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Zápis z 21. jednání rady města Turnov 

ze dne 8. 11. 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, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 
 

Tajemník 

úřadu: 

            

Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Městská teplárenská Turnov s. r. o. - účetní závěrka, 

výroční zpráva, vypořádání zisku 2016 - 2017 

Mgr. Jana Svobodová  8:00 – 8:25     

Záležitosti odboru finančního 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2017 Ing. Tomáš Hocke  8:25 – 9:45     

3. Návrh rozpočtu na rok 2018        

4. Rozpočtový výhled        

5. Škodní a likvidační komise        

6. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov 

jako vypravitelem pohřbu 

       

7. Neinvestiční dotace na projekt „Zdravé město Turnov“ 

z rozpočtu Libereckého kraje 

Mgr. Petra Houšková       

8. Platy ředitelů a jednatelů příspěvkových organizací od 

1. 11. 2017 dle nařízení vlády č.340/2017 Sb. a od 1. 1. 

2018 dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb. 

       

Záležitosti odboru správy majetku 

9. Koupě pozemku na Vrchhůře Ing. Tomáš Hocke   9:45 – 11:45   

10. Technické služby Turnov, smlouva o dílo, garáže 

Přepeřská 

Ludmila Těhníková       

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene "Kanalizační přípojka pro pozemek na 

p.č.366 Krajířova ul, Turnov" 

       

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene-služebnosti "SM Turnov, p.č.1004/44, 

xxxxxxxxxxx -kNN" 
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13. Smlouvy o výpůjčkách pozemků pod bytovými domy s 

SVJ 

       

14. Směnná smlouva s doplatkem Daliměřice        

15. Regenerace sídliště U Nádraží, dodatek č.1        

16. Aktualizace tabulky orientačních cen pozemků 

směrnice č. 36 

       

17. Odkoupení pozemku 3185/92 k.ú. Turnov - 

komunikace Durychov 

       

18. Prodej části pozemku p.č. 1252/1 k.ú. Mašov u 

Turnova 

       

19. Prodej stavebních buněk        

20. Pronájem pozemků pro pana xxxxxxxx        

21. Zadávací podmínky výběrového řízení -  

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov“ 

       

22. Posouzení skal, Dolánky        

23. Výběrové řízení – Údržba zeleně v Turnově Ing. Tomáš Hocke       

24. Vyhláška o regulaci hazardu ve městě        

Přestávka                                                                                                                             11:45 – 12:15 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

25. Zdravotně sociální služby Turnov - dodatek ke 

smlouvě. 

Mgr. Petra Houšková   12:15 – 12:30  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

26. Čerpání rezervních fondů a změny v rámci rozpočtu 

příspěvkových organizací 

Mgr. Martina Marková  12:30 – 13:45     

27. Místní akční plány rozvoje vzdělávání II             

28. Jmenování členů do školské rady při základních 

školách 

       

29. Vyřazování majetku - základní a mateřské školy, 

Turnovské památky a cestovní ruch 

       

30. Kronika města Turnov 2016        

31. Smlouva POST BELLUM, o.p.s.        

32. Odměna za reprezentaci města Mgr. Jana Svobodová       

Ostatní 

33. GDPR- Výběrové řízení na zpracovatele dokumentace Ing. Miroslav Šmiraus 13:45 – 15:00   

34. Dostavba turnovského divadla Ing. Tomáš Hocke       

35. Nabídka pronájmu prostor - Liberecký kraj Mgr. Petra Houšková       

36. Reedice reprezentativní publikace města Mgr. Jana Svobodová       

37. 

38. 

Odměny zastupitelům dle nařízení vlády č. 318/2017 

Schválení smlouvy na dodávku a implementaci 

rozšíření stávajícího systémového prostředí 

Ing. Tomáš Hocke 

 

Ing. Jan Zárybnický 

      

  39.      Pronájem reklamních ploch                                                Ludmila Těhníková 

  40.      Bytová zóna Hruštice, zasíťování pozemků 

 

1. Městská teplárenská Turnov s. r. o. - účetní závěrka, výroční zpráva, vypořádání 

zisku 2016 - 2017 
 

Rozprava: 

      Jednatel společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., svolává v souladu s příslušnými zákonnými 

ustanoveními obchodního zákoníku a zakladatelskou listinou společnosti řádnou valnou hromadu Na 

programu jednání valné hromady bude schválení Účetní závěrky a závěry auditu hospodářského roku 

