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Zápis ze 7. jednání Rady města Turnova 

ze dne 30. 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, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 

František Zikuda 

Nepřítomni: Eva Kordová       

Omluveni: Eva Kordová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. 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 

 
Jednalo se o dodiskutování materiálu z minulé rady města. 

Projednávání zadání analýzy provozování vodohospodářského majetku na území města bylo přesunuto na 

další RM. 

 
 

usnesení RM č. 170/2017 

RM bere na vědomí  

materiál Návrh na změnu stanov Vodohospodářského sdružení Turnov 

ze strany Města Turnov. Pověřuje starostu města dalším jednáním směřujícím k úpravě stanov v 

těchto bodech: 

-Hlasovací práva v RS VHS odpovídající majetku měst a obcí ve VHS Turnov 

 -Oddělení funkce manažera investic a předsedy rady sdružení VHS 

-Úpravy v části popisující činnost dozorčí rady 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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2. Schválení vybraného zhotovitele na akci: Hrad Valdštejn – obnova vstupního 

mostu 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele 

akce: Hrad Valdštejn – obnova vstupního mostu. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria 

(nejnižší cena) jako nejvhodnější nabídku firmy Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o., 

Palachova 780/1, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ 03028666 za nabídkovou cenu 2 868 459,- vč. DPH. 

Navrhovaný vítězný účastník je ochoten celou obnovu mostu provést v letošním roce v termínu 17.4.–

15.11.2017 (nutno jednat o termínu). Schválením realizace díla touto firmou bychom nepřišli o dotaci 

z Ministerstva kultury a stihli bychom ještě podat žádost o dotaci i na Liberecký kraj. Obnova fasády 

kaple bude realizována celá v roce 2018 a požádáme o dotaci na tuto akci na Liberecký kraj. 

Rozpočtovaná částka stavby 3,5 mil. Kč vč. DPH, realizace 17.4.-15.11.2017.  

 

 
 
 

usnesení RM č. 171/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy. Manipulace 

Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o., Palachova 780/1, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ 

03028666, na realizaci stavby „Hrad Valdštejn – obnova vstupního mostu“ za cenu 2 868 459,- 

Kč vč DPH s termínem provedení celé stavby v roce 2017 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy 

o dílo s vybraným uchazečem. 
 

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

 

3. Zadávací podmínky "Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov, 5. etapa" 
 

Rozprava: 

      Zastupitelstvo města na zasedání dne 24. 11. 2016 usnesením č. 394/2016 schválilo v případě 

obdržení dotace realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště U nádraží, 5. etapa“. Žádost o dotaci 

byla podána na MMR 20. 12. 2016 a dne 3. března 2017 schválila ministryně pro místní rozvoj svým 

rozhodnutím č. 9/2017 seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o poskytnutí dotace z 

programu Podpora bydlení pro rok 2017 a žádost Města Turnova je mezi schválenými žádostmi a bude 

mu poskytnuta dotace ve výši Kč 3 999 999,-. Byla zahájena příprava na zadávací dokumentaci pro výběr 

dodavatele stavby. Jedná se o stavební práce v předpokládané hodnotě 7 mil. Kč bez DPH. Pro vypsání 

výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů bylo zvoleno dle metodiky 

MMR otevřené podlimitní řízení. Počet dnů pro zpracování nabídky účastníky řízení je stanoven na 25 

kalendářních dnů.  Termín realizace 15. 7. -15. 9. 2017. 
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usnesení RM č. 172/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání otevřeného podlimitního zadávacího řízení na stavbu "Regenerace 

panelového sídliště U nádraží Turnov – 5. etapa" a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. 

Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Stanislava Syrotiuková, Ludmila Těhníková, Jindřich 

Zeman DiS., Marcela Pilská. 
 

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

 

4. Zadávací podmínky " Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část 

C 
 

Rozprava: 

      V roce 2016 byla zrealizována etapa A projektu „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – 

Károvsko“, a to komunikace a sítě pro 8 RD. Na rok 2017 je připravena etapa C, komunikace a sítě, pro 9 

městských pozemků a pro 4 soukromé pozemky (s majiteli se jedná o výši příspěvku na zasíťování jejich 

pozemků). Termín realizace je srpen až říjen 2017. Na tento projekt je zpracována zadávací dokumentaci 

pro výběr dodavatele stavby. Jedná se o stavební práce v předpokládané hodnotě 8,5 mil. Kč bez DPH. 

