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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 

 
 

Zápis z 20. jednání rady města Turnov 

ze dne 19. 10. 2017 

 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

            

PhDr. Hana Maierová, František Zikuda 

 

Tajemník 

úřadu: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOVA 

 
1. Parkovací automaty města Turnova         Ing. Tomáš Hocke       13:00-13:25 

2. Aktuální situace projektu Výstavba domova 

se zvláštním režimem u DD Pohoda (Alzheimer centrum)     

3. Kulturní centrum Turnov s.r.o. – návrh rozpočtu 2018       Mgr. Petra Houšková          

4. Městská sportovní Turnov s.r.o. – stavební akce v Maškově     Mgr. Jana Svobodová 

zahradě v roce 2017 

Záležitosti odboru správy majetku 

5. Zpracování ekonomické, technicko-provozní a právní        Ing. Tomáš Hocke          13:25-14:15 

analýzy variantních možností provozování 

vodohospodářského majetku města Turnova po roce 2020. 

6. Výběr nejvhodnější nabídky „Zvyšování bezpečnosti 

chodců – stavební úpravy silnice III/2831 – ulice Husova 

Turnov“ 

7. Smlouva o právu provést stavbu, VHS Turnov, Výšinka         Ludmila Těhníková 

8. Smlouva o právu provést stavbu, Pospíšil, Krajířova ulice 

pozn. bod stažen z jednání, bude předložen na příští Radě 

Města 8. 11. 2017 

9. Odkoupení pozemku 3185/92 k.ú. Turnov – komunikace 

Durychov 

pozn. bod stažen z jednání, bude předložen na příští Radě 

Města 8. 11. 2017 

10. Rozšíření nájmu movitého majetku a pozemků pro 

Městskou sportovní Turnov s.r.o. 
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11. Pronájem parkovacího stání ve Vejrychově ul., Turnov 

12. Nabídka odkoupení pozemků U Tří Svatých 

13. Modernizace tří bytů v bytovém domě ul. Bezručova 1055, 

Turnov 

14. Žádost o prominutí penále xxxxxxxxxxxx 

15. Regenerace sídliště Přepeřská a Regenerace panelového 

         sídliště U nádraží, Turnov – 6. etapa 

16. Hrad Valdštejn, rekonstrukce zabezpečovacího systému –  

         dodatek č. 2. 

17. Plán zimní údržby pro období 11/2017-03/2018 

18. Dodatek smlouvy o dílo, Pekařova ulice, obrubníky 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

19. Úhrada stravy v Domově důchodců Pohoda – navýšení       Mgr. Hana Kocourová      14:15-14:30 

         od 1. 11. 2017 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

20. Žádost o čerpání prostředků z investičního fondu Základní      Mgr. Martina Marková     14:30-14:50 

         škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

21. Odstoupení a jmenování člena sportovní komise Rady             Mgr. Jana Svobodová 

         Města Turnov 

Ostatní 

22. Záměr na využití historického vodojemu na Károvsku              Ing. Tomáš Hocke           14:50-15:00 

23. Rozvojové záměry základních škol v Turnově – oprava            Mgr. Petra Houšková 

         usnesení 

 

1. Parkovací automaty města Turnova 
 

Rozprava: 

      Město Turnov v současné době má instalováno celkem 19 ks parkovacích automatů. Před zhruba 

třemi lety byl RM předložen materiál o technickém stavu parkovacích automatů, kdy jejich stáří se 

pohybovalo mezi 26 až 33 lety a k jejich technickému stavu už nešlo dále zajistit plné fungování. 