2016/17, schválení Výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2016/17, vypořádání zisku, předložení 

Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. 
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usnesení RM č. 626/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. schvaluje 

Výroční zprávu 2016/17, včetně účetní závěrky 
 

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

usnesení RM č. 627/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. schvaluje 

závěry auditu hospodářského roku 2016/17 
 

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

usnesení RM č. 628/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. schvaluje 

vypořádání zisku dle předloženého návrhu 
 

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

usnesení RM č. 629/2017 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. bere na vědomí 

zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou stranou 
 

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

 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2017 
 

Rozprava: 

      Materiál bude podrobně projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 630/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017 dle návrhu. 
 

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

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2018 
 

Rozprava: 

      Materiál bude podrobně projednáván na prosincovém zastupitelstvu města. Předkládáme Vám 

zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2018. Příjmy předpokládáme ve výši 366397 

tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 303979 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 133065 tis. Kč a 

financování ve výši 70647 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi 

příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2018 se celkové zadlužení města sníží o částku 13789 tis. Kč 

(splátky úvěrů), a to na částku 74144 tis. Kč (dlouhodobé úvěry) a navýší o čerpání dlouhodobého úvěru z 

roku 2017 na částku zadlužení ve výši 129580 tis. Kč. 

 
 

 

 

 



4                  Zápis Rady Města Turnova 8. 11. 2017 
 

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2018 

PŘÍJMY VÝDAJE 

Daňové 258 945 tis. Kč Běžné 303 979 tis. Kč 

Nedaňové 57 549 tis. Kč Kapitálové 133 065 tis. Kč 

Kapitálové 18 100 tis. Kč   

Transfery 31 803 tis. Kč   

Celkem příjmy 366 397 tis. Kč Celkem výdaje 437 044 tis. Kč 

Financování - přijaté 

půjčky krátkodobé a 

stav na účtech z 

minulého roku 

84 436 tis. Kč Financování - splátky 

půjček (krátkodobých a 

dlouhodobých) 

13 789 tis. Kč 

CELKEM 450 833 tis. Kč CELKEM 450 833 tis. Kč 

 
 

usnesení RM č. 631/2017 

RM bere na vědomí  

návrh rozpočtu na rok 2018 s připomínkami dle diskuze. 
 

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

4. Střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období 2018 - 2021 
 

Rozprava: 

      Materiál bude projednáván na listopadovém ZM. 
 

usnesení RM č. 632/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2018-2021. 
 

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

5. Škodní a likvidační komise 
 

Rozprava: 

      Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 11. 10. 2017 návrhy na vyřazení 

majetku. Dle směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, čl. VII. předkládáme výtah 

ze zápisu komise dne 11. 10. 2017. 
 

usnesení RM č. 633/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářský nábytek a technika) z důvodu 

nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11. 

10. 2017. 
 

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

usnesení RM č. 634/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kuchyňská linka a 4 knihovny z budovy č. p. 466) a 

následně jejich bezúplatný převod příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková 

organizace, pro potřeby DPS Výšinka na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11. 10. 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 635/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (softwarové vybavení) z důvodu, že je SW 

vybavení zastaralé a pro skončení licence k provozování na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11. 

10. 2017. 
 

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

usnesení RM č. 636/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku, samostatné hmotné movité věci a stavby (výpočetní 

a telekomunikační technika, server, switche - součást budovy) z důvodu, že technika je v 

neprovozuschopném stavu nebo stavu, který již není vhodný pro potřeby úřadu (morální zastarání) na 

návrh škodní a likvidační komise ze dne 11. 10. 2017. 
 

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

usnesení RM č. 637/2017 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (počítače) a odprodej zájemcům z důvodu, že již 

nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11. 10. 2017. 
 

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

6. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov jako vypravitelem pohřbu 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám ke schválení přijetí majetku nepatrné hodnoty v pozůstalostním řízení: Město 

Turnov na základě § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů zajistilo pohřbení pana xxxxxxxxxxx, posledně bytem xxxxxxxxxxxxxxx, který 

zemřel 22. 8. 2017 na území města Turnov. Náklady pohřbu jsou ve výši 10.592 Kč. Projednáním 

pozůstalosti byla pověřena notářka. Notářka zaslala městu Turnov žádost o souhlas se zastavením 

pozůstalostního řízení a vydáním majetku nepatrné hodnoty městu Turnov jako tomu, kdo se postaral o 

pohřeb. Částka nepatrného majetku převyšuje náklady za pohřeb, a to o částku ve výši 11.167 Kč.  