Pro vypsání výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů bylo zvoleno 

zjednodušené podlimitní řízení. Počet dnů pro zpracování nabídky účastníky řízení je stanoven na 20 

kalendářních dnů. Termín realizace 1. 8. -15. 10. 2017. 

 
 

usnesení RM č. 173/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na stavbu 

"Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část C" a schvaluje hodnotící komisi 

ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Michal Loukota, Jiří Vele, Stanislava Syrotiuková, Ludmila 

Těhníková, Marcela Pilská. 
 

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

 

5. Čerpání kapitoly rozpočtu "komunikace" 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku má schválený rozpis čerpání kapitoly komunikací. Rozpočtovým opařením č. 1 

byla kapitola navýšena o 3,5 mil. Kč. Předkládáme RM doplnění čerpání kapitoly o tyto akce: 

 

- veřejné osvětlení Budovcova, Šlikova - odbor správy majetku má v návaznosti na kabelizaci 

nadzemního vedení sítě ČEZ Distribuce, a.s. připravenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci 

veřejného osvětlení ulic Budovcova a Šlikova. Předpoklad realizace v návaznosti na realizaci ČEZu je 

květen - srpen 2017. Stavba je rozpočtována na částku 518 tis. Kč.  

 

- Doplnění kapitoly komunikace: 

Rekonstrukce komunikací dle priorit zastupitelů, plánu akcí s TST a nutných oprav po zimě 

(Hruboskalská 445 tis. Kč, slepá ul. Jana Palacha 567 tis. Kč, ul. Jana Zajíce 142 tis. Kč, u kompostárny 

171 tis. Kč, U Antolinu – oprava celé komunikace od mostu k rodinným domům je rozpočtována na 

částku 510 tis. Kč, pan Kotrmon, který zde vlastní nemovitost na opravu přispěje částkou 70 tis. Kč. 

Celkem opravy komunikací budou stát, včetně započtení příspěvku 1,420 mil. Kč. Výběrové řízení na tyto 

akce budou vypisovat Technické služby Turnov. Výsledek výběrového řízení bude podkladem pro 
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uzavření smlouvy s Technickými službami Turnov, která bude předložena Radě města. Předpoklad 

realizace rekonstrukce komunikací je květen - červen 2017. 

 

Po diskuzi v RM byla posunuta realizace komunikace U Antolinu na podzim 2017 (nebyla v prioritách 

zastupitelů, podle toho, zda zbydou finanční prostředky) a upřednostněna propojka od areálu Technických 

služeb Turnov přes železniční most k podjezdu u fotbalového hřiště (přístup pro pěší a trasování 

Greenway Jizera). 

 
 

usnesení RM č. 174/2017 

RM schvaluje  

doplnění čerpání kapitoly komunikace dle předloženého materiálu (kromě komunikace U 

Antolinu) a doplnění o propojku od areálu Technických služeb Turnov přes železniční most k 

podjezdu u fotbalového hřiště. 
 

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

usnesení RM č. 175/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na stavbu "Veřejné osvětlení ulic Budovcova a Šlikova, Turnov" a 

jmenuje hodnotící komisi ve složení Ing. Tomáš Hocke, Jindřich Zeman, Ludmila Těhníková, 

Stanislava Syrotiuková. 
 

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

 

6. Výměna oken - bytový dům Palackého č.p.184, Turnov 
 

Rozprava: 

      Jedná se výměnu původních dřevěných oken za plastová okna včetně parapetů, zednických prací 

úpravy ostění a malby kolem oken. Okna jsou na samé hranici své životnosti.  

 
 

usnesení RM č. 176/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na výměnu oken  - BD Palackého č.p. 184, Turnov a schvaluje komisi 

na otevírání a hodnocení nabídek : Výměna oken – BD Palackého č.p. 184,Turnov ve složení : 

Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Stanislava Syrotiuková, Ing. Miroslav 

Chrumko. 
 

