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Zápis z 15. jednání rady města Turnov 

ze dne 9. 8. 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, Ing. Jaroslav Knížek, Ing. Michal Kříž, 

PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni:  

Tajemník 

úřadu: 

            
Eva Kordová, Karel Jiránek     

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

  

POZVÁNKA  a  PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

1. Záměr prodeje pozemků pro bytové domy na Výšince Ing. Tomáš Hocke 08:00-08:30      

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Parkovací stání v ul. Jiráskova Ludmila Těhníková 08:30-10:45      

3. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ul., Turnov        

4. Rekonstrukce čp. 466 Skálova Turnov - cenový dozor        

5. VŘ na pojištění majetku města na období 2018-2020        

6. Směrnice č. 49 "Zásady a postupy k zadávání zakázek  

Městem Turnov" 

       

7. Výběr nejvhodnější nabídky – „ Zvyšování bezpečnosti 

chodců – stavební úpravy silnice III/2831- ulice Husova 

Turnov“ 

       

8. Výběr nejvhodnější nabídky – „ Výměna stoupacího potrubí, 

ul. Granátová č.p. 1897, Turnov“ 

       

9. Smlouva o dílo, Technické služby Turnov, Pekařova ulice, 

výměna obrubníků 

       

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu"SM, Turnov, Mašov, p.č.165/9, 

xxxxxxxxxxx 

       

11. Dohoda o ukončení smlouvy o užívání autobusových stání 

na autobusovém terminálu v Turnově 

       

12. Dodatek k příkazní smlouvě - zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci ZŠ Mašov 

       

13. Dodatek ke smlouvě o dílo na akci " „Městský park Turnov 

– I.etapa – sportovní část“ 

       

14. Schválení vybraného zhotovitele na akci: ZŠ Žižkova - 

výměna povrchů ve dvou tělocvičnách 

       

15. Pronájem části pozemku p.č. 2600/1, k.ú. Turnov        
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16. Podnájem v čp. 519, ul. Zborovská, Turnov pro FAN s.r.o.        

17. Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 3266/1, k.ú. 

Turnov 

       

18. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku a uzavření smlouvy 

o výpůjčce s FK Turnov, z.s. 

       

19. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov pro 

MT Catering s.r.o. 

       

20. Pronájem pozemku p.č. 1939/1, 1931/2 a 1939/3, k.ú. 

Turnov - Lékárna pod radnicí 

       

21. Obnova parku Metelkovy sady vstupní část a dětské hřiště        

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

22. Žádost o schválení přijetí daru - Základní škola Turnov, 

Žižkova 518, příspěvková organizace 

Mgr. Martina Marková  10:45-11:30     

23. Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ 

Zborovská 

  

24. Kulturní centrum Turnov, s.r.o - nařízení vlády o platových 

poměrech zaměstnanců 

       

25. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu 

dlouhodobého majetku 

       

Přestávka               11:30-12:00 

Vodohospodářské sdružení Turnov 

26. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov Mgr. Martina Marková      12:00-12:15      

27. VHS Turnov - velké invetsiční akce na území Turnova s 

přispěním SFŽP 

Ing. Tomáš Hocke 12:15-13:00     

 

Záležitosti odboru životního prostředí 

28. Zhodnocení stavu tříděných odpadů Ing.Miloslava Šípošová 13:00-13:20      

29. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně        

30. Schválení organizování veřejné sbírky v rámci Mobilita 

hendikepovaných 

            

Záležitosti odboru správního 

31. Výsledek výběrového řízení na dýchací techniku pro 

jednotku SDH Turnov 

Mgr. Jana Svobodová 13:20-13:30      

Ostatní 

32. Hodnocení jednatelů a ředitelů PO po 4 letech Mgr. Petra Houšková 13:30-14:00      

33. MST s.r.o. příplatek mimo základní kapitál Ing. Tomáš Hocke 14:00-14:30      

 

 

1. Záměr prodeje pozemků pro bytové domy na Výšince 
 

Rozprava: 
      Předkládám materiál týkající se prodeje pozemků na bytové domy v lokalitě Výšinka. Obdobný materiál byl na 

RM projednáván v lednu 2016.  

 

Jedná se o lokalitu navazující na sídliště Na Výšince, mezi ulicemi Rubínová a U Tří svatých. Většina pozemků patří 

městu. Je zde možné stavět bytové domy v otevřené zástavbě s maximální podlažností třech nadzemních podlaží + 

jednoho ustupujícího podlaží, střechy ploché, maximální koeficient zastavění pozemku 0,35, podíl zeleně 40%, 

parkování 2 místa na jednu bytovou jednotku (doporučené podzemní garáže). Podrobnější regulativy viz příloha. 

V minulosti byla na tuto lokalitu zpracována architektonická studie, která měla ověřit možnost zástavby za těchto 

regulativů. Po projednání v komisi rozvoje města byla zvolena otevřená zástavba bytovými domy, viz příloha. 

Technická infrastruktura je připravena – blízkost vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, komunikací, plynovod je 

ve vzdálenosti cca 250m. 

Jsou ve své podstatě dva možné postupy prodeje, které by mohly zajistit kvalitní architektonický výsledek: 

- Nabídnout developerům stávající architektonickou studii bytových domů, kterou zpracoval Ing. Arch. 

Šonský (typ bytových domů s tím, že rozmístění a orientace bytových domů bude dle návrhu zájemce a dle 

regulativů území) a nabídnou cenu za m2 zastavěného pozemku bytovým domem, komunikacemi a 

parkovištěm za m2. V případě zvolení bytových bodových domů, pak v daném území doporučuje umístit 

max. 3 domy, v případě volby větších bytových domů, pak domy dva. 

- Nebo navrhnou vlastní architektonickou studii zástavby a nabídnou cenu za m2 zastavěného pozemku 

bytovým domem, komunikacemi a parkovištěm. 
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- Město se nebrání přízemním bytům s předzahrádkami. 

- Město preferuje podzemní parkovací stání. 

- Minimální cena pozemku je stanovena na 1250Kč/m2 

 

Navrhuji ve výzvě uvést: 

- město preferuje prodej celé lokality, ale je možné podat nabídku i na odkup pozemku pro stavbu jednoho 

domu 

- město preferuje prodej pozemků pod bytovými domy, komunikacemi a parkovištěm, ale dokáže jednat i o 

případném prodeji pozemků v okolí bytových domů.  

- Stavba všech domů v této lokalitě včetně inženýrských sítí, parkování, dopravního napojení, úprav 

veřejného prostoru (veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář, sadovnické úpravy) musí být dokončena do 

konce roku 2021 (o termínu lze jednat, termín bude vymáhán ve formě smluvní pokuty) 

- Nutno dodržet regulativy území + požadavek města 2 parkovací místa na byt 

 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 

usnesení RM č. 469/2017 

RM bere na vědomí a souhlasí  

s materiálem k Záměru prodeje pozemků pro bytové domy na Výšince v Turnově a pověřuje odbor správy majetku 

jeho dopracováním ve smyslu proběhlé diskuze a předložením na jednání ZM v září 2017. 
 

