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Zápis z 13. jednání rady města Turnov 

ze dne 29. 6. 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: 

Tajemník 

úřadu: 

            

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

POZVÁNKA  a  PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 
1. Rozvojové záměry základních škol v Turnově - ZŠ 

Skálova, ZŠ Žižkova 

Mgr. Petra Houšková    13:00 – 13:30 

2. Záměr zřízení pobočky České pošty, s.p. v objektu 

železniční stanice Turnov-hlavní nádraží 

Ing. Tomáš Hocke       

3. Dostavba divadla v Turnově        

4. VŘ na placení parkování pomocí SMS a mobilní 

aplikace 

       

Záležitosti finančního odboru 

5. Integrace platebních karet do platebního automatu a 

pokladen městského úřadu 

Ing. Tomáš Hocke    13:30 – 13:45   

6. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele P.N. městem 

Turnov jako vypravitelem pohřbu 

       

Záležitosti odboru správního 

7. Smlouvy o poskytnutí účelových dotací pro JSDHO Mgr. Jana Svobodová     13:45 – 13:50   

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

8. OŠKS - čerpání rezervního fondu ZSST           13:50 – 13:55 

Záležitosti odboru správy majetku 

9. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ 

Rekonstrukce objektu č. p. 466, Skálova, Turnov“ 

Ing. Tomáš Hocke     13:55 – 14:45  

10. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ 

Dětské hřiště v ulici Dělnické, Turnov“ 

Mgr. Petra Houšková       

11. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise 

pro akci: ZŠ Žižkova - výměna povrchu ve dvou 

Ludmila Těhníková       
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tělocvičnách 

12. Pronájem části pozemku p.č. 1007/3, k.ú. Turnov        

13. Výpůjčka pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov - 

předzahrádka Korunní princ 

       

14. Prodej zbytkového pozemku p.č. 855/20 (u bývalé 

kotelny) Žižkova ulice, Turnov 

       

15. Smlouva o právu provést stavbu Amix Production, 

s.r.o., Vesecko 

       

16. Dodatek č.1 smlouvy o dílo, chodník Výšinka        

17. Smlouva o dílo, Pekařova ulice, odvodnění        

18. Smlouva o dílo, Dolánky, havarie, skála        

19. Smlouva o právu provést stavbu s organizací Kulturní 

centrum Turnov s.r.o. 

       

20. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací“ se společností CETIN 

       

21. Dohoda o realizace přeložky a smlouva o právu 

provést stavu, Přemyslova ulice, GasNet 

       

22. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS 

SM 0424 Turnov, Studentská (za BILLOU) 

       

23. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS 

SM 558 Turnov, Alešova ul.(u školy)" 

       

24. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS 

SM 0850 Turnov, Husova (ve dvoře byt.komplexu)" 

  

25. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS 

SM 0597 Turnov, Studentská (u teplárny)" 

  

26. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS 

SM 414 Turnov, Studentská (u Mikuly) 

  

27. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene "Přeložka STL plynovodní přípojky pro 

č.p.56 - ZŠ Mašov, Turnov" 

  

28. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

"SM, Turnov, Pekařova-uložení chrániček" 

  

29. Změna nájemce pozemku p.č. 1448/2, k.ú. Turnov - pí. 

Müllerová 

  

30. Schválení vybraného zhotovitele na akci: DD Pohoda - 

rekonstrukce komunikačního systému 

  

31. Schválení dodatku č. 2 na akci: Výměna okenních 

výplní v ZŠ Turnov, Skálova č.p. 600 

  

Ostatní 

32. Neinvestiční dotace na projekt „Výročí Jana Patočky“ 

z rozpočtu Libereckého kraje 

Mgr. Petra Houšková      14:45 – 15:00 

33. Platy ředitelů příspěvkových organizací (neškolských) 

od 1. 7. 2017 dle nařízení vlády č.168/2017 Sb. 
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1. Rozvojové záměry základních škol v Turnově - ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova 
 

Rozprava: 

      Předkládáme rozpracované rozvojové záměry ředitelů ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova.  

