řízení a měly být 

rozporovány v rámci řízení, niko-li v průběhu provádění. 
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usnesení RM č. 589/2016 

RM neschvaluje  

prodloužení termínu dokončení díla na akci: „Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – 

obnova střešní krytiny“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
  

 

12. Technické služby Turnov, s. r. o., dodatek č.1. smlouvy o dílo "Stavební úpravy 

nám. Českého ráje" 
 

Rozprava: 

      Dne 14.9.2016 byl radě města předložen materiál týkající se schválení více a méně prací na úpravy 

úseku silnice II/283 na náměstí Českého ráje. Rada města požádala o doplnění materiálu o položkový 

rozpočet dlažby bílé dlažby COMCON, která je nejdražší položkou víceprací. Položkový rozpočet byl 

29.9.2016 radě města předložen. Dne 29.9.2016 rada města požádala o doplnění materiálu o dodací list a 

fakturu za dodání dlažby COMCON. 

 

Vyčíslení více a méně prací: 

Vícepráce 133.930,- bez DPH  

Méněpráce 105.940,- bez DPH  

Rozdíl ( dodatek č.1. )   27.990,- bez DPH  

 

Vzhledem k těmto okolnostem došlo k navýšení stavebních prací ve výši 27.990,- Kč bez DPH (33.868,- 

Kč vč. DPH).  

 
 

usnesení RM č. 590/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1. ve výši 27.990,- Kč bez DPH ( 33.868,- Kč s DPH ) ke smlouvě o dílo se 

společností Technické služby Turnov s.r.o. na realizaci stavby: „Stavební úpravy úseku silnice 

II/283 na náměstí Českého ráje“ a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č.1. 
 

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

 

13. Technické služby Turnov, s. r. o., dodatek č.1, Sobotecká ulice 
 

Rozprava: 

      Město Turnov uzavřelo v červnu 2016 s Technickým službami Turnov, s.r.o., smlouvu o dílo týkající 

se opravy chodníku v Sobotecké ulici právě v návaznosti na rekonstrukci plynu a kanalizace, před 

pokládkou nového povrchu komunikace. V průběhu prací došlo k rozšíření rozsahu prací o chodník podél 

nové gabionové zdi, dále o dodávku a pokládku nových obrubníků ve vjezdu do bývalých jatek a u 

novinového stánku. Na ocenění byly použity jednotkové ceny z původního nabídkového rozpočtu. 

 

Původní cena 332.960,-Kč vč. DPH, skutečné náklady: 332.579,50 Kč vč. DPH 

Rozšíření rozsahu prací: 172.458,-Kč vč. DPH 

dodávka a pokládka nových obrubníků ve vjezdu do bývalých jatek a u novinového stánku, realizace 

nového chodníku od plakátovacích ploch ke vjezdu do Dioptry (zemní práce, dodávka a pokládka 

obrubníků a dlažby) 

Nová cena:  505.037,50Kč vč. DPH 
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Všechny zúčastněné subjekty se snažily provádět stavební práce ve vzájemné koordinaci tak, aby mohla 

Krajská správa silnic LK v září - říjnu 2016 provést pokládku nového povrchu komunikace od 

železničního přejezdu Turnov město k Penny marketu.  

 
 

usnesení RM č. 591/2016 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na stavbu "Chodník v ulici Sobotecká, U zastávky, Turnov" 

s Technickými službami Turnov, s.r.o., na rozšíření rozsahu prací o 142.527,-Kč bez DPH 

(172.458,-Kč vč. DPH, celkem na částku 505.037,50 Kč vč. DPH. 
 

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

 

14. FOKUS - výsledek veřejné zakázky na projektovou dokumentaci 
 

Rozprava: 

      Na konci června 2016 byl na zastupitelstvu města předložen  a schválen materiál na projekt 

„Vybudování zázemí pro sociální služby v objektu Skálova č.p. 415“ – vybudování zázemí pro Fokus 

Turnov.  

Následně byl osloven Ing, arch. Zdeněk Sláma, který zpracoval architektonickou studii ve spolupráci 

s Ing. arch. Kamilem Maškem. Návrh byl několikrát konzultován za účasti vedení města a FOKUSu.  

Následně byly vypsány postupně dvě výzvy na zpracovatele projektové dokumentace, ale nebyl vybrán 

žádný uchazeč. V první se nikdo nepřihlásil a v druhé byly nabídnuty příliš vysoké ceny. Další výzva 

včetně zadávací dokumentace byla zveřejněna od 8.10. do 18.10.2016, příjem nabídek byl ukončen 

18.10.2016 ve 12,00 hod. Obesláno bylo 5 projektových kanceláří.  

Zadavatel odeslal všem známým účastníkům a zároveň ke zveřejnění na profilu zadavatele jednu 

doplňující informaci se třemi upravenými přílohami výzvy.  