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

 
  

2. Parkovací stání v ul. Jiráskova 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má v nájmu pozemky p.č. 481/1, 481/2 a 481/3, vše k.ú. Turnov, na kterých je zřízeno parkovací 

stání v ul. Jiráskova, Turnov. Nyní požádala firma Panther 75 s.r.o., Turnov o pronájem parkovacího stání č. 12 pro 

Hernu Las Vegas, nám. Českého ráje, Turnov. Záměr podnájmu parkovacího stání byl vyhlášen na úřední desce v 

termínu od 19.7.2017 do 4.8.2017. OSM doporučuje RM schválit podnájem části pozemků p.č. 481/1, k.ú. Turnov 

na parkovací stání č. 12 pro Panther 75 s.r.o., Turnov za cenu 1.000,- Kč + DPH/měsíc. 

 
 

usnesení RM č. 470/2017 

RM schvaluje  

podnájem části pozemku p.č. 481/1, k.ú. Turnov na parkovací stání č. 12 v ul. Jiráskova, Turnov pro Panther 75 

s.r.o., Turnov na dobu neurčitou za cenu 1.000,- Kč/měsíc + DPH. 
 

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

3. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ul., Turnov 
 

Rozprava: 
      Město Turnov pronajímá části pozemků p.č. 141/2 a 130/1 v k.ú. Turnov s vjezdem z Vejrichovy ulice na 

parkovací stání. Jedná se o 11 parkovacích stání za cenu pronájmu 300,- Kč /měsíc + DPH. Jedno parkovací stání 

měla v pronájmu xxxxxxxx, která byla nájemce bytu v xxxxxxxxxxxxxxx a požádala o ukončení nájmu parkovacího 

místa. O toto místo požádala xxxxxxxxxxx,xxx , která má xxxxxxxxxxxxxxx. Záměr pronájmu parkovacího stání 

byl vyhlášen na úřední desce v termínu od 19. 7. 2017 do 4. 8. 2017. Nikdo jiný o toto místo zájem neprojevil. OSM 

doporučuje RM schválit pronájem části pozemků p.č. 141/2 a 130/1, k.ú. Turnov na parkovací stání pro paní 

xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 300,- Kč + DPH/měsíc. 
 

usnesení RM č. 471/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 141/2 a 130/1, k.ú. Turnov pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem parkovacího stání 

za cenu 300,- Kč/měsíc + DPH, tj. 363,- Kč/měsíc. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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4. Rekonstrukce čp. 466 Skálova Turnov - cenový dozor 
 

Rozprava: 
      Město Turnov uzavřelo smlouvu o dílo na "Rekonstruci čp. 466 Skálova Turnov". Dne 1. 8. 2017 proběhlo 

předání staveniště dodavateli stavby společnosti TERMIL s.r.o. Jablonec nad Nisou. Pro zabezpečení zdárného 

průběhu stavby navrhujeme radě města, aby byla uzavřena příkazní smlouva na cenový dozor stavby.  Cenový dozor 

spolupracuje s technickým dozorem investora a jeho hlavní náplní je sledovat a kontrolovat finanční plnění rozpočtu, 

hledat úspory v rozpočtu stavby. Tento model jsme uplatnili i při stavbě Sportovního a rekreačního areálu Maškova 

zahrada Turnov s dobrými výsledky. Na stavbě Maškovy zahrady cenový dozor vykonával pan Jiří Vocásek. Cenový 

dozor bude vykonávat svoji činnost po celou dobu stavby a jejího finančního ukončení tedy po dobu 16 měsíčně s 

předpokladem max. 600 hod. za celou dobu stavby. Úhrada za celkové plnění by byla max. 319 440,-Kč vč. DPH. 

Z důvodu, že se jedná o osvědčeného spolupracovníka města, žádáme radu města o udělení výjimky ze směrnice č. 

49 a možnost uzavření příkazní smlouvy s cenovým dozorem bez výběrového řízení. 

 
 

usnesení RM č. 472/2017 

RM schvaluje  

výjimku  ze směrnice č.49.15 a uzavření Příkazní smlouvy s Jiřím Vocáskem na vykonávání cenového dozoru 

stavby "Rekonstrukce čp. 466 Skálova Turnov" ze cenu ve výši 319 440,-Kč  vč. DPH. 
 

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

 

usnesení RM č. 473/2017 

RM schvaluje  

výbor stavby "Rekonstrukce čp. 466 Skálova Turnov" ve složení Ing. Tomáš Hocke, František Zikuda, Ing. Jaroslav 

Knížek, Ludmila Těhníková, Ing. Miloslav Chrumko, Jiří Vocásek, Ing. Miroslav Šmiraus. 
 

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

5. Výběrové řízení na pojištění majetku města na období 2018-2020 
 

Rozprava: 
      Žádáme o schválení vypsání výběrového řízení na pojistitele pro pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, 

pojištění vozidel, úrazové pojištění zastupitelů Města Turnov a jmenování hodnotící komise pro pojištění majetku 

města na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 je majetek města pojištěn u  

pojišťovny Generali a.s., roční pojistné činí 466.772,- Kč a  dodatečně sjednané úrazové pojištění zastupitelů města 

ročně činí 64.710,- Kč. Dle našich předpokladů se výše pojistného výrazně nezmění. 

Makléřská společnost RENOMIA a.s. na základě smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti, 

ve spolupráci s námi, zpracovala návrh zadávacích podmínek na pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění 

vozidel a úrazové pojištění zastupitelů Města Turnov. Prověřili jsme provedené změny a zadání bylo doplněno tak, 

aby lépe odpovídalo požadavkům na pojištění majetku města a zvýšilo se pokrytí možných rizik. 

VŘ bude vypsáno jako zjednodušené podlimitní řízení rozdělené na dvě části: 

 Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel 

 Úrazové pojištění zastupitelů Města Turnov 

Účastníci výběrového řízení mohou podat nabídku pouze na jednu část nebo i na obě části. Tento postup byl zvolen 

proto, že úrazové pojištění zastupitelů nabízí omezený počet pojišťoven. VŘ bude vypsáno dle zákona č. 134/2016 

Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 9. 2017 v 10:00 h.  