Ředitele škol byli po dubnovém jednání RM následně vyzvání odborem školství k rozpracování návrhů. 

Ředitel ZŠ 28. října od svého záměru aktuálně upustil. Záměr se týkal inkluzivních opatření a nedostatku 

financí na asistenty pedagoga. V mezičase škola obdržela finanční prostředky od státu. Navýšení 

prostředků na inkluzi bylo i deklarováno paní ministryní Valachovou na osobním jednání 6. 4. 2017. Tyto 

prostředky jsou primárně určeny na dofinancování asistentů pedagoga. Připravovaný záměr p. ředitel 

předloží dle aktuální potřeby ve školním roce 2017/2018. Záměry ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova byly 

projednány na jednání komise pro výchovu a vzdělávání dne 15. 5. 2017, kde komise oba záměry 

jednohlasně podpořila.   

      

Aktuální naplněnost našich škol září 2016:  

Název školy Počet žáků celkem Počet žáků 1. tříd Kapacita ZŠ 

ZŠ Turnov, Skálova 600 466 52 – 2 třídy  680 

ZŠ Turnov, 28. října 18 600 78 – 3 třídy  600 

ZŠ Turnov, Žižkova 518 650 74 – 3 třídy  670 

 

Výsledky zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018:  

Název školy Počet žáků  Počet tříd  Poznámka  

ZŠ Turnov, Skálova 600 52 2  

ZŠ Turnov, 28. října 18 50 2 Naplněná kapacita  

ZŠ Turnov, Žižkova 518 49 2  

 

V tuto chvíli jsou nejvíce naplněné třídy 1. stupně, kde máme i 28 dětí ve třídě včetně dětí se speciálně 

vzdělávacími potřebami a potřebou asistenta. Počet dětí se speciálně vzdělávacím potřebami se zvyšuje – 

např. ředitelé hlásí více odkladů školní docházky, než byl předpoklad u zápisů, změny sledujeme i v MŠ, 

kde docházka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami má vliv na kapacitu míst ve školkách 

(povinnost snížit počet dětí ve třídě o 2). 

 

- Záměr ZŠ Skálova – program Začít spolu a Hejného metoda  

 

- Záměr ZŠ Žižkova – zkvalitnění výuky anglického jazyka na I. i II. stupni  

 

K tomuto bodu nebylo usnesení.  

Materiál bude dále dopracováván dle proběhlé diskuze. 
 

 

2. Záměr zřízení pobočky České pošty, s.p. v objektu železniční stanice Turnov-

hlavní nádraží 
 

Rozprava: 

      Předkládám materiál týkající se umístění nové pobočky České pošty, s. p. v objektu železniční stanice 

Turnov - hlavní nádraží. Ve stávajícím objektu zůstane přepážka pro smluvní partnery a depo. 

 

Možná rizika: 

- parkování osobních automobilů a dodávek v prostoru autobusových zálivů 

- obecně zahuštění dopravy v místě terminálu a prostor určených pro zastavení autobusů 
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Klady: 

- přístupnost pobočky pro běžné klienty 

- nové parkování pro služební vozidla České pošty na pozemcích SŽDC v blízkosti Café kolej 

- další oživení nádražní budovy 
 
 

usnesení RM č. 393/2017 

RM projednala  

materiál Záměr zřízení pobočky České pošty, s.p. v objektu železniční stanice Turnov-hlavní nádraží. 
 

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

usnesení RM č. 394/2017 

RM souhlasí  

se záměrem zřízení pobočky České pošty, s.p. v objektu železniční stanice Turnov-hlavní nádraží. RM 

pověřuje Městskou polici Turnov zvýšeným dohledem nad dopravní situací po otevření pobočky ve 

spolupráci s Českou poštou s.p., RM pověřuje odbor správy majetku vyhotovením odpovědi. 
 

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

3. VŘ na placení parkování pomocí SMS a mobilní aplikace 
 

Rozprava: 

      Záměrem je vypsání výběrového řízení na provozovatele SMS plateb parkovného na parkovištích 

Města Turnov. 

