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Zápis z 6. jednání Rady města Turnova 

ze dne 27. 3. 2017 

 

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, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

Nepřítomni: --- 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Milan Hejduk, Mgr. Michal Loukota 

 

1. Zrušení výběrového řízení na akci: Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého - 

obnova fasády 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení RM č. 90/2017 bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové 

řízení na zhotovitele akce. Rozpočtové náklady na tuto akci jsou 901 tis. Kč vč. DPH a z Libereckého 

kraje je možnost získat dotaci až 300 tis. Kč. 

V rámci výběrového řízení bylo osloveno celkem 7 firem, nabídku podaly čtyři firmy. U tří firem 

(ANEGG s.r.o., WRAGET SB s.r.o. a Jakub Jurek) komise konstatovala nesplnění základních 

kvalifikačních předpokladů (doložení min. 2 zakázek obdobného charakteru na památkově chráněných 

objektech za posledních 5 let v hodnotě min. 500 tis. Kč bez DPH). U zbývající firmy DKK Stav s.r.o. 

není záruka kvalitně odvedené práce s ohledem na zkušenosti z minulých dvou akcí, které Město Turnov s 

touto firmou již realizovalo. Jedná se o nekvalitně provedenou opravu fasády na Městském divadle (v 

současné době reklamováno) a také problémy s obnovou střešní krytiny na kapli sv. Jana Nepomuckého 

na hradě Valdštejn (problémy s termíny, ohrožení dotace). Proto komise doporučuje nepřijmout žádnou 

nabídku a výběrové řízení zrušit. Vypsáním nového výběrového řízení bychom přišli o možnost podat si 

žádost o dotaci na Liberecký kraj. Je tu také riziko, že do tohoto výběrového řízení se přihlásí zase ty 

samé firmy (možná i horší) a nabídnou nejnižší cenu. Proto se správa majetku snažila sehnat firmu s 

dobrými referencemi. Oslovila i libereckého arciděkana pana Jurnečku, zda by mohl doporučit firmu, 

která se mu osvědčila při opravě kostelů v Liberci. Ten doporučil dvě firmy: DURANGO s.r.o. a SANEX 

společnost s ručením omezeným. Obě jsme oslovili, zda by měly zájem o realizaci této zakázky. Firma 

DURANGO s.r.o. tuto nabídku odmítla s tím, že je zaměřena spíše na střechy, truhlářské práce a práce s 

kamenem, omítky dělá jenom v omezeném rozsahu. Společnost SANEX o tuto zakázku projevila zájem a 

podala nabídku. Bohužel cenová nabídka dosahuje částku více jak 1,2 mil. Kč. Což je více než 

rozpočtovaná cena a cca o 400 tis. Kč vyšší cena než u nejvyšší nabídky z výběrového řízení. Proto se RM 

přiklání k realizaci fasády kaple až v roce 2018. 
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usnesení RM č. 168/2017 

RM ruší  

na základě doporučení hodnotící komise výběrové řízení na akci „Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana 

Nepomuckého – obnova fasády“. 
 

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

 

2. Diskuze nad otázkami spojených s Vodohospodářským sdružením Turnov 
 

Rozprava: 

      - Aktivity VHS na území Turnova v 2017 a výhled na další roky 

- Nádražní ul. - navrhovaný postup prací na vodohospodářském majetku a koordinace s rekonstrukcí silnic 

- Informace o nezvyšování vodného a stočného v roce 2018 

- Návrh na změnu stanov VHS ze strany Turnova, informace o jednání, reakce 

- Diskuze o zadání studie k provozování vodohospodářského majetku na území města 

 

 

Rekonstrukce Nádražní ulice, Turnov - navrhovaný postup prací na vodohospodářském majetku a 

koordinace 

Po diskuzi v přípravném teamu a panem ředitelem Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSSLK) 

panem Růžičkou jsme se dohodli, že by bylo vhodné vodohospodářskou část rozdělit na: 

- vodohospodářské stavby přímo spojené s realizací komunikací (uzel okolo viaduktu) 