 
 

usnesení RM č. 474/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na pojistitele pro pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění vozidel a úrazového 

pojištění zastupitelů Města Turnov na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 a dále schvaluje hodnotící komisi ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, Pilská Marcela, Ludmila Těhníková, Ing. Michal Kříž, Jiří Vele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Směrnice č. 49 "Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov" 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má od roku 2005 schválenu směrnici č. 49 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Již od 

tohoto roku byly stanoveny kategorie zakázek malého rozsahu s ohledem na výši plnění. Kategorie do 90 tis Kč, 90 

– 400 tis. Kč a nad 400tis Kč (vše bez DPH). Znění směrnice bylo několikrát novelizováno v souvislosti se změnami 

právních předpisů. Finanční limity nebyly měněny. Od roku 2016 vnímáme změny na trhu především při zadávání 

nejmenších zakázek.  Na práce v rozmezí 90 -  200 tis Kč musíme zadávat některé zakázky opakovaně z důvodu 

nezájmu účastníků. Přestože jsme zakázky rozesílali většímu počtu případných účastníků, od ledna letošního roku 

jsme pro nezájem účastníků zrušili 7 výběrových řízení, která se následně vypisovala opakovaně (jedná se o zhruba 

o 10% zakázek). U dalších řízení jsme obdrželi pouze jednu nabídku. Jedná se zejména o zakázky na projektové 

dokumentace, studie, opravy ve školách a školkách. Opakováním výběrových řízení ztrácíme čas na realizaci 

zakázek, prodlužuje se doba na odevzdání a dokončení projektových prací a zvyšuje se administrativní zátěž. Před 

vypsáním nového řízení proto konzultujeme zakázku s případnými uchazeči, abychom zjistili, zda budou mít o 

zakázku zájem. Z výše uvedeného navrhujeme, abychom zvýšili spodní limit na vypsání zakázky na 150 tis Kč. I 

pod tento limit bude prováděno neoficiální poptávkové řízení pomocí emailu či telefonicky. 

 
 

usnesení RM č. 475/2017 

RM schvaluje  

úpravu směrnice č. 49 "Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov" poř. č. 49.16. s účinností od 10. 8. 

2017. 
 

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

7. Výběr nejvhodnější nabídky – „ Zvyšování bezpečnosti chodců – stavební úpravy 

silnice III/2831- ulice Husova Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Staženo z jednání. Nebyla podána nabídka. Realizace se odkládá na jaro 2018. 

8. Výběr nejvhodnější nabídky – „ Výměna stoupacího potrubí, ul. Granátová č.p. 

1897, Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Výměna stoupacího potrubí, ul. Granátová č.p. 

1897, Turnov“, který provedla hodnotící komise se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy 

s vybraným dodavatelem Světlo Turnov s.r.o., IČ 25266144 za cenu Kč 470 252,- bez DPH ( 540 789,- Kč s DPH). 

Realizace od 1.10. do 10.11.2017, předpokládaná projektová cena 650 tis Kč vč. DPH. 
 

usnesení RM č. 476/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Světlo Turnov s.r.o. na realizaci stavby“ 

Výměna stoupacího potrubí, ul. Granátová č.p. 1897“ za cenu 540 789,- Kč vč, DPH   a  zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

9. Smlouvy o dílo Technické služby Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá radě města na vědomí 2 smlouvy o dílo, které budou dle směrnice města č. 

49.15 - Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov uzavřeny s Technickými službami Turnov, s.r.o.: 

1/ Smlouva o dílo na stavbu "Výměna obrubníků Pekařova ulice, Turnov". V rámci rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace v Pekařově ulici dojde k pokládce nového povrchu komunikace a před touto finální povrchovou úpravou 

dojde k položení 862bm nových obrubníků. 

V rámci výběrového řízení bylo osloveno 7 uchazečů, nabídku ve stanoveném termínu odevzdali 2 uchazeči. Jako 

nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy Technické služby města Liberce, a.s., Liberec za částku 
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916.618,-Kč vč. DPH. Smlouva s Technickými službami Turnov, s.r.o. bude zavřena na částku (po započtení částky 

10.000,-Kč na režii), 928.719,-Kč vč. DPH. Termín realizace 1. 9. 2017 - 31. 10. 2017 bude koordinován s postupem 

dalších prováděných prací v Pekařově ulici.   

2/ Smlouva o dílo na stavbu „Nová autobusová zastávka Pelešany – Rovinka“. Jedná se o plánovanou investici, jejíž 

součástí je i zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad. Stavbu budou realizovat Technické služby Turnov, 

s.r.o. vlastní kapacitou. Termín realizace 28. 8. 2017 - 27. 9. 2017. Náklady stavby jsou ve výši 284.144,-Kč vč. 

DPH. 
 

usnesení RM č. 477/2017 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, Turnov na stavbu "Výměna silničních 

obrubníků Pekařova ulice v Turnově" ve výši 928.719,-Kč vč. DPH. 
 

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

 

usnesení RM č. 478/2017 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, Turnov na stavbu "Nová autobusová 

zastávka Pelešany-Rovinka, Turnov" ve výši 284.144,-Kč vč. DPH. 

 

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

 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést 

stavbu"SM, Turnov, Mašov, p.č.165/9,xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na přípojku elektrické 

energie. Jedná se o stavbu:  „SM, Turnov, Mašov p.č.165/9, xxxxxxxx Projektovaná stavba bude provedena formou 

svodu kabelového vedení NN po sloupu. Svod bude ukončen v nově vybudované rozpojovací skříni umístěné na 

sloupu. Svod bude ukončen v nově vybudované rozpojované rozpojovací skříni umístěné na sloupu. Následně se 

provede kabelový vývod, který se ukončí v přípojkové skříni na parcel.č.165/9  k.ú. Mašov u Turnova.  

 
 

usnesení RM č. 479/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu stavby a následně 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek 

parcel.č.1311 a 165/11 k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 28 bm dotčeného 

stavbou „SM, Turnov, Mašov p.č.165/9, xxxxxxxx ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v 

částce 11.200,- Kč + DPH (400,-Kč/bm). 
 

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

11. Dohoda o ukončení smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém 

terminálu v Turnově 
 

Rozprava: 
      Dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. má od 6. 11. 2011 uzavřenou s městem smlouvu o užívání autobusových 

stání na autobusovém terminálu v Turnově. Nyní nás společnost žádá o ukončení této smlouvy dohodou ke dni 2. 9. 

2017 z ekonomických důvodů. Po tomto datu již nebude dopravce na terminál zajíždět a nebudou se mu tedy účtovat 

vjezdy. 
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usnesení RM č. 480/2017 

RM schvaluje  

dohodu o ukončení smlouvy o užívání autobusových stání s ČSAD a.s., na autobusovém terminálu v Turnově ke dni 

2. 9. 2017. 
 

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

12. Dodatek k příkazní smlouvě - zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci ZŠ Mašov 
 

Rozprava: 
      Architektonický záměr na stavbu „Rekonstrukce a přístavba ZŠ Mašov“ byl vypracován dle návrhu firmy Top 

Design s.r.o. a odhad nákladů architekta byl stanoven  28,5 mil.Kč vč. DPH. Následně v průběhu zpracování 

prováděcí projektové dokumentace firmou BKN s.r.o. byly hledány v konstrukčním a technologickém řešení stavby 

úspory. Přesto je rozpočet neúměrně vysoký cca 50 mil. Kč. Projektová dokumentace byla městu předána 

v elektronické podobě v termínu stanoveném „Příkazní smlouvou“. Na jednání dne 19. 7. 2017 bylo dohodnuto, že 

autor návrhu, projektant a investor prověří možnosti snížení investičních nákladů kontrolou všech položek v předané 

projektové dokumentaci. Autor návrhu na jednání upřesnil, že výše uvedený propočet stavby neuvažoval zpevněné 

plochy, přípojky, veřejného osvětlení a venkovní úpravy. Nebylo řešeno odvodnění do rybníku a cena byla 

stanovena pouze na rekonstrukci staré školy a novou přístavbu v kubatuře obvodových zdí. Zpracovatel projektové 

dokumentace BKN,spol.s.r.o. předložil na kontrolním dnu č.4 požadavek na prodloužení termínu definitivního 

předání kompletní PD. Důvodem je hledání úspor v konstrukci a jednotlivých profesích /původní příkazní smlouva 

834 900,-Kč vč. DPH/. 