 
 

usnesení RM č. 638/2017 

RM schvaluje  

nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 

zemřelého dne 22. 8. 2017, městem Turnov, které se postaralo o pohřeb zůstavitele. 
 

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

7. Neinvestiční dotace na projekt „Zdravé město Turnov“ z rozpočtu Libereckého 

kraje 
 

Rozprava: 

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

Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast podpory Regionální rozvoj, Programu č. 2. 6 – Podpora místní 

Agendy 21 v celkové výši 100.000 Kč na projekt „Zdravé město Turnov“ a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. OLP/3733/2017, Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2017 a termín ukončení realizace 

projektu je nejpozději 31. 12. 2017. 
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usnesení RM č. 639/2017 

RM schvaluje  

přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Zdravé město Turnov ve výši 100.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy č. OLP/3733/2017 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

2, IČ 70891508. 
 

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

8. Platy ředitelů příspěvkových organizací a jednatelů obchodních společností od 1. 

11. 2017 dle nařízení vlády č.340/2017 Sb. a od 1. 1. 2018 dle nařízení vlády č. 

340/2017 Sb. 
 

Rozprava: 

      Dne 19. 10. 2017 vyšlo nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 

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

platné od 1. 11. 2017, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, platné od 1. 1. 2018.  Na základě těchto předpisů došlo k úpravě platů ředitelů 

příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov. 
 

usnesení RM č. 640/2017 

RM schvaluje  

dle návrhu platy ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Turnov s účinností od 

1. 11. 2017 dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb., přílohy č. 7. 
 

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

usnesení RM č. 641/2017 

RM schvaluje  

dle návrhu platy ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Turnov Městská knihovna 

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

organizace a Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 11. 2017 dle 

nařízení vlády č. 340/2017 Sb., přílohy č. 1. 
 

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

usnesení RM č. 642/2017 

RM schvaluje  

dle návrhu plat ředitelce příspěvkové organizace zřízené městem Turnov Dětské centrum Turnov, 

příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2018 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., přílohy č. 3. 
 

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

usnesení RM č. 643/2017 

RM schvaluje  

měsíční odměny jednatelům obchodních společností od 1. 1. 2018 dle předloženého návrhu. 
 

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

9. Koupě pozemku na Vrchhůře 
 

Rozprava: 

      Bod stažen z jednání. 
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10. Technické služby Turnov, smlouva o dílo, garáže Přepeřská 
 

Rozprava: 

      Odbor správy majetku předkládá radě města na vědomí uzavření smlouvy o dílo s Technickými 

službami Turnov, s.r.o., týkající se vybudování spodní stavby pro 5 garáží na sídlišti Přepeřská. Materiál 

ohledně přemístění plechových garáží byl projednán a následně schválen jak v radě města, tak v 

zastupitelstvu města. Stavbu budou realizovat Technické služby svými pracovníky. Smlouva o dílo bude 

uzavřena na částku 349.133,- Kč vč. DPH. S touto částkou je počítáno v rozpočtu správy majetku roku 

2017.   
 

usnesení RM č. 644/2017 

RM bere na vědomí  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, Turnov na realizaci 

stavby "Vybudování základů pod garáže sídliště Přepeřská v Turnově" ve výši 349.133,-Kč vč. DPH. 
 

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

  

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Kanalizační přípojka 

pro pozemek na p.č.366 Krajířova ul, Turnov" 
 

Rozprava: 

      Stavebník fy TERRA s.r.o. Turnov na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nové kanalizační 

přípojky pro pozemek v Krajířově ul. na parcel. č. 366 v k. ú Turnov. Firma zajišťuje na své náklady 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků. Touto 

stavbou budou dotčeny parcely č. 368 v k. ú. Turnov, v majetku města Turnov v rozsahu cca 5 bm. Stavba 

bude provedena výkopem a komunikace bude následně zadlážděna v daném vzoru.  
 

usnesení RM č. 645/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného 

břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění 

na pozemky parcel. č. 368 v k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 5 bm 

dotčených stavbou kanalizační přípojky k domu v Krajířově ul. parcel.č. 366 k. ú Turnov, stavebník fy 

TERRA, s.r.o., Palackého 493, 511 01 Turnov za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč + DPH (cena 400,- Kč 

za bm + DPH). 
 