- Na parkovném se v Turnově vybere rámcově 2,5 mil. Kč/rok. Predikci, kolik z této částky bude 

placenou formou SMS, případně mobilní aplikací necháváme na poptávaných firmách, obecný předpoklad 

z ostatních měst je cca 30%. 

- Výběrové řízení bude zveřejněno v systému EZAK 

- VŘ se vypisuje minimálně na 2 roky, s možností automatického prodlužování smlouvy po tomto termínu 

a výpovědní lhůtou minimálně 6 měsíců. 

 
 

usnesení RM č. 395/2017 

RM projednala  

materiál Výběrové řízení na provozovatele SMS plateb parkovného na parkovištích Města Turnov a 

souhlasí s vypsáním výběrového řízení na provozovatele SMS plateb parkovného na parkovištích Města 

Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 396/2017 

RM jmenuje  

komisi pro otevírání obálek a hodnocení výběrového řízení ve složení: Luboš Trucka, Tomáš Hocke, 

Michal Kříž, Michal Loukota, Jana Svobodová. 
 

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

usnesení RM č. 397/2017 

RM pověřuje  

odbor správy majetku administrováním výběrového řízení a Městskou policii Turnov následným 

zavedením systému. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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 4. Integrace platebních karet do platebního automatu a pokladen městského úřadu 
 

Rozprava: 

      Předkládáme vám k projednání materiál o možnosti integrace platebních karet na městském úřadě v 

Turnově – pro platební automat v budově čp. 72 a 3 pokladny – FO, OSM, OVV podatelna. Na základě 

diskuze na radě města ze dne 7. 6. 2017 doplňujeme materiál o možnost rozšíření platebních terminálů na 

odbor dopravy, živnostenský úřad a odbor správní, s vyloučením platby kartou u platebního automatu, 

z důvodu vysoké ceny za rozšíření tohoto zařízení platebních karet v platebním automatu. Prostřednictvím 

platebního automatu je ročně provedeno cca 12,5 tis. transakcí/ obrat 6,6 mil. Kč. 

 

Pro rozšíření možnosti placení bezhotovostně platební kartou přímo v kancelářích u úředníků na 

odborech, kde jsou poplatky vkládané prostřednictvím platebního automatu, by bylo potřeba zajistit: 

- dle IT technika z firmy Gordic je nutné pro 1 počítač, což je 1 pokladna (1 licenci) mít platební 

terminál, tj. 1 IP adresa v počítači proti IP adrese platebního terminálu  

Není možné mít pro 1 pokladnu více platebních terminálů. 

 
 

usnesení RM č. 398/2017 

RM schvaluje  

možnost používání platebních karet v pokladnách městského úřadu Turnov. RM pověřuje finanční odbor 

a odbor vnitřních věcí realizací záměru. 
 

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

5. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele P.N. městem Turnov jako vypravitelem 

pohřbu 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám k posouzení přijetí majetku nepatrné hodnoty v pozůstalostním řízení spis.zn. čj.25 

D 129/2017, Nd 42/2017. Město Turnov na základě § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zajistilo pohřbení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který 

zemřel 18. 1. 2017 na území města Turnov. Náklady pohřbu jsou ve výši 12.610 Kč. 

S ohledem na výši nákladů za pohřeb lze předjímat, že by přijetí nepatrného majetku a plnění povinností 

s ním spojenými, zatížilo město Turnov a náklady včetně pohřbu by byly vyšší než získaná finanční 

částka. Tímto zpracovatel doporučuje vydání nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

zemřelého dne 18. 1. 2017 městu Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele, neschválit. 

 
 

usnesení RM č. 399/2017 

RM neschvaluje  

nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zemřelého dne 18. 1. 2017, městem 

Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele. 
 