Zadavatel obdržel v termínu do 18.10.2016 do 12,00 hod uzavřené obálky s nabídkami od níže uvedených 

uchazečů: 
 

Poř. 

číslo 
Účastníci  

Forma 

nabídky *) 

Nabídková cena 

bez DPH  

Nabídková cena 

včetně DPH  

Cena za 

autorský 

dozor /hod 

(bez DPH) 

1. 

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.. 

Gočárova třída 549/16,  

50002 Hradec Králové 

E 550.000,- Kč 665.500,- Kč 1.000,- Kč 

2. In.Point s.r.o. 

Tibetská 806/2, 160 00 Praha 6 
E  470.000,- Kč  568.700,- Kč  500,- Kč 

3. DEA Energetická agentura, s.r.o. 

Sladkého 13, 617 00 Brno 
P 936.000,- Kč 1.132.560,- Kč 1.850,- Kč 

4. Design 4 – projekty staveb, s.r.o. 

Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 
P  489.000,- Kč 591.690,- Kč 1.000,- Kč 

 

Nejnižší cenovou nabídku podal účastník In.Point s.r.o. a splnil podmínky stanovené zadavatelem, proto 

jej doporučuje hodnotící komise jako vítězného účastníka ke schválení radě města.  
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usnesení RM č. 592/2016 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku účastníka In.Point, s.r.o., IČ 

26203987 se sídlem Tibetská 806/2, 160 00 Praha 6 na realizaci akce " Projektová dokumentace 

novostavby sociálního centra, st.p. 613, ppč. 611/2, 614, k.ú. Turnov“ za cenu 568 700 vč. DPH 

a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným účastníkem. 
 

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

 

15. Věcné břemeno na el. sítě v TZST v Sobotecké - Technické služby Turnov, s. r. o. 
 

Rozprava: 

      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. má záměr realizovat pokládku kabelového vedení v areálu 

Technických služeb Turnov, s.r.o. Zřízení věcného břemene bude úplatně – dle smlouvy bude činit 

náhrada 31 600,- Kč (400,- / metr, délka vedení je 79 m). Úhrada bude provedena dle skutečnosti po 

ukončení prací na základě předloženého geometrického plánu. Kabelové vedení bude umístěno v ploše 

dvora zpevněné pouze štěrkem pod čerpací stanicí na motorovou naftu Bencalor. V uvedené lokalitě je 

pozemek již zatížen vedením optického kabelu ČD, takže nedojde ke znehodnocení pozemku, jelikož v 

daném místě nelze realizovat žádné stavební úpravy.  

 
 

usnesení RM č. 593/2016 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Technickými 

službami Turnov, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV- Podmokly. 
 

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

16. Zdravotně sociální služby Turnov - Bufet v Domově důchodců Pohoda - nový 

provozovatel 
 

Rozprava: 

      Na základě dohody ukončil nájemce pan Jan Jandík provoz bufetu v Domově důchodců Pohoda dne 

31.8.2016. Vzhledem k tomu, že chceme obnovit provoz tohoto zařízení, bylo vyhlášeno výběrového  

řízení na pronájem bufetu v Domově důchodců Pohoda a vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu 

Turnov. V daném termínu se přihlásila pouze jedna zájemkyně, paní Romana Stratilová, U Bažantnice 

264/34, PRAHA 5, která zároveň předložila podnikatelský záměr na rozšířený týdenní provoz, ale i 

víkendový odpolední provoz. Dále nabízí cenovou hladinu zboží v takové výši, aby si zde mohli 

nakupovat všichni uživatelé pobytových služeb včetně uživatelů v terénní pečovatelské službě a všech 

zaměstnanců  Domova důchodců Pohoda. Žádáme tímto RM o schválení nového nájemce bufetu a to za 

stejných nájemních  podmínek, které byly RM schváleny 9.11.2009, tj. 1 Kč za rok.  

 
 

usnesení RM č. 594/2016 

RM schvaluje  

nájemce na provozování bufetu v Domově důchodců Pohoda paní Romanu Stratilovou, U 

Bažantnice 264/34, Praha 5   a pověřuje ředitele Zdravotně sociálních služeb Turnov podepsáním 

nájemní smlouvy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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17. Nákup nového vozu pro odbor životního prostředí 
 

Rozprava: 

      V rámci postupné obnovy vozového parku, bychom rádi provedli výměnu vozu Škoda Fabia combi, 

který slouží zejména pro potřeby odboru životního prostředí. Vozidlo je ročník 2004 a má najeto cca 180 

tis. Km. Záměrem je pořídit vozidlo, které by lépe sloužilo specifickému využití tohoto vozidla odborem 

životního prostředí, zejména jízdě v terénu. Uvažujeme proto o vozidle typu SUV v základní výbavě. 

Mezi tyto vozy se (v dané cenové hladině) řadí např. Mitsubishi ASX, Škoda Yetti nebo Dacia Duster. 