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

 

7. Výběr nejvhodnější nabídky„ Obnova parku Metelkovy sady – Turnov, etapa 1 – 

dětské hřiště a etapa 2 – vstupní část“ 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Obnova parku Metelkovy sady – 

Turnov, etapa 1 – dětské hřiště a etapa 2 – vstupní část“, který provedla hodnotící komise, se schvaluje 

výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Rozpočtovaná částka 

stavby 7,584 mil. Kč, realizace 1. 5. do 15. 8. 2017. Byla podána pouze jedna nabídka. 
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usnesení RM č. 177/2017 

RM schvaluje  

schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku účastníka Gardenline 

s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice na realizaci stavby“ Obnova parku Metelkovy sady – 

Turnov, etapa 1 – dětské hřiště a etapa 2 – vstupní část“ za cenu Kč 5 855 478,52 včetně DPH 

(Kč 4 839 238,45 bez DPH) a zároveň schvaluje podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

 

8. Výběr nejvhodnější nabídky„ Městský park Turnov – etapa 1. – sportovní část“ 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Městský park Turnov – etapa 1. – 

sportovní část“, který provedla hodnotící komise, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Rozpočtovaná částka stavby 8,637 mil. Kč bez DPH, realizace 

15. 6. do 15. 8. 2017. 

 

 

pořadí Název společnosti IČO Cena bez DPH v Kč 

 

1. MATEX HK s.r.o. 25968807 6 550 300,50 

2. Gardenline s.r.o. 27263827 6 574 387,84 

3. SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 6 998 923,71 

4. LIPRACO, s.r.o. 25142216 7 126 542,00 

5. EUROVIA CS, a.s. 45274924 7 700 000,00 

6. PROLEMAX s.r.o. 26342057 7 810 612,46 

 

 
 

usnesení RM č. 178/2017 

RM schvaluje  

schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku účastníka MATEX HK 

s.r.o. na realizaci stavby“ Městský park Turnov – etapa 1. – sportovní část“ za cenu 7 925 863,61 

Kč včetně DPH (6 550 300,50 Kč bez DPH) a zároveň schvaluje podpis smlouvy o dílo s 

vybraným dodavatelem. 
 

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

 

9. Schválení vybraného zhotovitele na akci: ZŠ Skálova - rekonstrukce sociálního 

zařízení 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 25/2017) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové 

řízení na zhotovitele akce. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (ekonomická 

výhodnost) ze 4 nabídek jako nejvhodnější nabídku firmy Instav s.r.o., Jablonec nad Nisou za nabídkovou 

cenu 3 561 530,- Kč bez DPH (4 309 451,-Kč s DPH). Rozpočtovaná částka stavby 6,364 mil. Kč, 

realizace 26. 6. do 15. 8. 2017.  



6  Zápis Rady města Turnova 30. 3. 2017 

 
 
 

usnesení RM č. 179/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku účastníka zadávacího řízení 

fy.  Instav s.r.o., Pod Skalkou 7, Jablonec nad Nisou na realizaci stavby „ZŠ Skálova – 

rekonstrukce sociálního zařízení“ za cenu 3 561 530,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo s vybraným účastníkem a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

 

10. Výsledek výběrového řízení "Oprava střechy penzionů - Žižkova ulice, č.p.2030, 

č.p.2031" 
 

Rozprava: 

      V souladu s usnesením RM č. 2/2017 ze dne 26. 1. 2017 byla dne 16. 2. 2017 vypsána veřejná 

zakázka na dodavatele stavby „Oprava střech penzionů – Žižkova č. p. 2030, č. p. 2031, Turnov“. Ve 

stanoveném termínu bylo podáno 5 nabídek. Dle jediného hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena) 

byla vybrána firma Liebscher a Pohl, spol. s r. o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou za nabídkovou 

cenu 3.623.039,- Kč včetně DPH. Rozpočtovaná částka stavby 4,150 mil. Kč vč. DPH, realizace 2. 5. do 

30. 7. 2017.  

 
 

 
 

usnesení RM č. 180/2017 

RM schvaluje  

jako vítěznou nabídku na realizaci stavby „Oprava střech penzionů – Žižkova č.p.2030, č.p.2031, 

Turnov“ firmu Liebscher a Pohl, spol. s r. o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou za 

nabídkovou cenu 3.623.039,- Kč včetně DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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11. Výsledek výběrového řízení "Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov" 
 

Rozprava: 

      V souladu s usnesením RM č. 2/2017 ze dne 26. 1. 2017 byla dne 16. 2. 2017 vypsána veřejná 

zakázka na dodavatele stavby „Oprava oplocení hřbitova Pelešany“. Termín pro podání nabídek byl 

stanoven na 6. 3. 2017 do 10 hodin na podatelnu Městského úřadu v Turnově, kde ve stanoveném termínu 

byly podány 3 nabídky. Dne 6. 3. 2017 v 11 hodin se sešla komise na otevírání a hodnocení došlých 

nabídek. Všechny došlé nabídky splnily zadávací podmínky. Komise nezohlednila nejnižší nabídku firmy 