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

6. Smlouvy o poskytnutí účelových dotací pro JSDHO 
 

Rozprava: 

      Město Turnov požádalo na začátku roku Liberecký kraj z programu „Podpora jednotek požární 

ochrany obcí Libereckého kraje“ o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt: 

a) Pořízení technických prostředků v souvislosti s následky živelních pohrom, 

b) Pořízení přetlakové dýchací techniky, 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Turnova. 
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Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo na svém zasedání dne 30. května 2017 o poskytnutí účelové 

dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí 

Libereckého kraje, na výdaje na zvýšení nebo udržení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů 

dobrovolných hasičů obcí. 

 
 

usnesení RM č. 400/2017 

RM schvaluje  

přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 148 305 Kč z rozpočtu 

Libereckého kraje pro Město Turnov, Antonína Dvořáka 335 Turnov, IČO 00 27 62 27, na projekt 

„Pořízení technických prostředků v souvislosti s následky živelních pohrom“ a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 
 

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

usnesení RM č. 401/2017 

RM schvaluje  

přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 27 468 Kč z rozpočtu 

Libereckého kraje pro Město Turnov, Antonína Dvořáka 335 Turnov, IČO 00 27 62 27, na projekt 

„Pořízení přetlakové dýchací techniky“, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

7. OŠKS - čerpání rezervního fondu ZSST 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková 

organizace o změnu v povolené výši čerpání rezervního fondu na pořízení nového komunikačního 

systému na Domově důchodců Pohoda. Rada města svým usnesením č. 391/2017 schválila organizaci 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace převod částky 950.000 Kč z rezervního fondu 

do fondu investičního a usnesením č. 392/2017 nařídila organizaci odvod z investičního fondu ve výši 

950.000 Kč. Po výběru dodavatele nového komunikačního systému se cena snížila na 848.282,60 Kč. 

Žádáme tímto o zrušení usnesení č. 391 a 392/2017 a schválení čerpání a převodu částky do výše 849.000 

Kč. 

 
 

usnesení RM č. 402/2017 

RM ruší  

usnesení RM č. 391/2017 a 392/2017 
 

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

usnesení RM č. 403/2017 

RM schvaluje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace převod částky do výše 849 000 Kč 

z rezervního fondu do fondu investičního na pořízení nového komunikačního systému na Domově 

důchodců Pohoda. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 404/2017 

RM nařizuje  

organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace odvod zřizovateli z investičního 

fondu ve výši 849 000 Kč. 
 

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

 

8. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Rekonstrukce objektu č. p. 466, 

Skálova, Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Na základě výsledků výběrového řízení „ Rekonstrukce objektu č. p. 466, Skálova, Turnov“, který 

provedla hodnotící komise dne 15. 6. 2017, se předkládá ke schválení výběr nejvhodnější nabídky a 

podpis smlouvy s vybraným dodavatelem TERMIL s.r.o., IČ 25490885 za cenu Kč 48 396 912,- bez DPH 
a 58 560 264 Kč s DPH. Předpokládaná hodnota zakázky ve výběrovém řízení byla stanovena na 

54 450 000Kč s DPH. Termín realizace zakázky od 1. 8.2017 do 30.10.2018. 

  

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

 

pořadí Název společnosti Cena bez DPH v Kč 

 

1. TERMIL s.r.o.,  IČ 25490885  48 396 912,- 

2. CL EVANS s.r.o., IČ 26768607 53 798 780,14 

3. BREX s.r.o., IČ 40232549 54 827 521,67 

4. BAK stavební společnost, a.s., IČ 28402758  54 969 276,- 

5. 
První podještědská stavební společnost s.r.o.,  

IČ 47781874 
 55 850 493,12 

6. SYNER s.r.o., IČ 48292516  56 474 305,71 

7. 
Bielskie PrzedsiebiorstwoBudownictwa Przemyslowego or. 

složka, IČ 48683396 
 56 952 217,71 

8. SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599   61 052 673,49 

 

 
 

usnesení RM č. 405/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele TERMIL s.r.o.  IČ 25490885 

na realizaci projektu „ Rekonstrukce objektu č. p. 466, Skálova, Turnov“, za cenu Kč 58 560 264,- včetně 

DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

9. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Dětské hřiště v ulici Dělnické, 

Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Na základě výsledku výběrového řízení „ Dětské hřiště v ulici Dělnické, Turnov“, který provedla 

hodnotící komise, se předkládá ke schválení výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy s vybraným 

dodavatelem TR Antoš s.r.o.,  IČ: 48152587 za cenu 304 065 Kč vč. DPH. Termín realizace projektu od 

1.8.2017 do 31.8.2017. 
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Jde o realizaci projektu v rámci participativního rozpočtu. Naším záměrem bylo herní plochu ještě 

zkvalitnit a rozhodli jsme se ji doplnit o dopadovou plochu z kačírku. VŘ bylo tedy zadáno včetně 

dopadové plochy. 

 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

a s DPH 

1. TR Antoš s.r.o. 48152587 251 293,- / 304 065,- s DPH 

2. Hřiště hrou s.r.o. 03673073 295 370,- /357 398,- s DPH 

 

 
 

usnesení RM č. 406/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele TR Antoš s.r.o., IČ: 48152587 

na realizaci projektu „Dětské hřiště v ulici Dělnické, Turnov“ za cenu 304 065Kč vč. DPH a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

10. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci: ZŠ Žižkova - 

výměna povrchu ve dvou tělocvičnách 
 

Rozprava: 

      Tento bod byl předložen již na RM dne 25.5.2017 a po diskusi byl stažen z programu s požadavkem 

doplnění o další možné povrchy (klasická palubovka, PVC pásy, další) s důrazem na tlumení rázů. Do 

tělocvičen jsou možné v zásadě tři druhy podlah (uvedeny i orientační ceny):   

 - Podlahy dřevěné na odpruženém roštu (klasické palubovky)....... cena 1,8 mil. Kč 

 - Podlahy kombinované – umělý povrch na odpruženém roštu…... cena 1,5 – 1,7 mil. Kč 

 - Umělé povrchy (mohou být i vícevrstvé s pružnou podložkou)..……cena 1,0 – 1,3 mil. Kč 

 

Vyhodnocení: 

První a druhá konstrukce podlah nedoporučena z následujících důvodů: 

a) V tělocvičnách je podlahové topení. Palubovky potřebují stabilní podmínky, jinak bude docházet 

vlivem změn teploty a vlhkosti k objemovým změnám dřeva.  

b) Konstrukce podlah je cca 10 cm. Toto by znamenalo výškově upravit sportovní vybavení 

(zejména koše), podříznou dveře (byly by nízké), z chodby do tělocvičny by byl schod  

c) Hlavně palubovky jsou citlivé na vodu např. po zatečení, náročnější oprava. 

d) V poslední době se od nich ustupuje (náročnější údržba, vhodné hlavně pro košíkovou). 

V současnosti jsou preferovány spíše univerzálnější bezúdržbové umělé povrchy). 

e) Touto konstrukcí podlahy by se výrazně omezila funkce podlahového vytápění. 

 

Odborné firmy doporučují použít umělý povrch. Jsou možné dvě varianty: litý povrch nebo povrch z pásů 

PVC – ty jsou použity nyní. Oba povrchy jsou vhodné do tělocvičen. Odbor správy majetku na základě 

výše uvedených skutečností doporučuje použití třívrstvého polyuretanového povrchu s pružnou 

podložkou z gumového granulátu tl. 8 mm. Termín realizace doporučujeme vyhlásit 1.8. – 30.9. 2017. 

 
 

usnesení RM č. 407/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: ZŠ Žižkova – výměna povrchu ve dvou 

tělocvičnách a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. 

Ladislav Osička, Jiří Vele, Mgr. Ivo Filip. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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 11. Pronájem části pozemku p.č. 1007/3, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

      V rámci stavby "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, Etapa IV, 

část C" požádala společnost Janoušek IS, spol. s r.o., Liberec o pronájem části pozemku p.č. 1007/3 v k.ú. 

Turnov. Jedná se o část  pozemku  o výměře cca 400 m2 na zařízení staveniště k výše uvedené akci v 

termínu od 1.7.2017 do 31.8.2017. Stejnou část pozemku využívali firmy již v loňském roce na zařízení 

staveniště v rámci stavby "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko". 