Mohlo by se klidně jednat o vůz předváděcí, případně i o vůz např. „roční“ s určitým minimálním 

nájezdem. Ceníkové ceny zmíněných vozů se pohybují od 300 do 360 tisíc Kč. Pro výměnu vozidla je 

v rozpočtu počítáno s částkou 350 tis. Kč.  

 
 

usnesení RM č. 595/2016 

RM pověřuje  

vedoucího odboru vnitřních věcí na základě podrobnější specifikace zjištěním nabídek pro nákup 

vozu a jejich předložením na příštím zasedání RM. 
 

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

 

18. Návratná finanční výpomoc z rozpočtu města pro Vzdělávací centrum Turnov, 

o.p.s. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme žádost o návratnou finanční výpomoc ve výši 800 tis. Kč od Vzdělávacího centra 

Turnov, o.p.s. a žádáme Vás o doporučení ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci z rozpočtu města, která je zpracována ve smyslu novely zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obecně prospěšná společnost Vzdělávací 

centrum Turnov, o.p.s. požádala město Turnov o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 800.000 

Kč se splatností k datu 31. 12. 2016, z důvodu překlenutí doby mezi úhradou nákladů a proplacením 

zálohové platby od poskytovatele dotace MŠMT v rámci projektu „Individuálně, ale společně a jinak“.  

Půjčku organizace žádá na úhradu mzdových nákladů.  Město Turnov a Základní škola Skálova jsou 

partneři tohoto projektu. Návratná finanční výpomoc je v rozpočtu města zahrnuta a alokována 

v rozpočtovém opatření č. 4 na rok 2016 na řádku č. 248 Poskytnuté půjčky na granty ve výši 800 tis. Kč, 

příjem splátky návratné finanční výpomoci je uvedena na ř. 47 Splátky půjček na granty ve výši 800 tis. 

Kč. 

 
 

usnesení RM č. 596/2016 

RM doporučuje  

ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města obecně prospěšné 

společnosti Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu 

„Individuálně, ale společně a jinak“ ve výši 800 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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19. Veřejné osvětlení Hrubý Rohozec, veřejné osvětlení Malý Rohozec, stezka pro 

chodce 
 

Rozprava: 

      Na stavbu a rekonstrukci veřejného osvětlení byla zpracována projektová dokumentace, na úpravu 

stezky byla zpracována studie. Rozpočtované náklady celé stavby jsou cca 2 mil. Kč vč. DPH (VO Hrubý 

Rohozec 964 tis. Kč, VO Malý Rohozec 414 tis. Kč a stezka pro chodce 631 tis. Kč vč. DPH). 

Do jednání s vedením Městem Turnov vstoupil pan Petr Zikuda a nabídl Městu Turnov finanční 

spoluúčast na této stavbě formou slevy z díla a finančního daru městu, pokud bude moci stavbu realizovat. 

Firmou Zikuda, vodohospodářské stavby, s.r.o. bylo provedeno ocenění položkových rozpočtů stavby. 

Dle předané cenové nabídky je celková cena díla 1.537.522,-Kč vč. DPH (VO Hrubý Rohozec 529.219,-

Kč, VO Malý Rohozec 262.550,-Kč a stezka 500.141,-Kč vč. DPH). Oproti rozpočtovaným cenám je 

v předložené nabídce úspora cca 23%. Nabídka byla zpracována v koordinaci s Technickými službami 

Turnov, s.r.o., které by prováděli elektrickou část a firma Zikuda by zajišťovala převážně zemní práce.  

Stavba by mohla být zahájena 7.11.2016 a ukončena 16.12.2016. Tato akce byla v rámci ankety 

zastupitelů na 7. místě v rámci kategorie výstavba chodníků a bezpečnostních prvků. Rovněž je prioritou 

osadního výboru Malý Rohozec–Mokřiny-Vazovec. Na výše umístěných akcích se průběžně pracuje. 

 

Pan František Zikuda oznámil střet zájmů. 

 
 

usnesení RM č. 597/2016 

RM schvaluje  

výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek na stavbu „Veřejné osvětlení Hrubý 

Rohozec, veřejné osvětlení Malý Rohozec a stezka pro chodce u zámku Hrubý Rohozec“ a 

schvaluje přidělení zakázky firmě Zikuda vodohospodářské stavby, s.r.o., Nudvojovice 2103, 

Turnov za nabídkovou cenu 1.537.522,-Kč vč. DPH. Zdůvodnění: Firma Zikuda 

vodohospodářské stavby, s.r.o. nabídla úsporu ve výši 23% oproti ceníkovému rozpočtu a dále 

garantuje finanční dar pro Město Turnov ve výši 250 tis.Kč. 
 

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

 

V Turnově dne 26. října 2016 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

      starosta               místostarostka 


