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Zápis z 16. jednání rady města Turnov 

ze dne 24. 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, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Ing. 

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

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Eva Kordová 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

POZVÁNKA  a  PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 
1. Výběrové řízení - Platby SMS parkovného a mobilní 

aplikací 

Ing. Tomáš Hocke         13:00 -   13:15 

Záležitosti oboru životního prostředí 

2. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně Mgr. Jana Svobodová    13:15 – 13:40   

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

"Modernizace telekomunikační sítě CETIN, Turnov, 

Na Výšince" 

Ludmila Těhníková    13:40 – 15:00    

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

"Modernizace telekomunikační sítě CETIN, Turnov, 

Koňský trh" 

       

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc.břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov, 

Havlíčkovo nám,-přeložky kVN, kNN" 

       

6. Užívání autobusového stání na terminálu        

7. Cetin, smlouvy o právu provést stavbu        

8. Pekařova ulice, aktuální stav  - staženo z jednání        

9. Hrad Valdštejn - rekonstrukce zabezpečovacího 

systému, posunutí termínu dokončení 
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1. Výběrové řízení - Platby SMS parkovného a mobilní aplikací 
 

Rozprava: 

      Na radě města 29. 6. 2017 byl odbor správy majetku pověřen zajistit výběrové řízení na 

poskytovatele služby placení parkovného na území města Turnova prostřednictvím SMS plateb. V 

zadávacích podmínkách zadavatel kromě zajištění plateb prostřednictvím SMS požadoval také možnost 

platby mobilní aplikací, které bývají levnější než platby pomocí SMS a jejichž obliba roste zejména mezi 

mladými lidmi. Výzvou byli osloveni 4 potenciální dodavatelé. Základním kritériem pro hodnocení 

veřejné zakázky byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil 2 dílčí hodnotící 

kritéria: 

a) průměrná procentní sazba výše odměny k cenovým hladinám parkovného hrazené službou SMS 

- váha 80% 

b) průměrná procentní sazba výše odměny k cenovým hladinám parkovného hrazené mobilní aplikací 

- váha 20% 

Konečná cena parkovného pro řidiče bude činit součet cenové hladiny parkovného (5 Kč, 10 Kč, 20 Kč 

nebo 50 Kč stanovené v Nařízení č. 2/2017) a odměny k dané cenové hladině vysoutěženého 

poskytovatele. Město by tedy nemělo tratit na výběru parkovného. Náklady na poskytovatele služby jde 

k tíži řidičů využívajících tento způsob placení. Po výběru poskytovatele služby by měly být veřejně 

dostupné konečné ceny parkovného dle jednotlivých způsobů placení (hotovost, platby SMS, platby 

mobilní aplikací).  

 

 
 

usnesení RM č. 508/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele GLOBDATA, a. s., IČ 

01527525 na zajištění služby placení parkovného na území města Turnova prostřednictvím Premium SMS 

nebo volně dostupné mobilní aplikace na období 2 let s průměrnou procentní sazbou za SMS parkovné 

42,5% a u platby mobilní aplikací – 9,75% a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování 

služeb placení parkovného prostřednictvím SMS a mobilní aplikací. 
 

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

 

2. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z jednání. OŽP předloží na první zářijové jednání RM. 

 
 

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti "Modernizace telekomunikační 

sítě CETIN, Turnov, Na Výšince" 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z jednání. Nesouhlasíme s umístěním sloupu v blízkosti gymnázia.  
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4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti "Modernizace telekomunikační 

sítě CETIN, Turnov, Koňský trh" 
 

Rozprava: 

      Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., (odštěpená společnost od O2) realizuje stavbu 

„Modernizace telekomunikační sítě CETIN, Turnov Koňský trh“ na pozemcích p. č. 259, 267/2 a 267/1, 

k. ú. Turnov, ve vlastnictví města Turnova.  
 

usnesení RM č. 509/2017 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., zákon o 

elektronických komunikacích  na pozemku parcel. č. 259, 267/2 a 267/1 vše v k. ú. Turnov ve vlastnictví 

Města Turnov v celkové délce cca 65 bm dotčených stavbou „Modernizace telekomunikační sítě CETIN, 

Turnov Koňský trh“ ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. za jednorázovou úhradu ve 

výši 26.000,- Kč + DPH (400,-Kč+DPH za každý započatý běžný metr). 
 

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

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc.břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu "SM, Turnov, Havlíčkovo nám,-přeložky kVN, kNN" 
 

Rozprava: 

      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na stavbu nové 

přeložky kNN a kVN v lokalitě Turnov-Havlíčkovo náměstí na pozemcích p. č. 1427/2  k. ú. Turnov, 

které jsou ve vlastnictví Města Turnov. Stavba bude provedena výkopem. Celková délka trasy 

podzemního kabelového vedení na pozemcích Města Turnov je cca 45 bm VN a 47 bm NN.  

 
 

usnesení RM č. 510/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu stavby a 

následné 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 pozemky parcel. číslo 1427/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 

délce cca 92 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov-Havlíčkovo náměstí-kVN, kNN“ ve prospěch ČEZ, 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 
 

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

 

6. Užívání autobusového stání na terminálu 
 

Rozprava: 

      Město Turnov je vlastníkem nemovitostí autobusového terminálu v Turnově a na základě rozhodnutí 

Rady města č. 397/20111 ze dne 15. 8. 2011 jeho provozovatelem. Společnost ARRIVA STŘEDNÍ 

ČECHY s.r.o., Králův Dvůr zavedla od 1. 7. 2017 linku Praha - Harrachov a teprve nyní nás požádala o 

uzavření smlouvy o užívání autobusového stání na terminálu. Za užívání terminálu platí dopravci poplatek 

ve výši 9,- Kč + DPH za jednotlivý vjezd na autobusový terminál. Fakturace je prováděna za uplynulé 

čtvrtletí na základě přehledu průjezdu jednotlivých dopravců od společnosti BusLine, a. s., která také 

zajišťuje provoz informačního systému a výlep jízdních řádů na stanovištích terminálu.  
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usnesení RM č. 511/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově pro společnost 

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Králův Dvůr za cenu 9,- Kč + DPH za vjezd na dobu určitou do 31. 