DKK Stav s.r.o. jako nejvýhodnější vzhledem ke špatným zkušenostem na ostatních stavbách, které 

prováděla tato firma / oprava Městského divadla, oprava objektů na Valdštejně / jedná se o pozdní 

nástupy na stavbu a špatnou komunikaci /. Komise navrhuje jako vítěznou firmu druhou v pořadí - 

Durango s.r.o., Svijany č. p. 3 za nabídkovou cenu 846 078,-Kč včetně DPH. /cenový rozdíl 65 864,-Kč/. 

Rozpočtovaná částka stavby 1,152 mil. Kč vč. DPH, realizace 3. 4. do 30. 6. 2017.  

 
 
 

usnesení RM č. 181/2017 

RM schvaluje  

jako vítěznou nabídku na realizaci stavby „„Oprava oplocení hřbitova Pelešany“ firmu Durango 

s.r.o. Svijany č. p. 3, 46346 Příšovice za nabídkovou cenu 846 078,- Kč včetně DPH. 
 

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

 

12. Výsledek výběrového řízení "Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození Panny 

Marie Turnov - I.etapa - část A, D, E" 
 

Rozprava: 

      V souladu s usnesením RM č. 4/2017 ze dne 16. 2. 2017 byla dne 21. 2. 2017 vypsána veřejná 

zakázka na dodavatele stavby „Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny Marie Turnov – I. etapa – 

část A, D, E“. Ve stanoveném termínu bylo podáno 5 nabídek. Všechny došlé nabídky splnili zadávací 

podmínky. Dle jediného hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena) byla vybrána firma Zbyněk Rulec, 

Svijanský Újezd č. p. 62, 463 45 Pěnčín za nabídkovou cenu 1.251140Kč včetně DPH. Stavba bude 

částečně hrazena z dotace ministerstva kultury na památkovou zónu. Rozpočtovaná částka stavby 1,573 

mil. Kč vč. DPH, realizace 1. 5. do 15. 9. 2017.  
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usnesení RM č. 182/2017 

RM schvaluje  

jako vítěznou nabídku na realizaci stavby „„Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny 

Marie Turnov – I. etapa – část A, D, E“ firmu Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd č. p. 62, 463 45 

Pěnčín za nabídkovou cenu 1.251 140,-Kč včetně DPH. 
 

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

 

13. Prodej pozemků na Šetřilovsku 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z programu. 

 

14. Pronájem pozemku p.č. 698/32, k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 

      Pan Miroslav Kořínek, jednatel společnosti Helios - okna spol. s r.o. požádal o pronájem pozemku p. 

č. 698/32, k. ú. Daliměřice o výměře 2.098 m2. Pozemek sousedí s pozemkem ve vlastnictví společnosti a 

rádi by si jej mobilně ohraničili a využívali pro lepší manipulaci s materiálem. Za pronájem pozemku 

navrhují částku 5.000,- Kč/měsíc, tj. 60.000,- Kč/rok. Při výměře 2.098 m2 je to 28,60 Kč/m2/rok. 

Sousední pozemek p. č. 698/33, k. ú. Daliměřice pronajímáme firmám: MPS střechy s.r.o. za cenu 30,- 

Kč/m2/rok a DŘEVO TRUST a.s. za cenu 57,- Kč/m2/rok - cena byla vysoutěžena společně s nebytovým 

prostorem čp. 483. OSM navrhuje cenu 30,- Kč/m2/rok, shodně jako s firmou MPS střechy. Nájemce s 

touto cenou souhlasí. 

 
 

usnesení RM č. 183/2017 

RM schvaluje  

pronájem pozemku p. č. 698/32, k. ú. Daliměřice o výměře 2098 m2 firmě Helios - okna spol. s 

r.o., Turnov za cenu 30,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 
 

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

 

15. Ukončení nájmu  dohodou v čp. 466, Skálova ul., Turnov 
 

Rozprava: 

      V průběhu měsíce března 2017 město Turnov předalo nájemním nebytových prostor v čp. 466 

výpovědi z nájmu z důvodu plánované rekonstrukce domu. xxxxxxxxx má uzavřenou smlouvu o 

pronájmu nebytových prostor v čp. 466, Skálova ul., místnost č. 204 v II. nadzemním podlaží. Prostor o 

výměře 30 m2 užívá pro kancelář firmy. xxxxxxxxxx má uzavřenou smlouvu o pronájmu nebytových 

prostor v čp. 466, Skálova ul., místnost č. 406 v IV. nadzemním podlaží. Prostor o výměře 21,4 užívá pro 

administrativní činnost a částečně jako skladovací prostor. 