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

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM Turnov, 

p.č.1004/44, xxxxxxxxx-kNN" 
 

Rozprava: 

      Společnost KOLLERT ELEKTRO s.r.o. je zplnomocněným zástupcem ČEZ Distribuce, a.s. jako 

investor uvedené stavby „SM, Turnov, Károvsko, parc. č. 1004/44, xxxxxxxxxxxxxx -kNN“. V rámci 

stavby bude vybudována nová přípojka elektro v ul. Stanislava Srazila v městské části Károvsko na 

pozemku parc.č. 1004/44, k.ú. Turnov. Projektovaná stavba se nachází v k.ú. Turnov a řeší umístění 

podzemního kabelového vedení NN a pilíře s přípojkovou skříní. Touto stavbou bude dotčen pozemek 

parcel. č. 1004/24 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce cca 4 běžných metrů dle přiložené 

situace.  
 

 



8                  Zápis Rady Města Turnova 8. 11. 2017 
 

usnesení RM č. 646/2017 

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.1004/24 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 

délce cca 4 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Károvsko, parc.č.1004/44, xxxxxxxxxx -kNN" ve 

prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 1.600,- Kč + DPH (400,-Kč/bm) 
 

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

13. Smlouvy o výpůjčkách pozemků pod bytovými domy s SVJ 
 

Rozprava: 

      V návaznosti na změny ve vlastnictví některých bytových domů je třeba uzavřít nové smlouvy o 

výpůjčkách pozemků pod nimi s novými vlastníky.  
 

usnesení RM č. 647/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 2600/38 pod bytovými domy čp. 1438,1439 a 1440 se 

Společenstvím vlastníků jednotek pro dům čp. 1438-1439-1440 v Turnově, Družstevní ulice, IČ 274 65 

993, zastoupeným panem Zbyňkem Špetlíkem, předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od 

listopadu 2017 a kontrolou plnění podmínek každých 4 let. 
 

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

usnesení RM č. 648/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 1310/3 pod bytovými domy čp. 1687,1688 a 1689 se 

Společenství vlastníků 28. října 1687-1689 Turnov, IČ 288 49 957, zastoupeným panem RNDr. 

Vladislavem Hyšmanem, předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou 

plnění podmínek každých 4 let. 
 

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

usnesení RM č. 649/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 2600/95 pod bytovými domy čp. 1539,1540,1541 a 1542 se 

Společenstvím vlastníků Květinová 1539,1540,1541,1542 Turnov, IČ 275 23 993, zastoupeným panem 

Jaroslavem Polákem, předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou 

plnění podmínek každých 4 let. 
 

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

usnesení RM č. 650/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 2600/118 pod bytovými domy čp. 1547,1548,1549 se 

Společenstvím vlastníků Kosmonautů 1547,1548,1549 Turnov, IČ 720 72 652, zastoupeným panem 

Petrem Jelínkem, předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou plnění 

podmínek každých 4 let. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 651/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 2600/104 pod bytovým domem čp. 1550 se Společenstvím 

vlastníků Kosmonautů 1550, Turnov, IČ 054 91 266, zastoupeným paní Zdeňkou Součkovou, 

předsedkyní výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou plnění podmínek 

každých 4 let. 
 

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

usnesení RM č. 652/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 2544/3 pod bytovými domy čp. 1607-1611 se Společenstvím 

vlastníků Studentská 1607-1611, Turnov, IČ 045 82 039, zastoupeným Stavebním bytovým družstvem 

Turnov, panem Milanem Sezimou - předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a 

kontrolou plnění podmínek každých 4 let. 
 

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

usnesení RM č. 653/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku st.pč. 639 pod bytovými domy čp. 248 a 249 se Společenstvím 

vlastníků jednotek Zahradní 248-249, Turnov, IČ 019 38 461, zastoupeným panem Milanem Mizerou, 

předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou plnění podmínek každých 

4 let. 
 