Vzhledem k finanční náročnosti pořízení nových parkovacích automatů byla využita nabídka od firmy 

WSA (ta v současné době spravuje stávající automaty) na dodávku repasovaných automatů. Tyto PA jsou 

zhruba stáří kolem 15 let, je u nich zaveden dálkový dohled jejich činnosti a stavu (hlášení plných 

pokladen, docházejících lístků a poruchy PA z nějakého technického důvodu, např. zablokované lístky a 

peníze). Městská policie provádí téměř kompletní správu a servis PA, strážníci jsou schopni provádět 

základní servisní úkony, výběry hotovosti, doplňování lístků. Tímto se částečně zlepšilo fungování PA, 

výběr hotovosti během 6 let vzrostl téměř o 1milion korun. Výrazně se snížily servisní náklady na provoz 

PA a jsou řešeny pouze závažnější poruchy, na které už nejsou strážníci školeni a vybaveni. Nicméně tyto 

automaty nejsou chráněny proti vhazování poškozených mincí, podložek a dalšího materiálu, neumožňují 

placení kartou, v letních měsících mají problémy s dobíjením apod. Nový parkovací automat stojí řádově 

180 tis. Kč vč. DPH. 
 

usnesení RM č. 604/2017 

RM bere na vědomí  

zprávu o technickém stavu a fungování parkovacích automatů v Turnově a pověřuje OSM a Městskou 

policii vypsáním výběrového řízení na nové parkovací automaty s postupnou výměnou v letech 2018-

2021. Podmínky VŘ budou předloženy ke schválení RM. 
 

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

 

 

2. Aktuální situace projektu Výstavba domova se zvláštním režimem u DD Pohoda 

(Alzheimer centrum) 
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Rozprava: 

      Předkládám radě města průběžnou zprávu o přípravě projektu Výstavba domova se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda ( Alzheimer centrum). 27. 9. 2017 jsme obdrželi od Ministerstva 

práce a sociálních (MPSV) věcí dopis, ve kterém nás informují o vyhovění naší žádosti o dotaci  na 

Alzheimer centrum u Domova důchodců Pohoda. Jedná se o částku  31,049 mil. Kč, kterou je možno 

použít na stavbu a vybavení. Financování je nastaveno v poměru 75/25. Z toho vyplývá spoluúčast města 

v min. výši 10,349 mil. Kč. Kolaudace objektu musí být provedena do konce roku 2020. Udržitelnost 

projektu je 10 let. Celkové náklady byly v propočtu vyčísleny na 34,2 mil. Kč bez DPH. Jedná se o 

zařízení pro 24 klientů. Původní propočet zvýšených nákladů ze strany města na provoz ZSST počítal s 1 

mil. Kč. S ohledem na úpravy mezd v této sféře, můžeme dnes již reálně hovořit o 2 mil. Kč příspěvku. 

Touto cestou předkládám RM ke zvážení zpracování nové architektonické studie, která navrhne 

Alzheimer centrum do prostoru stávajícího bytového domu čp. 1001 a 1002, s možností nástavby domu o 

další dvě nadzemní podlaží po uplynutí udržitelnosti projektu. V těchto podlažích by byly rovněž 

umístěny malometrážní byty, pro další využití jako DPS. Z hlediska poskytovatele dotace MPSV to 

znamená určité riziko. Vzhledem k našim dalším záměrům, stanovisku komise pro rozvoj města se však 

domnívám, že bychom tuto šanci měli vyzkoušet a pokusit se vymyslet lepší urbanistické řešení lokality, 

tak abychom chránili stávající vnitroblok. Pakliže však MPSV nepovolí změnu záměru, bude nutné 

vzhledem k demografické křivce zahájit přípravu výstavby centra dle stávající studie. 
 

 

usnesení RM č. 605/2017 

RM bere na vědomí  

materiál Aktuální informace k projektu Výstavba domova se zvláštním režimem u DD Pohoda a pověřuje 

odbor správy majetku zpracováním nové architektonické studie, která bude řešit výstavbu domova v 

prostoru stávajícího bytového domu čp. 1001 a 1002. 
 

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

 

3. Kulturní centrum Turnov s. r. o. - návrh rozpočtu 2018 
 

Rozprava: 

      Předkládáme k projednání návrh rozpočtu KCT na rok 2018.  