Nájemné za pronájem pozemku je dle tabulky orientačních cen stanoveno ve výši 50,- Kč/m2/rok, což 

představuje za dobu pronájmu pro společnost Janoušek IS, spol. s r.o., Liberec částku 3 333Kč. 

 
 

usnesení RM č. 408/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 1007/3, k.ú. Turnov pro firmu Janoušek IS, spol. s r.o., Liberec o výměře 

400 m2 za cenu 50,- Kč/m2/rok, tj. 3.333,- Kč na dobu určitou od 1.7.2017 do 31.8.2017. 
 

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

 

12. Výpůjčka pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov - předzahrádka Korunní princ 
 

Rozprava: 

      Ing. Tomáš Lebeda, zastupující firmu MT Catering s.r.o., Praha, která provozuje restauraci Korunní 

princ, nás požádal o výpůjčku části pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov - část náměstí vedle kašny za účelem 

umístění restaurační zahrádky. Jednalo by se o cca 160 m2, kde by bylo umístěno 20 stolků, 80 židlí a 

kiosek. 

Oboustranné markýzy jsou volně stojící bez kotvení. Konstrukce je zatížena květníky, které nejsou ve 

vizualizace dokresleny. Výpůjčka byla projednána s OŠKS - památková péče.  

 
 

usnesení RM č. 409/2017 

RM projednala  

výpůjčku části pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov o výměře 160 m2 (část náměstí Českého ráje) pro MT 

Catering s.r.o., Praha 7 za účelem zřízení letní předzahrádky na dobu určitou - 1 rok a pověřuje OSM 

jednat o ceně komerčního pronájmu plochy, podmínkách odboru školství, kultury a sportu pro toto 

zařízení a následně materiál opětovně předložit RM. 
 

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

 

13. Prodej zbytkového pozemku p.č. 855/20 (u bývalé kotelny) Žižkova ulice, Turnov 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 

 
 

14. Smlouva o právu provést stavbu Amix Production, s.r.o., Vesecko 
 

Rozprava: 

      Na minulém jednání rady města byl předložen materiál týkající se uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu s firmou Amix Production, s.r.o., Ohrazenice na pokládku nového kabelu elektro pro nový výrobní 

závod této firmy v průmyslové zóně Vesecko. Pokládka nového kabelu bude probíhat na pozemcích firmy 

Amix Production, s.r.o., Ohrazenice a dle písemného sdělení zástupce investora nedojde k poškození nově 

vysazených stromů. Na pozemku města Turnov parc.č. 695/121, k.ú. Daliměřice dojde k napojení nového 

kabelu na stávající vedení ČEZ.    
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usnesení RM č. 410/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s firmou Amix Production, s.r.o., Ohrazenice pro napojení a 

pokládku nového kabelu vysokého napětí na pozemku parc.č. 695/121, k.ú. Daliměřice. 
 

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

 
  

15. Dodatek č.1 smlouvy o dílo, chodník Výšinka 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku má uzavřenou smlouvu o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o. na stavbu 

" Oprava chodníků v Turnově".  Jedná se o opravu chodníku na Výšince k ulici Luční a v parku na 

Šetřilovsku u nové lávky. Termín dokončení stavby je dle smlouvy do 30.6.2017. Pro Technické služby 

stavbu na základě výběrového řízení provádí firma Street, s.r.o., Praha, závod Turnov. Oprava chodníku v 

parku na Šetřilovsku je dokončena a předána. První část opravy chodníku na Výšince je rovněž 

dokončena, ale dodavatelská firma má velký problém získat povolení zvláštního užívání komunikace 

silnice I/35 na Výšince. Dodavatelská firma žádá o prodloužení termínu dokončení díla do 31.7.2017. 

Předpokládaná délka provádění prací v daném úseku je cca 14-21 dní.  