 
 

usnesení RM č. 481/2017 

RM schvaluje  

uzavření termínového dodatku „Příkazní smlouvy“  pro stavbu „Rekonstrukce a přístavba ZŠ Mašov“ pro firmu 

BKN, spol. s.r.o., Vysoké Mýto k termínu 30. 9. 2017 z důvodů hledání úspor a snížení celkových nákladů stavby. 
 

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

13. Dodatek ke smlouvě o dílo na akci " „Městský park Turnov – I.etapa – sportovní 

část“ 
 

Rozprava: 
      V uzavřené „Smlouvě o dílo“ ze dne 27. 4. 2017 v bodě 3.3 je uvedeno: zakázka bude ukončena do 15. 8. 2017. 

Dodavatel firma Matex žádá o prodloužení termínu předání o 5 dnů tj. k 20. 8. 2017. Důvodem je opožděná dodávka 

herních prvků – příjezd do Prahy avizován 14. 8. 2017 z Jižní Koreje. Následně bude probíhat montáž. Herní prvky 

4 716 675,81 vč. DPH tvoří podstatnou část zakázky z celkových 7 925 863,61 Kč vč. DPH. 

Do tohoto data musí firma zároveň obnovit a rekultivovat trávníky zasažené stavební činností v deštivém počasí 

/konec 07/2017/, kdy ještě probíhaly zemní práce na komunikacích a výkopy patek herních prvků. Proběhlo jednání 

s fi Diké s.r.o., která práce provede na náklady dodavatele. Dále došlo k navýšení částky soutěženého rozpočtu 

stavby o 380 619,-Kč vč.DPH (vícepráce především úprava - zemní práce, trubní vedení, změna prostoru vodního 

prvku). 

Méněpráce: cca 116,6 tis.Kč 

Vícepráce: cca 497,3 tis.Kč 

RM v diskusi doporučila OSM formální úpravy v materiálech týkající se dodatku smluv o dílo.  

 
 

usnesení RM č. 482/2017 

RM schvaluje  

uzavření cenového dodatku ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu „Městský park Turnov – I. etapa – sportovní část“ pro 

firmu Matex, spol. s.r.o., Hradec Králové. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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14. Schválení vybraného zhotovitele na akci: ZŠ Žižkova - výměna povrchů ve dvou 

tělocvičnách 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 407/2017) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na 

zhotovitele akce. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) z 3 nabídek jako 

nejvhodnější nabídku fy. TRISPORT HAVEL s.r.o. z Plzně za nabídkovou cenu 1 006 072,60 Kč vč. DPH. 

Reference na tuto firmu byly ověřeny na dvou místech a obě byly kladné. 

 

 

 
 

usnesení RM č. 483/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy TRISPORT HAVEL s.r.o., IČ 25217666 

na realizaci stavby „ZŠ Žižkova – výměna povrchu ve dvou tělocvičnách“ za cenu 1 006 072,60 Kč včetně DPH a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

15. Pronájem části pozemku p.č. 2600/1, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      V souvislosti se stavbou "Regenerace panelového sídliště Turnov - U nádraží, 5. etapa" požádala společnost 

SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa o pronájem pozemku. Jedná se o část pozemku p. č. 2600/1 v k. ú. Turnov o 

výměře cca 20 m2 na zařízení staveniště. Tuto část pozemku již v loňském roce využívaly firmy na zařízení 

staveniště. Společnost SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa žádá o pronájem na dobu od 20. 7. do 15. 9. 2017. Cena 

pronájmu je dle tabulky orientačních cen na zařízení staveniště navržena na 100,- Kč/m2/rok, tzn. za dané období 

poplatek ve výši 318,- Kč. 

 
 

usnesení RM č. 484/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 2600/1 v k.ú. Turnov o výměře cca 20 m2 na zařízení staveniště za cenu 100,- 

Kč/m2/rok na 58 dní pro společnost SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa. 
 

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

16. Podnájem v čp. 519, ul. Zborovská, Turnov pro FAN s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Město Turnov pronajímá objekt čp. 519 ve Zborovské ulici v Turnově Obchodní akademii, Hotelové škole a 

Střední odborné škole, Turnov. Vedení školy požádalo o souhlas k podnájmu volných nebytových prostor pro 

Jazykovou školu FAN s.r.o., Skálova 466, 511 01 Turnov. Jedná se o 2 učebny a 2 kabinety, které bude využívat v 

odpoledních hodinách za účelem provozu jazykové školy.  
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usnesení RM č. 485/2017 

RM schvaluje  

podnájem nebytových prostor v objektu čp. 519, Zborovská, Turnov pro Jazykovou školu FAN, Skálova 466, 

Turnov. 
 

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

17. Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 3266/1, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
Xxxxxxxxxx má s Městem Turnov uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 3266/1 v k.ú.  Smlouva byla 

uzavřena na 3 roky a byla již prodloužena na další 3 roky. Dodatek končí 30. 9. 2017. xxxxxxx požádal o 

pokračování výpůjčky pozemku na další 3 roky. Jedná se o pozemek o výměře 19 507 m2, který je využíván 

k zemědělským účelům a jako přístup na další pozemky. Xxxxxx není soukromý zemědělec a dotace na údržbu 

pozemku nedostává. V dolní části pozemku má pan xxxxxx od roku 2011 umístěna včelstva. Xxxxxx vůči tomu 

nemá námitek. Jelikož xxxxxx nemá z pozemku dotace, navrhujeme schválit prodloužení smlouvy o výpůjčce 

pozemku p.č.3266/1 v k.ú. Turnov na další 3 roky. 
 

usnesení RM č. 486/2017 

RM schvaluje  

dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. p.č.3266/1 v k.ú. Turnov s panem xxxxxxxxxxx, Turnov na dobu 

určitou tří let do 30. 9. 2020. 

 

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

 18. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku a uzavření smlouvy o výpůjčce s FK Turnov, z.s. 
 

Rozprava: 
      ¨Město Turnov je mj. vlastníkem pozemků p.č. 3610/4, 3610/180 a 3810/143, vše k.ú. Turnov. Na pozemku p.č. 