Návrh rozpočtu zahrnuje navýšení, které je zdůvodněno v komentáři pana jednatele. Významná složka 

navýšení je u mezd. Otázce mezd jsme se věnovali na jednání RM v srpnu, v souvislosti s nařízením vlády 

o platových poměrech, kdy došlo k navýšení platů ve veřejné správě od 1. 7. 2017 o 9,4 %. Další navýšení 

o 10% proběhne od 1. 11. 2017. Pan jednatel byl radou města pověřen k řešení případného navýšení platů 

z hlediska společnosti včetně vnitřních rezerv. Návrh rozpočtu byl projednán na dozorčí radě 2. 10. 2017. 
 

 

usnesení RM č. 606/2017 

RM projednala  

v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o. návrh rozpočtu na rok 2018 
 

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

usnesení RM č. 607/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit výši příspěvku města dle návrhu. 
 

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

4. Městská sportovní Turnov s. r. o. - stavební akce v Maškově zahradě v roce 2017 
 

Rozprava: 
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      Bod byl stažen z jednání. 
 

 

5. Vypracování Analýza provozování vodohospodářského majetku na území města 

Turnov 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 25. 5. 2017 předkládám ke schválení výzvu k podání 

nabídky výběrového řízení malého rozsahu na projekt „Analýza provozování vodohospodářského majetku 

na území města Turnov“. Účastníci budou mít na podání nabídky 20 kalendářních dnů. Výbor 

zastupitelstva pro vodohospodářské otázky v rámci svého jednání s ohledem na čas a přidělený finanční 

limit zmenšil počet otázek či okruhů na tři: 

Jaké jsou hrozby spojené s vystoupením Města Turnov z Vohodohospodářského sdružení Turnov, 

postupné kroky, predikované náklady? 

Rizika spojená s vrácením peněz z projektů dotovaných EU - Čistá Jizera a další - dotace obdrželo 

Vodohospodářské sdružení Turnov. 

Rizika spojená s projekty, na které je v této chvíli čerpáno - dotace obdrželo Vodohospodářské sdružení 

Turnov (Intenzifikace úpravny pitné vody v Turnově - Nudvojovicích, Odstranění zbytků manganu z 

vodovodní sítě Turnovska). 
 

usnesení RM č. 608/2017 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci Analýza provozování vodohospodářského 

majetku na území města Turnov a schvaluje hodnotící komisi ve složení výboru zastupitelstva pro 

vodohospodářské otázky (Jiří Mikula, Ing. Milan Vašák, Ing. Michal Kříž, Ing. Vítězslav Sekanina, 

RNDr. Josef Uchytil, Dis., František Zikuda, Ing. Tomáš Hocke). 
 

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

 

6. Výběr nejvhodnější nabídky " Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy 

silnice III/2831 - ulice Husova Turnov" 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Zvyšování bezpečnosti chodců – 

stavební úpravy silnice III/2831 – ulice Husova Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 2. 10. 

2017, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 1. 

jizerskohorská stavební společnost s.r.o., za cenu 1 111 891 Kč s DPH. Realizace akce je plánována od 1. 

3. 2018 do 30. 4. 2018. Projekt bude spolufinancován z dotace SFDI částkou Kč 764 000,-, spoluúčast 

Města Turnov bude Kč 347 891,-. Na tuto zakázku již bylo vypsáno výběrové řízení v srpnu 2017 

s termínem realizace od 1. 9. 2017, nepřišla nám však žádná nabídka, stavební firmy již měli do konce 

roku 2017 kapacitu naplněnu. Protože dotační orgán SFDI umožňuje u této dotace přesunout finanční 

prostředky na rok 2018, vypsali jsme nové výběrové řízení s termínem realizace na rok 2018. 
 