 
 

usnesení RM č. 184/2017 

RM schvaluje  

ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 466 - místnost č. 204 dohodou s xxxxxxxxxxxxxx ke 

dni 31. 3. 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 185/2017 

RM schvaluje  

ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 466 - místnost č. 406 dohodou s xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ke dni 31. 3. 2017. 
 

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

 

16. FOKUS-Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci 
 

Rozprava: 

      V říjnu 2016 byl schválen ve výběrovém řízení dodavatel projektové dokumentace na novostavbu 

budovy Fokusu ve Skálově ulici. Dne 24.11.2016 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci akce 

„Projektová dokumentace novostavby sociálního centra, st. p. 613, ppč. 611/2, 614, k. ú. Turnov“ 

s termínem dokončení do 20. 3. 2017. Projektová dokumentace řeší stavbu budovy a přilehlé území 

včetně zpevněných ploch. Na základě požadavku Stavebního úřadu v Turnově, kdy předmětná 

dokumentace na zpevněné plochy musí být zpracována pro vydání samostatného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, bylo nutné upravit termíny plnění a rozsah projektové dokumentace. Tento 

požadavek nebyl stavebním úřadem původně akcentován. Z těchto důvodů projekční kancelář In.Point 

s.r.o. požádala dne 13.3.2017 o prodloužení termínu plnění. 

 

Projektová příprava bude tedy zahrnovat provedení následujících činností: 

a) Na novostavbu - zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení v podrobnosti pro provedení stavby 

b) Na zpevněné plochy (komunikace a parkovací stání) - zpracování projektové dokumentace pro 

vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provedení 

stavby 

c) Položkový rozpočet a výkaz výměr 

d) Inženýrská činnost pro všechna nezbytná řízení 

e) Autorský dozor projektanta 

Termín plnění díla byl posunut do 15. května 2017. Cena díla se nezměnila. 

 
 

usnesení RM č. 186/2017 

RM schvaluje  

prodloužení termínu dokončení akce do 15. 5. 2017, bez vlivu na cenu díla a dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo na akci " Projektová dokumentace novostavby sociálního centra, st. p. 613, ppč. 

611/2, 614, k. ú. Turnov“. 
 

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

 

17. Smlouva o právu provést stavbu, Mírová p. Kozákovem, vodovod 
 

Rozprava: 

      Obec Mírová pod Kozákovem požádala Město Turnov o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na 

akci "Obnova vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016".  Touto stavbou bude dotčen i 

pozemek ve vlastnictví města Turnov parc.č. 2960, k. ú. Turnov (spojovací cesta mezi Károvskem a 

Bělou).  

Účelem stavby je zajistit obnovu vodovodních řadů a přípojek ve stávajících trasách. Stávající vodovodní 

řady byly vybudovány v šedesátých letech minulého století. Předpokládaná životnost potrubí se blíží 

svému konci. Projevuje se to zvýšenou poruchovostí jednotlivých řadů a s tím spojené časté výpadky 

v zásobování domácností pitnou vodou. Tyto důvody vedly jejich vlastníka-stavebníka k rozhodnutí 
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provést jejich řízenou postupnou obnovu ve stávajících trasách a dimenzích, tj. nahradit původní 

vodovodní potrubí a armatury novými, které zajistí obnovení užitných vlastností veřejného vodovodu. 

Veškeré soukromé nebo veřejné pozemky budou uvedeny po ukončené obnově na náklad investora do 

původního stavu, včetně zpevněných živičných nebo štěrkových povrchů.  

 
 

usnesení RM č. 187/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s obcí Mírová pod Kozákovem na stavbu "Obnova 

vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016". Stavbou bude dotčen pozemek ve 

vlastnictví Města Turnov parc. č. 2960, k. ú. Turnov. 
 