3610/4 o výměře 11328 m2 provedlo město na jaře 2016 podkladní vrstvy pro budoucí hřiště s umělou trávou. Na 

části pozemku p.č. 3610/143 o výměře 360 m2 vede dešťová kanalizace a na pozemku p.č.  3610/180 o výměře 490 

m2 je zpevněná plocha. Fotbalový klub Turnov, z. s. v roce 2016 připravoval žádost o poskytnutí dotace na 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. K podání žádosti bylo nutné mít zajištěn vztah k pozemku, na kterém 

bude hřiště vybudováno a který je majetkem Města Turnov. Pro potřeby dotace v roce 2016 bylo nutné, aby 

pozemek, na který se žádá, byl ve vlastnictví žadatele a pokud není, aby byla uzavřena Smlouva o nájmu pozemku 

na dobu 10 let, tj. po dobu udržitelnosti projektu. Z tohoto důvodu RM schválila uzavření Smlouvy o pronájmu 

pozemku na dobu určitou od 1. 12. 2016 do 31.12.2027 za cenu 1,- Kč/m2/rok. Fotbalový klub Turnov, z.s. dotaci 

nezískal a ve výstavbě hřiště nepokračoval. V současné době připravuje FK Turnov, z.s. podání žádosti na MŠMT na 

rok 2018. V novém dotačním titulu však není zapotřebí, aby na pozemek Města Turnov byla uzavřena Smlouva o 

nájmu. Dotační titul umožňuje v případě, že je žadatelem spolek, aby pozemek byl ve vlastnictví města. Z tohoto 

důvodu je smlouva o pronájmu pozemku bezvýznamná. Proto Fotbalový klub požádal o ukončení smlouvy k 31. 8. 

2017.  

Aby byl zajištěn vztah žadatele o dotaci k zastavěnému pozemku, navrhujeme uzavřít smlouvu o výpůjčce, která 

klub finančně nezatíží. 

usnesení RM č. 487/2017 

RM schvaluje  

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku na pozemky p.č. 3610/4, 3610/180 a 3610/143, k. ú. Turnov s FK Turnov, 

z. s. dohodou ke dni 31. 8. 2017 

 

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

usnesení RM č. 488/2017 

RM schvaluje  

výpůjčku pozemků p.č. 3610/4, 3610/180 a 3610/143 vše v k. ú. Turnov na dobu určitou - do r. 2028 pro FK Turnov, 

z.s. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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19. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 477/1, k.ú. Turnov pro MT Catering s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Rada města na svém jednání dne 29. 6. 2017 projednala výpůjčku části pozemku na náměstí na zřízení 

předzahrádky pro restauraci Korunní princ a pověřila OSM jednat o komerčním nájmu. Nyní navrhujeme po 

projednání a odsouhlasení se společností MT Catering s.r.o. schválit záměr pronájmu pozemku na zřízení restaurační 

zahrádky oproti původnímu návrhu takto: 

- původní výměra 120 m2 (tři markýzy), nyní pouze 80 m2 (dvě markýzy, á 40 m2) 

- navržené nájemné 80.000,- Kč/rok  

- dobu nájmu 5 let s platností smlouvy od 1. 1. 2018, důvodem minimální délky nájmu je vysoká vstupní investice 

provozovatele do zařízení a zastřešení zahrádky 

Smlouva bude uzavřena pouze na MT Catering s.r.o., nebude přenositelná na dalšího případného provozovatele 

Korunního prince, nájemce uvolní prostor na akce dle požadavků města, bude respektovat stanovisko k 

zamýšlenému vzhledu předzahrádky od památkářů, v případě nedodržení nočního klidu nebo opakovaného 

nepořádku bude možno ukončit smlouvu ihned. 
 

usnesení RM č. 489/2017 

RM schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p.č. 477/1 o výměře 80 m2, k.ú. Turnov pro firmu MT Catering s.r.o., Praha 7 za 

cenu 80.000,- Kč/rok na dobu 5 let s účinností od 1. 1. 2018. 

 

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

20. Pronájem pozemku p.č. 1939/1, 1931/2 a 1939/3, k.ú. Turnov - Lékárna pod 

radnicí 
 

Rozprava: 
      RM odkládá projednání bodu po prověření právního nástupnictví původní smlouvy, právních důsledků 

správního řízení směřujícího ke kolaudaci objektu Polikliniky Nádražní v případě neplatnosti již uzavřené smlouvy. 

 
 

21. Obnova parku Metelkovy sady vstupní část a dětské hřiště 
 

Rozprava: 
      Dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 4. 2017 se společností Gardenline, s.r.o. probíhá stavba "Obnova parku 

Metelkovy sady Turnov, etapa 1- dětské hřiště, etapa 2 - vstupní část".  Dle smlouvy o dílo májí být práce 

dokončeny do 15. 8. 2017. Na jednání RM dne 7. 6. 2017 bylo rozhodnuto, že budou zachovány stávající vstupy do 

parku v blízkosti dětského hřiště a cesty kolem dětského hřiště budou pouze opraveny. Tyto práce byly stavbě 

zadány. Dále jsou v rámci stavby řešeny další méně práce (dláždění u pomníku, drobné posuny cest, úpravy hlavního 

vjezdu do parku, sadové úpravy, vypuštění jednoho stolu na tenis) a vícepráce (dlážděné plochy nad pomníkem, 

svodnice).  Vícepráce budou hrazeny v rámci rezervy stavby, které nebude celá vyčerpána a nedojde tedy k navýšení 

ceny stavby. Z důvodu většího rozsahu prací (oprava cest okolo dětského hřiště) žádá společnost Gardenline s.r.o. o 

prodloužení termínu realizace stavby do 24. 8. 2017. Ve smlouvě o dílo je sjednána smluvní pokuta na prodlení s 

termínem dokončení díla ve výši 5000,-Kč/den. 

 

 

usnesení RM č. 490/2017 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 Smlouvy o dílo "Obnova parku Metelkovy sady  - Turnov, etapa 1 - dětské hřiště, etapa 2 - vstupní část" 

na úpravu rozsahu díla a prodloužení termínu realizace stavby do 20. 8. 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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22. Žádost o schválení přijetí daru - Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková 

organizace 
 

Rozprava: 
      Předkládáme žádost ředitele Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - Mgr. Ivo Filipa o 

schválení přijetí daru. Škola obdrží od firmy ŠKODA AUTO a.s., se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá 

Boleslav 11, 293 01 Mladá Boleslav, peněžní prostředky ve výši 85.000 Kč, a to za účelem realizace projektu 

„Revitalizace školní dílny“ v rámci grantového programu dárce „Popularizace technického vzdělávání na základních 

školách“. Cílem projektu je plně obnovit funkčnost školní dílny, jejíž vybavení je zastaralé, nevyhovující dnešním 

bezpečnostním a pracovním podmínkám. Dar bude využit na nákup 17 ks dílenských stolů.  
 

usnesení RM č. 491/2017 

RM schvaluje  

Základní škole Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace žádost o přijetí daru ve výši 85.000 Kč za účelem 

realizace projektu „Revitalizace školní dílny“ v rámci grantového programu „Popularizace technického vzdělávání 

na základních školách“. 

 

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

 

23. Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Zborovská 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

o čerpání rezervního fondu do výše 54 tis. Kč na nákup a pokládku nového koberce do jednoho oddělení MŠ. 