 

 
 

usnesení RM č. 609/2017 

RM schvaluje  
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na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele 1. jizerskohorská stavební 

společnost, s.r.o., IČ: 49904884 na realizaci stavby „ Zvyšování bezpečnosti chodců – stavební úpravy 

silnice III/2831 – ulice Husova Turnov“ za cenu včetně DPH Kč 1 111 891,- a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem 
 

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

7. Smlouva o právu provést stavbu, VHS Turnov, Výšinka 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o právu provést stavbu s 

Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ulici 

Výšinka". 

Předmětem této stavby bude oprava stávajícího vodovodního řadu a kanalizační stoky, včetně přepojení 

stávajících přípojek. Délka opravovaného úseku vodovodu a kanalizace je cca 400bm. Oprava začíná v 

křižovatce ulic Výšinka a Jana Palacha a bude končit cca 60m před křižovatkou ulic Výšinka a Perlová. 

Realizace stavby se předpokládá v roce 2019, stavba bude prováděna otevřeným výkopem. Po 

rekonstrukci vodovodu a kanalizace plánuje správa majetku dokončit opravu povrchu chodníku, která 

byla zahájena v roce 2016. Budou osazeny nové obrubníky a položena zámková dlažba. 
      
 

usnesení RM č. 610/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Turnov - 

oprava vodovodu a kanalizace v ulici Výšinka" na pozemcích parc. č. 1660/8, 1682/1, 1690, 1782/1, 

3880/3, 3880/4, 3880/5, 3880/12, 3880/14, 3880/15,3880/16, 3880/18 a 3880/24, vše k. ú. Turnov. 
 

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

8. Bod stažen z jednání 
 

9. Bod stažen z jednání 
 

10. Rozšíření nájmu movitého majetku a pozemků pro Městskou sportovní Turnov 

s.r.o. 
 

Rozprava: 

      V návaznosti na nové skutečnosti ohledně vlastnictví pozemků a budov u atletického stadionu v 

Turnově předkládáme k projednání nový návrh pronájmu majetku. Od roku 2003 je uzavřena s Městskou 

sportovní Turnov s.r.o. smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemků - atletický stadion vč. všech 

součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, el. osvětlení, vodovodní a kanalizační 

přípojka, vodovodní šachta, zavlažování), tenisový kurt za cenu 115.400,- Kč/rok + DPH (tj. 7,30 

Kč/m2/rok). 

Ve výše uvedené smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků je uveden pozemek p. č. 601/5 o 

výměře 9 m2, k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví TJ Sokol Turnov, z. s. Oproti tomu nově Městská 

sportovní Turnov s.r.o. využívá pozemek p. č. 610/6 o výměře 229 m2, k. ú. Turnov. 

Dále město Turnov získalo kupní smlouvou do vlastnictví hospodářský objekt stojící na pozemku p.č. 

610/5 a cílovou věž umístěnou na pozemku p. č. 601/1 od Tělovýchovné jednoty Turnov, z. s., jehož 

správa je třeba také dořešit. Hospodářský objekt (kancelář, garáž, sklad + dílna, denní místnost o celkové 

výměře 210 m2) využívá Městská sportovní Turnov s.r.o., cílovou věž o výměře cca 16 m2 využívají 

společně Městská sportovní Turnov, s.r.o., Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. a Atletický klub AC 

Turnov, z. s. . OSM navrhuje uzavřít novou smlouvu o nájmu nebytových prostor a pozemků, která 

nahradí původní smlouvu a rozšíří se o pronájem hospodářského objektu a cílové věže.  
 

usnesení RM č. 611/2017 

RM schvaluje  
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společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. nájem pozemku p. č. 610/5 jehož součástí je hospodářská 

budova bez čp. a objekt cílové věže, který není předmětem zápisu do katastru nemovitostí, jako movitou 

věc, umístěnou na pozemku p. č. 601/1, oba v k. ú. Turnov za cenu 280,- Kč/m2/rok, tj. celkem 58.800,- 

Kč/rok + DPH a nájem pozemků p. č. 601/4, 610/6, 600/1, 838/2, 842/1, 842/2, 843/21, vše k. ú. Turnov 

za cenu 7,30 Kč/m2/rok, tj. celkem 116.830,- Kč/rok + DPH s platností od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou. 
 