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

 

18. Smlouva o právu provést stavbu, Mikula, přeložka NTL přípojky 
 

Rozprava: 

      Podle nových dohod s RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, které zastupuje RWE Distribuční služby, 

s.r.o., Brno budou na každou stavbu uzavírány 2 smlouvy. Smlouva o věcném břemeni, ve které bude 

vyčíslen rozsah a částka věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu, kde budou stanoveny 

technické podmínky pro provedení stavby ze strany města Turnov. Toto pravidlo se již vztahuje na stavbu 

"Přeložka NTL plynovodní přípojky pro č. p. 1558, ul. Studentská, Turnov, fy. Mikula". Dne 8. 3. 2017 

usnesením č. 113/2017 schválila RM ještě smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu, kde byly stanoveny i technické podmínky. RWE Distribuční služby, s.r.o. ale již 

žádají o uzavření dvou smluv dle nových pravidel. Odbor správy majetku proto předkládá Radě města ke 

schválení smlouvu o právu provést stavbu, ve které jsou uvedeny technické podmínky pro provedení 

stavby.  Stavba nové přípojky bude technicky a časově koordinována se stavbou "Regenerace panelového 

sídliště U Nádraží, V. etapa".  

 
 

usnesení RM č. 188/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s GasNet, s.r.o. na stavbu "přeložka NTL plynovodní 

přípojky pro č. p. 1558, ul. Studentská, Turnov, fy Mikula" na pozemku parc. č. 2600/1, k. ú. 

Turnov. 
 

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

 

19. Školství - čerpání rezervních fondů PO, souhlas s realizací projektu ZŠ Žižkova 
 

Rozprava: 

      - žádost organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha1931, příspěvková organizace o povolení 

čerpání rezervního fondu do výše 8900,- Kč na nákup myčky nádobí. Původní myčka je neopravitelná - 

vyhořela a oprava by stála polovinu cenu nové myčky bez záruky, že k poškození nedojde znovu. 

 

Rezervní fond organizace k 23. 3. 2017 je 297,5 tis. Kč 

Povinná rezerva na energie 15% je 16,5 tis. Kč  

Rezervní fond k použití je ve výši 281 tis. Kč 

 

- žádost organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková organizace o 

povolení čerpání rezervního fondu do výše 26.000 Kč na nákup zahradní houpačky. Původní houpačka 

z roku 2003 je dle revizní zprávy již pro děti nebezpečná.  
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Rezervní fond organizace k 23. 3. 2017 je 189 tis. Kč 

Povinná rezerva na energie 15% je 25,5 tis. Kč  

Rezervní fond k použití je ve výši 163,5 tis. Kč 

 

- žádost organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace o souhlas s realizací 

projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ - pod názvem „Škola pro život II“. 

Projekt bude realizován od září 2017 do srpna 2019 a bude plně financován Ministerstvem školství, 

mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky. Souhlas zřizovatele s realizací projektu je jednou 

z podmínek při předkládání žádosti.  

 
 

usnesení RM č. 189/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, čerpání 

rezervního fondu do výše 8900,- Kč na nákup myčky nádobí. 
 

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

usnesení RM č. 190/2017 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, příspěvková organizace, 

čerpání rezervního fondu do výše 26.000 Kč na nákup zahradní houpačky. 
 

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

usnesení RM č. 191/2017 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, souhlas s realizací 

projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva č. 02_16_022 Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ - pod názvem „Škola 

pro život II“. 
 

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

 

20. Rozdělení dotací z Programu regenerace městských památkových zón 

Ministerstva kultury ČR 
 

Rozprava: 

      V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena městská památková zóna (dále jen 

MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 

1993 vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov. 

Příspěvky v rámci státní podpory se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových 

hodnot a na podporu oprav objektů, kde dochází k využití pro kulturně výchovnou nebo jinou veřejně 

prospěšnou činnost. Příspěvky poskytované v Programu mohou být použity jen na úhradu prací 

zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. Při výpočtu roční kvóty se 

posuzuje koeficient aktivity, koeficient daňové výtěžnosti a celkový součet finančních požadavků. Město 

Turnov administruje výše uvedený dotační titul již od roku 1995. Pro letošní rok přiznalo MK ČR 

Turnovu 1.440.000 Kč, tyto prostředky musí být rozděleny podle Zásad programu, ve kterých je přesně 

stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl příspěvku z Programu regenerace MPZ. Tento podíl se liší, 

jestliže objekt vlastní Město (Kraj), fyzická a právnická osoba nebo církev.  U plátců DPH se podíl, dle 
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nařízení MKČR, vypočítává z ceny bez DPH a u neplátců DPH z ceny s DPH. U restaurování hradí 100% 

z nákladů na restaurování MKČR. Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

usnesení RM č. 192/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2017 dle předloženého návrhu. 
 