Původní koberec je častým používáním značně opotřeben. Dvě cenové nabídky na kompletní dodávku koberce jsou 

součástí přílohy. 

 
 

usnesení RM č. 492/2017 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace do výše 

54.000 Kč na nákup a pokládku nového koberce do oddělení mateřské školy. 
 

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

24. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců 
 

Rozprava: 

      Z důvodu nového nařízení vlády ČR č. 168/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, došlo k navýšení prostředků na platy od 1. 7.2017 u zaměstnanců v oblasti kultury v průměru o 9,4 %. Na 

červencovém jednání rady bylo schváleno navýšení limitu mezd a navýšení příspěvku města Městské knihovně 

Antonína Marka na rok 2017 o 126 tis. Kč. Na základě podnětu z jednání rady předkládám informaci o mzdách 

v Kulturním centru Turnov, s.r.o. Současné mzdy zaměstnanců naší obchodní společnosti byly porovnány 

s platovými tabulkami, které jsou platné pro naše příspěvkové organizace. 

 
 

usnesení RM č. 493/2017 

RM bere na vědomí  

informaci o aktuálním mzdovém ohodnocení zaměstnanců obchodní společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. a 

pověřuje Mgr. Davida Peška zpracováním materiálu popisující řešení případného navýšení platů z hlediska 

společnosti včetně vnitřních rezerv. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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25. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 
 

Rozprava: 
      V rámci druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci byla doručena pouze žádost spolku Tělovýchovná jednota 

Turnov, z s. Spolek požádal o dotaci ve výši 135 000 Kč na pořízení a instalaci nové výsledkové tabule do haly a na 

výměnu podlahové krytiny ve cvičební místnosti sportcentra. K oběma projektům byl k žádosti o dotaci předložen 

předběžný cenový rozpočet (výsledková tabule 145 800 bez DPH, výměna podlahové krytiny v sále spinningu 23 

000 Kč).   

 
 

usnesení RM č. 494/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu 

dlouhodobého majetku, která je součástí dotačního programu na činnost sportovních spolků a organizací, a to pro 

spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 ve výši 123 500 Kč. Dotace bude určena na pořízení 

výsledkové tabule v hale. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem a zároveň Pravidly pro 

poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 

Rada města zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

č. 2-17-004 . 
 

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

 26. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov 
 

Rozprava: 
      Město Turnov je členskou obcí dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov), které zajišťuje provozování, rozvoj a péči o vodohospodářský majetek. Členské obce svazku pravidelně 

přispívají na investiční aktivity VHS Turnov realizované na území členské obce. Na odbor školství, kultury a sportu 

byly doručeny tři žádosti VHS Turnov o individuální dotaci – v celkové výši 5,809 mil. Kč.  

 

VHS Turnov podalo žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 670.000 Kč. Jedná se o finanční 

příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci stavby – opravy stávajícího vodovodního 

řadu v lokalitě Károvsko v Turnově. Akce je dlouhodobě připravovaná jako reakce na stížnosti obyvatel v této 

lokalitě, kdy zastaralý potrubní systém není schopný zabezpečit dostatečný tlak vody v objektech. Vodovod bude 

připojen na stávající vodovod v areálu vodojemů na Károvsku. Trasa opravy vodovodního řadu vede v asfaltové 

komunikaci, a to v úseku v ul. Károvsko v silnici Libereckého kraje a v ulici Zborovská v městské komunikaci. 

Součástí akce je připojení stávajících přípojek. Zhotovitelem stavby je společnost Stavoka Kosice, a.s., s níž 

uzavřelo VHS Turnov dne 6. 4. 2017 smlouvu o dílo. Celková cena realizace akce „Turnov – oprava vodovodu 

Károvsko“ je 4,956.261 Kč bez DPH (z toho podíl města Turnov 670.000 Kč). Realizace akce probíhá od 4/2017 a 

bude dokončena nejpozději do 10. 8. 2017. Věcné a finanční vypořádání poskytnuté individuální dotace by bylo dle 

žádosti o dotaci realizováno po skončení akce a po poskytnutí dotačních prostředků, nejdéle však k 15. 12. 2017.  

 

VHS Turnov podalo žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 1, 746.000 Kč. Jedná se o finanční 

příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci stavby v Turnově – výstavba vodovodu a 

kanalizace v lokalitě Hruštice – Károvsko. Zhotovitelem stavby je společnost JANOUŠEK IS spol. s r.o., s níž 

uzavřelo VHS Turnov dne 6. 6. 2017 smlouvu o dílo. Celková cena realizace akce „Turnov – výstavba vodovodu a 

kanalizace, Hruštice – Károvsko“ je 2,148.629 Kč bez DPH (z toho podíl města Turnov 1,746.000 Kč). Realizace 

akce probíhá od 6/2017 a bude dokončena nejpozději do 18. 9. 2017. Věcné a finanční vypořádání poskytnuté 

individuální dotace by bylo dle žádosti o dotaci realizováno po skončení akce a po poskytnutí dotačních prostředků, 

nejdéle však k 15. 12. 2017.  

 

VHS Turnov podalo žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 3,393.000 Kč. Jedná se o finanční 

příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci stavby v Turnově – oprava 

vodohospodářských sítí v ul. Pekařova. Oprava stávajícího kanalizačního řadu včetně připojení přípojek i 

souvisejícího odvodnění komunikace a oprava komunikace (asfaltového krytu). Zhotovitelem stavby je společnost 

MIZERA-STAVBY a.s., s níž uzavřelo VHS Turnov dne 21. 6. 2017 smlouvu o dílo. Celková cena realizace akce 

„Turnov – oprava VH sítí ul. Pekařova“ je 7,365.713 Kč bez DPH (z toho podíl města Turnov 3,393.000 Kč). 

Realizace akce probíhá od 22. 6. 2017 a bude dokončena nejpozději do 15. 11. 2017. Věcné a finanční vypořádání 

poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o dotaci realizováno po skončení akce a po poskytnutí dotačních 

prostředků, nejdéle však k 31. 1. 2018.  
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usnesení RM č. 495/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 670.000 Kč pro svazek obcí 

Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – oprava vodovodu Károvsko. Poskytnutí 

dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Rada města zároveň doporučuje Zastupitelstvu města 

Turnov schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-17-007. 

 

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

usnesení RM č. 496/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí investiční dotace ve výši 1,746.000 Kč pro svazek obcí 

Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – výstavba vodovodu a kanalizace, 

Hruštice – Károvsko. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Rada města zároveň 

doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-17-008. 
 

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

usnesení RM č. 497/2017 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3,393.000 Kč pro svazek obcí 

Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – oprava VH sítí ul. Pekařova. Poskytnutí 

dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Rada města zároveň doporučuje Zastupitelstvu města 

Turnov schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-17-009. 
 