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

11. 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 měl v pronájmu pan xxxxxx, který požádal o ukončení nájmu parkovacího místa dohodou 

k 31. 10. 2017. O toto místo požádala paní xxxxxxxxxxx, Hluboká 280, Turnov. Záměr pronájmu 

parkovacího stání byl vyhlášen na úřední desce v termínu od 2. 10. 2017 do 18. 10. 2017.  
 
 

usnesení RM č. 612/2017 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p. č. 141/2 a 130/1, k. ú. Turnov pro paní xxxxxxxxxxx, Hluboká 280, Turnov za 

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

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

12. Nabídka odkoupení pozemků U Tří Svatých 
 

Rozprava: 

      Na základě nabídky prodeje částí pozemků p. č. 3376/1 a p. č. 3375/2 v k. ú. Turnov, U Tří Svatých 

předkládáme jejich možnost odkoupení k projednání. Původní nabídka byla prodej částí výše uvedených 

pozemků s výměrou cca 600m2 za cenu 500. tis, po zaměření geometrem jsou pozemky nabízeny 

podstatně větší, ale také dražší. Části pozemků p. č. 3376/1 a p. č. 3375/2 jsou aktuálně nabízeny jako 

celek o výměře cca 936m2 za kupní cenu 960.000,- Kč, tj. 1.026,- Kč. Nabídková cena odpovídá ceně 

obvyklé za prodej pozemků určených územním plánek k bydlení. Část těchto pozemků, cca 1/3 je 

územním plánem určena pro zeleň. Cena stanovená tabulkou na zeleň je 80-100,- Kč v závislosti na 

funkci zeleně.  
 

usnesení RM č. 613/2017 

RM pověřuje  

OSM dalším jednáním o odkoupením částí pozemků p. č. 3376/1 a p. č. 3375/2  o celkové výměře cca 936 

m2 v k. ú. Turnov - U Tří Svatých od soukromého vlastníka do vlastnictví Města Turnova. 
 

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

13. Modernizace tří bytů v bytovém domě ul. Bezručova 1055, Turnov 
 

Rozprava: 

      V 03-05/2017 byl rekonstruován první byt v ul. Bezručova č. 1055. Následně byl zpracován projekt 

na modernizaci dalších tří bytů ve stejném rozsahu /výměna oken, povrchy podlah, obklady, nové 

sanitární jádro, kompletní instalace elektro a plyn/. Výběrové řízení bude vypsáno po schválení rady 

města a plánované odevzdání nabídek se předpokládá v listopadu 2017. Účastníci budou mít 20 

kalendářních dnů na podání nabídek. Realizace se předpokládá od ledna do května 2018. Navrhujeme 

schválení komise na otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ludmila 

Těhníková, Jiří Jiránek, Ing. Miloslav Chrumko. Předpokládaná celková cena 1,2 mil. Kč (3x byt 1+0). 

usnesení RM č. 614/2017 
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RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na rekonstrukci tří bytů v bytovém domě v ulici Bezručova, Turnov a 

schvaluje komisi na otevírání a hodnocení nabídek „Modernizace tří bytů v bytovém domě ul. Bezručova 

1055, Turnov“ ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Jiří Jiránek, Ing. Miloslav 

Chrumko 
 

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

14. Žádost o prominutí penále xxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

      Paní xxxxxx neplatila pravidelně nájem ani služby s nájmem spojené. Byly postupně podávány 

žaloby o zaplacení 22 127,- Kč – č. j. 88C 148/2010,   

             o zaplacení 22 127,- Kč – č. j. 88C 148/2010, 

             o zaplacení 55 375,- Kč – č. j. 83C 13/2013, 

             o zaplacení 11 898,- Kč – č. j. 5C 26/2015. 