 
 

usnesení RM č. 411/2017 

RM bere na vědomí  

uzavření dodatku č.1  ke smlouvě o dílo  na stavbu "Oprava chodníků v Turnově" s Technickými 

službami Turnov, s.r.o. do 10.8.2017. 
 

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

 

16. Smlouva o dílo, Pekařova ulice, odvodnění 
 

Rozprava: 

      "Odvodnění komunikace, Pekařova ulice". V rámci opravy kanalizace a vodovodu bude v části 

Pekařovy ulice vybudováno nové odvodnění komunikace. Jedná se o část komunikace mezi "pekárnou" a 

garážemi. Délka nového odvodnění komunikace je 103m. V této části komunikace není nyní žádné 

odvodnění a v zatáčce u pekáren se vždy tvoří velká kaluž. Výstavba nového odvodnění byla poptána 

Vodohospodářským sdružením Turnov v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. Vítězní firma 

Mizera - stavby, a.s., Lomnice nad Popelkou tuto stavbu pro město zrealizuje za částku 619 039 Kč vč. 

DPH. 

V rámci zakázky Vodohospodářského sdružení Turnov – Turnov – opravy VH sítí v ulici Pekařova bylo 

podáno 7 nabídek s nabídkovými cenami 7,9 mil.Kč-10,3mil.Kč bez DPH. Spolupodíl města bude cca 

3,93 mil.Kč, realizace stavby od 17.7. do 15.11.2017. 
 

 
 

usnesení RM č. 412/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo s firmou Mizera-stavby, s.r.o., Lomnice nad Popelkou na stavbu "Odvodnění 

komunikace ulice Pekařova, Turnov" za částku 619.039,-Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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17. Smlouva o dílo, Dolánky, havárie, skála 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se vyřešení havarijního stavu skály na 

cestě v Dolánkách směrem k Zrcadlové koze. Ve středu 14.6. v odpoledních hodinách HZS informovala o 

pádu skály na cestu k Zrcadlové koze. Jednalo se cca o 1m3 velký kus skály, který se odlomil a spadl na 

cestu, kde zůstal ležet, část spadla do Jizery. Z bezpečnostních důvodů byla 15.6. cesta z Dolánek k 

Zrcadlové koze uzavřena, protože nebylo jasné, co udělá skála nad nově vzniklým odvalem. 

Byla povolána odborná firma Strix Chomutov, která pro město Turnov prováděla monitoring spadlého 

skalního bloku na Valdštejně, s návrhem odbourat zbývající uvolněnou skálu. Předběžně se jednalo o 

dalších cca 32m3 skály. Cena při tomto rozsahu prací je 185.856 Kč vč. DPH + 16 000 Kč za úklid a 

odvoz kamenů. V rámci havarijního (krizového) stavu byla zakázka zadána napřímo firmě Strix 

Chomutov, tak, abychom mohli urychleně zpřístupnit Zrcadlovou kozu ve vrcholu turistické sezóny. 

Tento způsob zadání zakázky v případě krizového stavu směrnice města umožňuje. 
 
 

usnesení RM č. 413/2017 

RM bere na vědomí  

a schvaluje zvolený postup v rámci havarijního stavu - Zajištění skalního bloku na cestě Dolánky - 

Zrcadlová koza na pozemku parc.č. 2826, k.ú. Turnov. 
 

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

 

18. Smlouva o právu provést stavbu s organizací Kulturní centrum Turnov s.r.o. 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 

 
 

19. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností 

CETIN 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 

 
 

20. Dohoda o realizace přeložky a smlouva o právu provést stavu, Přemyslova ulice, 

GasNet 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 
 

 

21. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS SM 0424 Turnov, 

Studentská (za BILLOU) 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 

 

22. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS SM 558 Turnov, Alešova 

ul.(u školy)" 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 
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23. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS SM 0850 Turnov, Husova 

(ve dvoře byt.komplexu)" 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 

 
 

24. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS SM 0597 Turnov, 

Studentská (u teplárny)" 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 

 
 

25. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "TS SM 414 Turnov, Studentská 

(u Mikuly) 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 

 
 

26. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Přeložka STL 

plynovodní přípojky pro č.p.56 - ZŠ Mašov, Turnov" 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 

 
 

27. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu "SM, Turnov, Pekařova-uložení chrániček" 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 

 
 

28. Změna nájemce pozemku p.č. 1448/2, k.ú. Turnov - pí. Müllerová 
 

Rozprava: 

      Materiál byl vzhledem k časovým možnostem stáhnut z jednání RM. 