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

27. VHS Turnov - velké investiční akce na území Turnova 
 

Rozprava: 
      V příloze předkládám materiál Vodohospodářského sdružení Turnov, který popisuje aktuální problematiku 

velkých investičních akcí na území města Turnova v letech 2018-2019. Některé akce jsou s přispěním Operačního 

programu životního prostředí, jiné jsou z rozpočtu Města Turnova a VHS Turnov. Obdobný materiál byl 

projednáván v zastupitelstvu města v říjnu 2016. 

 

Předložený návrh k financování zněl následovně: 

Souhrn podílů města na vodohospodářské stavby: 

Nádražní ulice 10 mil. Kč z odhadovaných 38 mil. Kč 

Čistírna odpadních vod 12 mil. Kč z odhadovaných 75 mil. Kč 

Úpravna vody Nudvojovice 5 mil. Kč z odhadovaných 40 mil. Kč 

Vodovod Vesecko 7 mil. Kč z odhadovaných 50 mil. Kč 

Z přiloženého materiálu VHS Turnov vyplývá, že se podařilo získat dotace ze OPŽP na: 

Úpravna vody Nudvojovice  - 32 mil. Kč 

Vodovod Vesecko  - 26 mil. Kč 

 

V rámci projektu Úpravny vody Nudvojovice se pohybujeme v rámcovém rozpětí schváleného kofinancování ze 

strany města. V případě Vodovodu Vesecko je požadována vyšší spoluúčast a to z původních 7 mil. Kč na 12 mil. 

Kč. V této částce pak nejsou zahrnuty případné úpravy zpevněných ploch, chodníků a zeleně v průmyslové zóně 

Vesecko. To je jedním z hlavních důvodů, proč předkládám tento materiál.  

Vzhledem k výše dotace nejenom z OPŽP, ale i Libereckého kraje se domnívám, že bychom měli uvedené, potřebné 

akce realizovat. Zároveň vzhledem k rozpočtovému výhledu i potřebám dalších investičních akcí se domnívám, že 

by bylo vhodné jednat s VHS Turnov o rozložení plateb do let 2018-2020. 

Zároveň je vhodné zahájit diskuzi o případné rozsáhlejší obnově povrchů komunikací, chodníků a cest v průmyslové 

zóně Vesecko. Z hlediska rozpočtového výhledu však musím za svoji osobu říci, že investiční potenciál města v této 

chvíli neumožňuje tuto rozsáhlejší akci realizovat. Rovněž majetkové vztahy (kauza Walderode) nedávají přílišný 

prostor pro realizaci takových záměrů. Osobně se domnívám, že by bylo vhodné připravit a případně realizovat: 

- Opravy rýh, případně plnoplošné opravy na stávajícím souvrství komunikací, dle aktuální potřeby 
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- Opravu vjezdu do průmyslové zóny, větně chodníku na straně Ontexu (dokumentace hotova, platné 

stavební povolení, odhad nákladů 2,2 mil. Kč) 

- Opravu zpevněné plochy mezi halami města – Dřevoodbyt a firmou Helios (vyčištěna dešťová kanalizace, 

chybí projekt), možnost odstavování kamiónů 

- Případně realizovat prodloužení komunikace podél SFS Intec, jako další možnou přístupovou komunikaci 

do zóny (z velké části bude komunikace postavena v roce 2017 v rámci rozšíření areálu SFS Intec, chybí ze 

strany města doprojektování napojení na komunikaci mezi pivovarem a Ohrazenicemi 

 
 

usnesení RM č. 498/2017 

RM projednala  

materiál VHS Turnov - velké investiční akce na území Turnova s přispěním OPŽP  a doporučuje ZM zařadit 

kofinancování akcí: Intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody v Nudvojovicích, včetně sanace vodních zdrojů a 

jejich ochrany proti povodním, Odstranění manganu z vodovodní sítě rozsáhlé části Turnova - rekonstrukce části 

důležitých zásobních vodovodních přivaděčů mezi Ohrazenicemi a Veseckem, všech vodovodů v areálu průmyslové 

zóny na Vesecku, rekonstrukce klíčového areálu vodojemů pro celé Turnovsko v Ohrazenicích a dostavba věžového 

vodojemu v sousedství do rozpočtu města v letech 2018-2020. 
 

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

usnesení RM č. 499/2017 

RM pověřuje  

starostu města jednat o rozložení plateb spojených s kofinancováním akcí: Intenzifikace a rekonstrukce úpravny 

vody v Nudvojovicích, včetně sanace vodních zdrojů a jejich ochrany proti povodním, Odstranění manganu z 

vodovodní sítě rozsáhlé části Turnova - rekonstrukce části důležitých zásobních vodovodních přivaděčů mezi 

Ohrazenicemi a Veseckem, všech vodovodů v areálu průmyslové zóny na Vesecku, rekonstrukce klíčového areálu 

vodojemů pro celé Turnovsko v Ohrazenicích a dostavba věžového vodojemu, Rekonstrukce vodohospodářských sítí 

Nádražní a Přepeřská ulice na území Turnova do let 2018-2020. 
 

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

28. Zhodnocení stavu tříděných odpadů 
 

Rozprava: 
      Do hodnocení jsou zahrnuta data od roku 2014. V tomto roce byla poprvé zařazena úleva z poplatku za 

vytříděné množství odpadů. Na začátku roku je viditelný nárůst množství i počtu pytlů – občané Turnova se 

postupně registrovali a zapojovali do sběru. Další změna nastala na začátku roku 2016, kdy byl zrušen svoz přímo od 

domu. Současně byla navýšena sleva za kilogram vytříděného odpadu. Měsíční množství vybraných pytlů se od 

ledna 2016 jen mírně snížilo. Není zde vidět zásadní úbytek zapojených občanů. Celkové množství vytříděných 

odpadů z pytlů byl v roce 2016 o necelých 8 % nižší než v roce 2015. Závěr – třídění má i po zrušení svozu stále 

velkou oblibu mezi občany. Celkové vytříděné množství odpadů z pytlů čilo v roce 2016 83,45 tun. 

 

Vyhodnocení nádobového sběru tříděných odpadů 

Hodnocení je za období 2012 – 2016. Z údajů o vytříděném množství je vidět, že se v Turnově třídí stále více 

odpadu. U papíru i u plastů množství vytříděného odpadu mírně stoupá. U tříděného barevného skla je míra třídění 

přibližně stejná. U bílého skla jsou mezi jednotlivými roky velké rozdíly (odváží se ke zpracovateli jen při určitém 

vybraném množství, proto není produkce v grafu vyrovnaná v čase). Množství vytříděného tetrapaku roste, ale 

v porovnání s ostatními odpady je jeho množství velmi malé. 

Závěr – třídění odpadu do nádob stále roste i po zvedení pytlového sběru s motivací. Množství směsného 

komunálního odpadu dle dat mírně pokleslo, ale data o množství jsou pouze orientační – svoz probíhá současně 

s nádobami od firem a množství se rozpočítává na počet nádob (informace jsou tedy průměrné za všechny svezené 

nádoby v Turnově). 