- vodohospodářské stavby, které je možné provádět samostatně (sítě v Nádražní od hotelu Beneš 

na Ohrazenice, Pacltova ulice a vodovod v Přepeřích. Důvodem je především dlouhodobě odmítavý 

postoj ke sloučení všech prací ze strany Vodohospodářského sdružení Turnov z jedné strany a určité 

„odlehčení“ velké akce. Které z druhé strany vítá KSSLK z důvodu možného navázání silničářských prací 

na jaře 2018 a tím i zjednodušení dopravně inženýrských opatření u i tak složité akce. Náměstek hejtmana 

Marek Pieter zatím ústně přislíbil plnoplošnou opravu komunikace v případě, že se nepodaří získat dotaci 

z IROPu. 

 

V této chvíli je vydáno územní rozhodnutí na úsek prohloubení viaduktu, Nádražní v úseku hotel 

Beneš-Ohrazenice. V této chvíli je dokončena dokumentace ke stavebnímu řízení na úsek: 

- Nádražní (hotel Beneš-Ohrazenice), zajišťuje město 

- prohloubení a řešení oblasti viaduktu, zajišťuje kraj 

- silnice II/610, zajišťuje kraj 

- vodohospodářská infrastruktura, zajišťuje VHS Turnov 

 

Dokumentace Nádražní (hotel Beneš-Ohrazenice) 

Příští týden bude PD rozeslána na vyjádření. Na konci dubna nebo na začátku května budeme žádat o 

stavební povolení. Předpoklad vydání srpen/září 2017. Z podrobných rozpočtů vychází financování ze 

strany města Turnov na chodníky, mobiliář, veřejné osvětlení, sadovnické úpravy ve výši cca 14 mil. Kč 

(před soutěží) 

 

Dokumentace Prohloubení a řešení oblasti viaduktu, silnice II/610 

Rozpočty se zpracovávají. Aktuální požadavky na financování chodníků ze strany města Turnov nejsou 

zcela zřejmé. V přípravné fázi se jednalo o cca 1 mil. Kč. Žádosti o stavební povolení nebyly dosud 

podány. 

 

Dokumentace vodohospodářská infrastruktura 

Vodohospodářské sdružení Turnov je připraveno zahájit soutěž. Možné otázky k diskuzi jsou ještě obecně 

termínové nastavení (zatím predikováno 09/2017-06/2018) a finanční spoluúčast města (zatím 

predikováno 15 mil. Kč). O těchto otázkách podrobněji pojednává materiál Ing. Milana Hejduka.  
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Argumenty pro zahájení v září 2017: jednodušší dopravně inženýrská opatření, relativní klid-nezávislost 

na další části stavby, připravenost VHS, ústní příslib kraje o plnoplošné opravě v případě, že nebude 

dotace (opravit silnici bude nutné i bez IROPu), v lednu 2018 může být skutečně špatné počasí. 

Argumenty proti zahájení v září 2017: není zřejmé, zda se podaří získat stavební povolení, dotaci IROP, 

vodohospodáři několikrát uvedli, že sítě v této ulici nejsou z vodohospodářského pohledu urgentní, 

potřeba zimních asfaltů 

Výbor ZM pro vodohospodářský majetek projednal materiál týkající se Rekonstrukce Nádražní ulice a 

přiklonil se k zahájení prací na vodohospodářské části v lednu 2017, po vydání všech stavebních povolení 

a příslibu dotace z IROPu. 

 
 

usnesení RM č. 169/2017 

RM bere na vědomí  

materiál Rekonstrukce Nádražní ulice, Turnov schvaluje zahájení prací v únoru 2018 (dle 

klimatických podmínek) s trváním vodohospodářské části stavby maximálně 5 měsíců, se 

zahájením výběrového řízení v co nejbližším termínu. RM žádá vedení VHS Turnov o 

projednání zadávacích podmínek na RM, ZM bude předložen materiál ke kofinancování akce ze 

strany Města Turnova. 
 

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

V Turnově dne 3. dubna 2017 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta               místostarostka 