 
 

29. Schválení vybraného zhotovitele na akci: DD Pohoda - rekonstrukce 

komunikačního systému 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 341/2017) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové 

řízení na zhotovitele akce DD Pohoda – rekonstrukce komunikačního systému. Hodnotící komise vybrala 

na základě jediného kritéria (nejnižší cena) ze 3 nabídek jako nejvhodnější nabídku fy. ZPT Vigantice 

spol. s r.o. za nabídkovou cenu 848 282,60 Kč vč. DPH. 
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usnesení RM č. 414/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku účastníka fy.  ZPT Vigantice spol. s 

r.o. na realizaci stavby „DD Pohoda – rekonstrukce komunikačního systému“ za cenu 848 282,60 Kč 

včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným účastníkem. 
 

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

30. Schválení dodatku č. 2 na akci: Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova č.p. 

600 
 

Rozprava: 

      Na základě rozhodnutí RM č. 166/2017 byla uzavřena smlouva s vítěznou firmou SAVA spol. s r.o., 

Semily. První etapa se týkala výměny okenních výplní na sociálním zařízení, které se bude rekonstruovat 

o letošních prázdninách. Termín výměny okenních výplní dle smlouvy byl do 16. 6. 2017. Na kontrolním 

dnu dne 7. 6. 2017 na základě požadavku firmy INSTAV s.r.o., která provádí rekonstrukci sociálního 

zařízení, bylo dohodnuto, že nová okna se budou postupně osazovat až po ukončení bouracích prací. 

Tento postup byl dohodnut z důvodu minimalizace rizika poškození nových oken, firma SAVA spol. s r.o. 

s tímto postupem souhlasí. Dodatkem č. 2 se posune dokončení 1. etapy výměny oken do 31.7.2017. 
 

 
 

usnesení RM č. 415/2017 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou SAVA spol. s r.o., Semily na realizaci stavby: „Výměna 

okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova č.p. 600“ a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 
 

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

 

31. Neinvestiční dotace na projekt „Výročí Jana Patočky“ z rozpočtu Libereckého 

kraje 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám ke schválení přijetí neinvestiční dotace poskytnuté na základě podané žádosti z 

Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch program 

č.:7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v celkové výši 50.000 Kč na projekt „Výročí Jana Patočky“ a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OLP/2235/2017, viz příloha č. 1. Poskytnutí neinvestiční dotace 

schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 30. 5. 2017 usnesením č. 203/17/ZK. 
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usnesení RM č. 416/2017 

RM schvaluje  

přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Výročí Jana Patočky ve výši 50.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy č. OLP/2235/2017 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

2, IČ 70891508. 
 

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

 

32. Platy ředitelů příspěvkových organizací (neškolských) od 1. 7. 2017 dle nařízení 

vlády č.168/2017 Sb. 
 

Rozprava: 

      Dne 13. 6. 2017 vyšlo nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V této 

novele došlo k úpravě a přečíslování příloh - místo dosavadních 9 tarifních tabulek zůstalo jenom 6 

platových tabulek. Na základě tohoto předpisu došlo k úpravě platů ředitelů „neškolských“ příspěvkových 

organizací zřizovaných Městem Turnov, a to těchto: 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace a 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace. 

 
 

usnesení RM č. 417/2017 

RM schvaluje  

platy ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Turnov Městská knihovna Antonína Marka 

Turnov, příspěvková organizace, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace a 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 7. 2017 dle nařízení vlády č. 

168/2017 Sb., přílohy č. 1. 
 

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

V Turnově dne 4. července 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Houšková        Mgr. Jana Svobodová  

    místostarostka             místostarostka 