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

 

21. Zadání projektové dokumentace Obnova pasáže u radnice 
 

Rozprava: 

      Ve všech variantách navrhuji stavební obnovu stávajících objektů pasáže. Zásadním důvodem je 

historická unikátnost a fakt, že jakákoli změna objektu (nástavba, přístavba, prolomení oken) bude 

vlastníky sousedních nemovitostí negována a nepovede ke kýženému stavebnímu povolení. Zároveň je 

třeba tuto část radnice dát bezpodmínečně do pořádku. Nemůžeme od obyvatel města požadovat opravy a 

údržby majetků v jejich vlastnictví, aniž bychom my, jako město, pracovali jinak. 

 

Varianta A 

Rekonstrukce objektu směřující ke kancelářským prostorům, které jsou využitelné jak pro městský úřad, 

tak jako nájemní celky pro jednotlivé subjekty. Představuji si objekt jako univerzální prostor, kam 

v případě nutnosti umístíme např. projektové manažery, administrátory dotací, přesun úředníků v případě 

malování, výměny oken a dalších rozsáhlejších úprav. Rovněž potřebujeme mít v tomto prostoru 

úschovnu kol a motocyklů pro zaměstnance, prostor pro kontejnery na odpad a ztráty a nálezy. Pro tyto 

funkce by šel využít i nájemní celek přístupný z ulice Antonína Dvořáka (dnes krejčovská dílna). 

Kancelář by byla přístupná jak z exteriéru, tak by bylo umožněno propojení vnitřními dveřmi, každá 

kancelář by měla svoji toaletu a malou kuchyňku. V 2.NP by vznikly 2 větší kanceláře (nájemní celky). 

 

Varianta B 

Je ve své podstatě obdobná, ale vychází z iniciativy prezentace šperkařství veřejnosti pod názvem 

Turnovské dílo. Ve zkratce by šlo o umístění šperkařských dílen v přízemí a v patře by pak byla umístěna 

městská výstavní galerie. Dílny v přízemí ve své podstatě odpovídají záměru na vybudování kanceláří. V 

patře však využití prostoru jako výstavní galerie s malým zázemím pro návštěvníky, prostorem pro 

setkávání. 

Provozní náklady na provoz galerie se zatím předpokládají ve výši: 

- mzdové náklady kurátora 390 tis. Kč/ročně 

- pojištění 14 tis.Kč-40 tis. Kč/ročně 

- energie odhad 200 tis. Kč/ročně 

Šperkařské dílny by platily nájem, který by uhradil provozní náklady dílen. 

 

Pan Pešek dále zjistil předpokládané ceny specifického vybavení galerie: 

- osvětlení 585 tis. Kč vč. DPH 

- závěsný systém 180 tis. Kč vč. DPH 

- výstavní sokly 48 tis. Kč vč. DPH 

- elektronický zabezpečovací systém 110 tis. Kč vč. DPH 

- kamerový systém 78 tis. Kč vč. DPH 
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usnesení RM č. 193/2017 

RM projednala  

materiál Zadání projektové dokumentace Obnova pasáže u radnice. RM souhlasí se zadáním 

projektové dokumentace Obnova pasáže u radnice ve variantě – 1. np dílny šperkařů, 2. np. 

městská galerie. 
 

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

 

22. Studie chodníků 2017 - rozhodnutí o dalším pokračování PD 
 

Rozprava: 

      Materiál byl stažen z jednání RM.            

 
 

 

23. Projekt regenerace sídlišť - další postup 
 

Rozprava: 

      Materiál byl stažen z jednání RM.            

 
 

 

24. Městská policie Turnov - činnost na území obce Malá Skála 
 

Rozprava: 

      Materiál byl stažen z jednání RM.            

 
 

 

25. Modernizace informačního centra v Turnově a jeho rozšíření, vytvoření 

návštěvnického centra 
 

Rozprava: 

      Materiál byl stažen z jednání RM.            

 
 

V Turnově dne 5. dubna 2017 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta              místostarostka 