12. 2017. 
 

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

7. Cetin, smlouvy o právu provést stavbu 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení 3 smlouvy o právu provést stavbu se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha, která je zastoupena firmou TOSAN Praha, s. 

r.o.. Všechny smlouvy se týkají realizace nového podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě. Stavby budou realizovány v rámci modernizace telekomunikační sítě CETIN. 

 

1) na Koňském trhu bude v kraji stávajícího parkoviště vedeno nové podzemní vedení v délce cca 65bm. 

Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 259, 267/2 a 267/1, vše k. ú. 

Turnov. Po dokončení stavby budou dotčené plochy zpětně zaasfaltovány. 

 

2) v ulici Sobotecká, v místě bývalého vjezdu na jatka, bude realizováno nové podzemní vedení v délce 

cca 2bm. Stavbou bude dotčen pozemek ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 3502/1, k. ú. Turnov. Nové 

vedení bude realizováno v zelené ploše, která bude po dokončení stavby urovnána ornicí oseta travním 

semenem. 

 

3) v ulici Třešňová - od křižovatky s ulicí Na Kamenci až k č. p. 141 bude realizováno nové podzemní 

vedení v trase stávajících metalických kabelů v délce cca 227bm. Stavbou budou dotčeny pozemky ve 

vlastnictví Města Turnov parc. č. 3283/1, 3284/1 a 3284/1, vše k. ú. Turnov. Vedení bude realizováno v 

zelených pásech vedle komunikace, přechod přes komunikaci bude proveden protlakem, pokud protlak 

nebude možný, bude stavba provedena výkopem, a povrch bude zpětně zaasfaltován.  Zelené plochy 

budou urovnány ornicí a osety. 

 
 

usnesení RM č. 512/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, 

zastoupené společností TOSAN Praha, s.r.o., Praha na stavbu "16010-039543, RVDSL 

1801_C_L_TURN196_TURN1HR_MET" (Koňský trh) na pozemcích parc. č. 259, 267/2 a 267/1, vše k. 

ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 513/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, 

zastoupené společností TOSAN Praha, s.r.o., Praha na stavbu "11010-067171, RVDSL 

1801_C_L_TURN5235_TURN1HR_OK" (Sobotecká ulice) na pozemku parc. č. 3502/1,  k. ú. Turnov. 
 

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

¨ 
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usnesení RM č. 514/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, 

zastoupené společností TOSAN Praha, s.r.o., Praha na stavbu "11010-067711, RVDSL 

1807_C_L_TURN205_TURN1HR_OK" (Třešňová ulice) na pozemcích parc. č. 3283/1, 3284/1 a 3294/1, 

vše k. ú. Turnov. 
 

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

8. Pekařova ulice, aktuální stav 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen. OSM předloží na první zářijové RM. 

 
 

9. Hrad Valdštejn - rekonstrukce zabezpečovacího systému, posunutí termínu 

dokončení 
 

Rozprava: 

      Minulý rok bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele akce: „Hrad Valdštejn – rekonstrukce 

zabezpečovacího systému“. Výběrové řízení vyhrála firma ELTES, s.r.o., Poděbradská 56, Praha 9 za 

nabídkovou cenu 707 821,43 Kč vč. DPH. S touto firmou byla podepsána smlouva o dílo s termínem 

realizace 15.8. - 30. 9. 2017. (Usnesení RM č. 616/2016). Na tuto akci byla v červenci letošního roku 

přiznána dotace ve výši 300 tis. Kč z Ministerstva kultury, program 13451 - Integrovaný systém ochrany 

movitého kulturního dědictví. Proto byla tato akce zařazena do rozpočtového opatření na měsíc září. 

Během přípravné schůzky konané na hradě dne 8. 8. 2017 vznesl provozovatel hradu (Turnovské památky 

a cestovní ruch) požadavek na přesunutí termínu vnitřních prací na měsíc říjen. Zdůvodňuje to tím, že 

v měsíci září je hrad ještě hojně navštěvován a byla by škoda jednotlivé prostory hradu uzavírat z důvodu 

probíhajících stavebních prací. Firma ELTES s tímto posunem termínu souhlasí. Zahájení prací 15. 8. 

2017 navrhujeme ponechat, protože by se mohly v tomto termínu provést v předstihu zemní práce a 

pokládka kabelů, které jsou převážně mimo hrad, a provoz hradu nebude tímto narušen. Je zde také riziko 

archeologických nálezů během výkopů, které by mohly realizaci zdržet. Proto bude dobré mít tuto část 

hotovou v předstihu. 

 
 

usnesení RM č. 515/2017 

RM schvaluje  

posunutí termínu dokončení stavby „Hrad Valdštejn – rekonstrukce zabezpečovacího systému“ do 31. 10. 

2017 a zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo. 
 

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

 

V Turnově dne 28. srpna 2017  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Houšková                                                          Mgr. Jana Svobodová 

     místostarostka                                                                       místostarostka 