 

Vyhodnocení sběru tříděných odpadů (pytle i nádoby) od roku 2014 
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Závěr vyhodnocení – množství separovaného odpadu v nádobách po městě stále mírně roste. U pytlového sběru 

došlo ke snížení množství vytříděného odpadu v roce 2016 o 8 % v důsledku změny svozu (občané musí odpady 

sami odvážet). Toto snížení není nijak zásadní a je vidět, že pytlový sběr občané stále využívají. 

 
 

usnesení RM č. 500/2017 

RM bere na vědomí  

zhodnocení sběru tříděných odpadů za období 2014 – 2016. 

 

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

  

29. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně 
 

Rozprava: 

      RM projedná materiál na RM 24. 8. 2017 s doplněným materiálem dle diskuze. 

Byly prezentovány následující změny v zadávací dokumentaci: 

- maximálně přípustná hodnota zakázky 32 mil. Kč bez DPH 

- kvalifikační předpoklad: Tento kvalifikační předpoklad bude splněn doložením min. 2 osvědčení o 

významných zakázkách za poslední 3 roky přesahujících 4 mil. Kč bez DPH /rok za zakázku, minimálně na 

ploše 40 ha v rozsahu: údržba trávníků, údržba dřevin, výsadba a údržba letničkových záhonů. Není tedy 

přípustné dokládat plošný rozsah údržby potvrzením od více objednatelů a tím dokladovat údržbu rozsahu 

min. 40 ha. 

- podání nabídky možno jak písemně, tak elektronicky 

- do popisu technologie údržby: vynechat obchodní názvy, při sekání v blízkosti parkovacích stání musí být 

den před plánovanou údržbou označit toto místo značením s upozorněním na tyto práce 

 

Návrh na doplnění komise: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, PhDr. Hana Maierová, Karel Jiránek, Mgr. 

Michal Loukota, Ing. Tomáš Tomsa, Ing. Michal Kříž. 

 

30. Schválení organizování veřejné sbírky v rámci Mobilita hendikepovaných 
 

Rozprava: 
      Staženo z jednání. 

 

31. Výsledek výběrového řízení na dýchací techniku pro jednotku SDH Turnov 
 

Rozprava: 

      Město Turnov uspělo se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 v podprogramu 

1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na projekt „Pořízení přetlakové dýchací techniky pro 

JPO s územní působností“ pro jednotku JSDH Turnov, která je, mimo jiné, předurčena na zásahy v souvislosti 

s požáry obytných a průmyslových budov dle nařízení Libereckého kraje o plošném pokrytí území Libereckého kraje 

jednotkami PO. Jedná se o 10 ks dýchacích přístrojů, z toho 4 ks s vyváděcí maskou, dotovaných Libereckým 

krajem. 

Podíl dotace Libereckého kraje na 4 ks dýchacích přístrojů činí 60,00%, tj. 148 305,00 Kč.  

Podíl žadatele Město Turnov činí na 4 ks dýchacích přístrojů činí 40,00%, tj. 98 871,00 Kč. 

Podíl žadatele ve výši 98 871,00 Kč, i nákup zbývajících 6 ks dýchacích přístrojů v hodnotě 259 263,40 Kč, celkem 

358 134, 40 Kč, bude hrazen z rozpočtu jednotky požární ochrany města na rok 2017. Celkové náklady na nákup 10 

ks dýchacích přístrojů činí 506.439,40 Kč vč. DPH, cena nabídnutá zájemcem o veřejnou zakázku. Dne 27. 07. 2017 

proběhlo výběrové řízení na dodavatele tohoto zařízení. Hodnotící komise doporučuje radě města schválit jako 

vítěze soutěže účastníka Dräger Safety, s.r.o.  
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usnesení RM č. 501/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nabídku firmy Dräger Safety s.r.o. se sídlem Praha 10, Pod Sychrovem I-

64/,čp. 1392, PSČ 10100, IČ 26700778 na realizaci dodávky. Pořízení přetlakové dýchací techniky pro JPO s 

územní působností“ za cenu 506 439,40 Kč včetně DPH a zároveň pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy 

s vybraným uchazečem. 
 

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

32. Hodnocení jednatelů obchodních společností a ředitelů příspěvkových po 4 

letech 
 

Rozprava: 
      Na základě Pravidel pro výběrová řízení na místa vedoucích pracovníků organizací zřizovaných Městem Turnov 

a vedoucích pracovníků MěÚ, platných od 1.1.2012 je předloženo RM hodnocení ředitele Městské knihovny A. 

Marka, p.o., Zdravotně sociálních služeb, p.o.  a jednatele Kulturního centra Turnov, s.r.o., Technických služeb 

Turnov, s.r.o.  po 4 letech ve funkci. Hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. je posunuto na září 

2017. 

usnesení RM č. 502/2017 

RM potvrzuje  

ve funkci ředitele Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace pana Bc. Jaroslava Cimbála na další 

funkční období. 
 

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

usnesení RM č. 503/2017 

RM potvrzuje  

ve funkci ředitele Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace na další funkční období pana 

Mgr. & Mgr. Jaroslava Kříže. 
 

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

usnesení RM č. 504/2017 

RM ukládá  

starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke jmenování ředitele Městské knihovny Antonína Marka Turnov, 

příspěvková organizace  Mgr.& Mgr. Jaroslava Kříže na dobu neurčitou, s účinností od 01. 09. 2017. 
 

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

usnesení RM č. 505/2017 

RM potvrzuje  

ve funkci jednatele Technických služeb Turnov, s.r.o. pana Libora Preislera na další funkční období. 
 

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

usnesení RM č. 506/2017 

RM potvrzuje  

ve funkci jednatele Kulturního centra Turnov, s.r.o. pana Mgr. Davida Peška na další funkční období. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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33. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - příplatek mimo základní kapitál 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám návrh na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní 

Turnov s.r.o. ve výši 2.500.000 Kč. Uvedená částka je zahrnuta v rozpočtu na rok 2017 v kapitole odboru správy 

majetku na řádku č. 465 a 466 Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál MST s.r.o. (Maškova zahrada). 

S novou právní úpravou obchodních korporací (zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve 

znění pozdějších předpisů) postačí k poskytnutí dobrovolného příplatku souhlas jednatele společnosti. 

 

Finanční prostředky budou dle odsouhlasených usnesení a schváleného rozpočtu na rok 2017 použity na 

financování: 

1) Na opravu hřišť ve výši 1 500 tis. Kč - poskytnut příplatek mimo základní kapitál ve výši 1.500.000 Kč 

2) Na rozšíření občerstvení v areálu Maškova zahrada ve výši 1.000 tis. Kč - poskytnut příplatek mimo 

základní kapitál ve výši 1.000.000 Kč 

 
 

usnesení RM č. 507/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

schvaluje se souhlasem jednatele příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov 

s.r.o. ve výši 2.500.000 Kč. 

 

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

V Turnově dne 14. srpna 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pera Houšková                                                                                                         Mgr. Jana Svobodová 

    místostarostka místostarostka 

 