Po osobních jednáních a výzvách k zaplacení, byla dne 27. 7. 2010 realizována výpověď z bytu bez 

přivolení soudu a soudem projednána věc pod č. j. 3C 138/2011. Následně dne 15. 5. 2013 v 9.00 hodin 

bylo provedeno soudní vyklizení bytu v ul. 5. května – č. j. 7E 105/2012. Věci byly městem Turnov 

přestěhovány do místnosti č. 2 v domě čp. 990, Vrchhůra Turnov. Paní xxxxxxxxxxxxx se vyklizení 

nezúčastnila. Na adrese Vrchhůra č. 990 pí xxxxxxxx určitou dobu pobývala. Od r. 2016 začala pí 

xxxxxxxxxx splácet dluh, městem nebyla proto dána exekuce. Z veřejného výpisu z katastru, který město 

pravidelně kontrolovalo bylo zjištěno, že dne 19. 9. 2016 byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitých 

věcí 144 EX 5846/16-27 tj. domu čp. 272 v Daliměřicích a přilehlých pozemků, které pí xxxxxxxxx 

spoluvlastní ¼ podílu. Z důvodu obavy, že nemovitosti budou prodány a město nebude v pořadí 

pohledávek uspokojeno, byl vydán exekuční příkaz exekutorem Mgr. Alešem Bursou, který na návrh 

města rozhodl o provedení exekuce. Paní xxxxxxxx byla dlouhodobým dlužníkem, který nespolupracoval 

od r. 1988. Teprve od r. 2016 začala dluhy splácet, ale její výdělkové možnosti neumožňují splatit obnos 

346 022,55 Kč. Pouze realizovaná dražba uspokojí poměrně všechny přihlášené věřitele. Pokud nebude 

pohledávka města uspokojena zcela, bude pokračováno v exekucích na její plat, případně na důchod. 

Bude proveden nový znalecký posudek a exekutorem vynaloženy náklady. Uplatněná částka města 

v první exekuci ve výši 346 022,55 Kč bude navýšena o další poplatky z prodlení, které běží nepřetržitě 

do doby zaplacení jistiny. 
 

 

usnesení RM č. 615/2017 

RM nedoporučuje  

zastupitelstvu města prominutí pohledávky paní xxxxxxxxxxx. 
 

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

15. Regenerace sídliště Přepeřská a Regenerace panelového sídliště U nádraží, 

Turnov - 6. etapa 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení RM č. 235/2017 z 27. 4. 2017 měla být zahájena příprava projektu Regenerace 

sídliště Přepeřská vhodného do dotačního titulu Regenerace sídlišť z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Z Ministerstva pro místní rozvoj nám však bylo sděleno, že na rok 2018 podprogram Regenerace sídlišť 

vyhlášen nebude. Připravuje se nový podprogram Regenerace sídlišť na Státním fondu rozvoje bydlení, 

ale ten je ještě ve fázi přípravy. Z tohoto důvodu nemáme podklady pro vypracování projektu na akci 

Regenerace sídliště – Přepeřská, a proto doporučujeme s přípravami na tento projekt počkat až do vypsání 

přesných podmínek tohoto programu. Zároveň měla být na rok 2018 podána žádost na akci Regenerace 

sídliště U nádraží, Turnov-6. etapa, jejíž podání musíme též ponechat až do nového programu ze Státního 

fondu rozvoje bydlení. 
 

usnesení RM č. 616/2017 
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RM bere na vědomí  

informaci o ukončeném programu Regenerace sídlišť na Ministerstvu pro místní rozvoj a souhlasí s tím, 

že příprava projektu na akci Regenerace sídliště – Přepeřská bude zahájena až do vypsání nového 

programu na Státním fondu rozvoje bydlení. 
 

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

  
 

16. Hrad Valdštejn, rekonstrukce zabezpečovacího systému“ – dodatek č.2. 
 

Rozprava: 

      Tuto akci realizuje firma ELTES, s.r.o., Poděbradská 56, Praha 9, která byla vybrána na základě 

výběrového řízení. Cena je 707 821,43 Kč vč. DPH, původní termín dokončení 30. 9. 2017 byl na základě 

požadavku Turnovských památek a cestovního ruchu, s.r.o. prodloužen dodatkem č. 1 do 31. 10. 2017. Na 

tuto akci byla v letošním roce přiznána dotace ve výši 300 tis. Kč z Ministerstva kultury, program 13451 - 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. Na posledním kontrolním dni firma ELTES 

vznesla dva požadavky na vícepráce. První je, že chybí jedna sada optických převodníků, která je nutná ke 

zprovoznění optických kabelů. Jedná se o částku 12 840,- Kč bez DPH. Uvedené částky jsou v souladu 

s nabídkou i smlouvou o dílo. Druhý požadavek je, že v PD se uvažovalo s průrazy a průvrty stěnami 

nebo skrz podlahu. Na trase kabelu z konírny do romantického paláce se však pod podlahou paláce 

objevila dutina, která byla v minulosti zasypána stavební sutí. Průvrt zde nebyl možný, proto bylo nutné 

tuto dutinu otevřít, ručně vybrat suť a stavebně upravit. Dodavatel tuto práci vyčíslil na částku 6 899,30 

Kč bez DPH. 

 

Celková rekapitulace: 

     Bez DPH  s DPH 

1. Původní cena dle SoD  584 976,39  707 821,43  

2. Vícepráce     19 739,30    23 884,55 

3. Nová cena (dodatek č. 2): 604 715,69  731 705,98 

 
 

usnesení RM č. 617/2017 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou ELTES, s.r.o., IČ 61504513 na realizaci akce: Hrad 

Valdštejn – rekonstrukce zabezpečovacího systému. 
 

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

 

17. Plán zimní údržby pro období 11/2017-03/2018 
 

Rozprava: 

      Pro zimní období 11/2017- 03/2018 předkládáme ke schválení plán zimní údržby. Tento plán 

navazuje na plány údržby z předcházejících let, je doplněn o poznatky a požadavky z roku 2016-2017. 

 
 

usnesení RM č. 618/2017 

RM schvaluje  

plán zimní údržby pro období 11/2017 - 03/2018. 
 

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

 

18. Dodatek smlouvy o dílo "Výměna obrubníků Pekařova ulice" 
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Rozprava: 

      Město Turnov uzavřelo v srpnu 2017 s Technickými službami Turnov, s.r.o., smlouvu o dílo na 

stavbu "Výměna obrubníků Pekařova ulice".  Smlouva byla uzavřena v návaznosti na rekonstrukci 

vodovodu a kanalizace a pokládku nového asfaltového povrchu. Při přípravě stavby jsme předpokládali, 

že se komunikace bude částečně frézovat a nebude tedy muset dojít k výměně obrubníků v celé délce 

rekonstruovaného úseku, ale pouze v částech, kdy byly obrubníky ve velmi špatném stavu anebo tam 

nebyly vůbec. Po rozhodnutí rady města že nedojde k výměně podloží, se snažíme zachovat v maximální 

možné míře alespoň zpevněný původní povrch komunikace, který by mohl alespoň částečně nahradit 

zpevněné podloží. Kompletní pokládka nového asfaltu bude realizována na stávající povrch komunikace a 

tím se nám navýší niveleta komunikace v celé její délce. Z toho důvodu musí dojít oproti původnímu 

plánu k výměně obrubníků po obou stranách Pekařovy ulice v celé její délce. Na kontrolním dni bylo 

vedením města rozhodnuto, že dojde ještě se stavbou ke zpevnění vjezdů a vstupů k 8 rodinným domům 

na pravé straně ulice, stejně jako tomu bylo např. v ul. 5. května, ul. Jeronýmově apod. Tímto se nám 

rozsah zakázky zvětší o 255bm obrubníků a 80m2 zpevněné plochy vstupů a vjezdů v celkové výši 

256.249,-Kč vč. DPH. Celková cena díla bude 1.184.968,-Kč vč. DPH a bude hrazena z rozpočtu roku 

2017 dle plánu. 

 
 

usnesení RM č. 619/2017 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 na stavbu "Výměna obrubníků Pekařova ulice" s Technickými službami Turnov, 

s.r.o., na rozšíření rozsahu prací (obrubníky, vjezdy a vstupy k RD) o 256.249,-Kč, celkem na částku 

1.184.968,-Kč vč. DPH. 
 

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

19. Úhrada stravy v Domově důchodců Pohoda - navýšení od 1.11.2017. 
 

Rozprava: 

      Žádáme tímto o schválení ceníku za celodenní stravu pro Domov důchodců Pohoda, která je dodávána 

z KNL Catering s.r.o., z důvodu navýšení ceny. Zástupci zřizovatele, spolu s vedením Zdravotně 

sociálních služeb, jednali o výši se zástupci dodavatelské organizace. Z důvodu tohoto navýšení je nutné 

upravit i úhradu za stravu v Domově důchodců Pohoda, a to s platností od 1. 11. 2017. 

 

 
 

usnesení RM č. 620/2017 

RM souhlasí  

s navýšením úhrady za celodenní stravu v Domově důchodců Pohoda, tak jak je uvedeno v příloze č. 1, 

což odpovídá aktuálnímu ceníku dodavatele stravy - KNL Catering s.r.o., s platností od 1. 11. 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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20. Žádost o čerpání prostředků z investičního fondu Základní škola Turnov, 28. 

října 18, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková 

organizace o čerpání investičního fondu organizace do výše 100.000 Kč na nákup kotle na polévku do 

školní jídelny. Vzhledem k počtu obědů, které škola každodenně připravuje, je tato investice nutná, neboť 

současný kotel je v havarijním stavu. Ředitel školy bude postupovat při výběru dodavatele v souladu 

s vnitřní směrnicí Města Turnov, která upravuje pravidla pro veřejné zakázky. Celá investice bude 

zafinancována z investičního fondu organizace, v němž je dostatečná výše finančních prostředků. 

 
 

usnesení RM č. 621/2017 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do 

výše 100.000 Kč na nákup kotle do školní jídelny. 
 

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

 

21. Odstoupení a jmenování člena sportovní komise Rady města Turnov 
 

Rozprava: 

      Pan Petr Bydžovský oznámil své odstoupení ze sportovní komise na jejím jednání dne 2. 10. 2017. 

Zároveň na tomto jednání přítomným členům představil pana Ing. Lubomíra Mráze a navrhl, aby byl 

spolek SKI club Turnov z. s. ve sportovní komisi zastoupen nově panem Ing. Lubomírem Mrázem, 

předsedou spolku.  

 
 

usnesení RM č. 622/2017 

RM odvolává  

Petra Bydžovského ze sportovní komise Rady města Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 623/2017 

RM jmenuje  

Ing. Lubomíra Mráze jako člena sportovní komise Rady města Turnov. 
 

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

 

22. Záměr na využití historického vodojemu na Károvsku 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z projednávání RM. 
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23. Rozvojové záměry základních škol v Turnově - oprava usnesení 
 

Rozprava: 

      V rámci minulého jednání RM 4. 10. 2017 při projednávání bodu č. 4 – Rozvojové záměry základních 

škol, došlo v usnesení k záměnám škol, chybně byla uvedena ZŠ Žižkova místo ZŠ 28. října. 

 
 

usnesení RM č. 624/2017 

RM ruší  

usnesení č. 578 /2017 
 

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

usnesení RM č. 625/2017 

RM schvaluje  

rozvojový záměr Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace a doporučuje ZM navýšit 

potřebné finanční prostředky do rozpočtu školy do konce roku 2017 a v roce 2018 dle návrhu. 
 

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

 

 

V Turnově dne 25. října 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

                                  starosta                                                               místostarostka 