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

usnesení RM č. 654/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 2600/113 pod bytovým domem čp. 1530 se Společenstvím 

vlastníků Studentská 1530, IČ 720 60 425, zastoupeným panem Jiřím Dvořákem, předsedou výboru, na 

dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou plnění podmínek každých 4 let. 
 

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

usnesení RM č. 655/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 1660/67 pod bytovými domy čp. 1920-1922 se Společenstvím 

vlastníků Rubínová 1920-1922, Turnov, IČ 052 34 395, zastoupeným panem Ing. Pavlem Tvrzníkem, 

předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou plnění podmínek každých 

4 let. 
 

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

usnesení RM č. 656/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 1660/77 pod bytovými domy čp. 1923-1925 se Společenstvím 

vlastníků Rubínová 1923-1925, Turnov, IČ 049 50 933, zastoupeným panem Karlem Folprechtem, 

předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou plnění podmínek každých 

4 let. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 657/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 2600/131 pod bytovými domy čp. 1604-1606 se 

Společenstvím vlastníků J. Patočky 1604,1605,1606 Turnov, IČ 751 46 215, zastoupeným panem 

Romanem Vértešim, předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou 

plnění podmínek každých 4 let. 
 

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

usnesení RM č. 658/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 2600/99 pod bytovými domy čp. 1543-1544 se Společenstvím 

vlastníků jednotek Sportovní 1543,1544, IČ 720 67 101, zastoupeným paní Mgr. Janou Beranovou, 

předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou plnění podmínek každých 

4 let. 
 

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

usnesení RM č. 659/2017 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pč. 2600/101 pod bytovými domy čp. 1545-1546 se 

Společenstvím vlastníků Sportovní 1545,1546, IČ 720 54 743, zastoupeným panem Josefem Petřivým, 

předsedou výboru, na dobu neurčitou s platností od listopadu 2017 a kontrolou plnění podmínek každých 

4 let. 
 

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

14. Směnná smlouva s doplatkem Daliměřice 
 

Rozprava: 

      Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. Napojení RD na horní komunikaci. 
 

usnesení RM č. 660/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit směnu pozemku s p.č. 862/31 o výměře 159m2 k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města 

Turnova, za část pozemku s p.č. 862/31 o výměře 86m2, v k.ú. Daliměřice, ve vlastnictví žadatelky, paní 

xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx s doplatkem kupní ceny ve výši 149.400,- Kč ze strany 

žadatelky. Správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí žadatelka. 
 

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

15. Regenerace sídliště U Nádraží, dodatek č.1 
 

Rozprava: 

      Město Turnov uzavřelo s firmou SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa smlouvu o dílo na stavbu 

"Regenerace panelového sídliště U Nádraží, 5. etapa".  Termín dokončení stavby první části byl do 15. 9. 

2017, druhé části do 15. 11. 2017. Po zkušenostech z předešlých let byly v rozpočtu stavby počítány 

položky sanace podloží, které bylo nutno pro neúnosnost podloží provádět v minulých dvou. Vzhledem k 

tomu, že nebylo třeba sanace v této části provádět, máme úsporu na těchto položkách ve výši 416.245,-Kč 

+ ostatní méně práce ve výši 48.800,-Kč (realizační dokumentace, nebourání uliční vpustí). Celková výše 

méně prací je 465.045,-Kč. Po provedení konečných povrchů a zaměření stavby dodavatel stavby 

předložil požadavek na více práce v celkové výši 251.925,-Kč bez DPH. Provedené více práce i méně 

práce potvrdil technický dozor investora. Celková cena stavby po započtení méně prací a více prací je 

6.881,602,40 vč. DPH. 
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usnesení RM č. 661/2017 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 s firmou SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa na stavbu "Regenerace panelového 

sídliště U Nádraží, 5. etapa" ve výši minus 257.875,20Kč vč. DPH. Celková cena stavby bude 

6.881.602,40,-Kč vč. DPH. 
 

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

16. Aktualizace tabulky orientačních cen pozemků směrnice č. 36 
 

Rozprava: 

      Materiál byl po diskuzi v RM přesunut na další jednání RM. 

 
 

17. Odkoupení pozemku 3185/92 k.ú. Turnov - komunikace Durychov 
 

Rozprava: 

      S ohledem na jednávání vedení města s panem xxxxxxx o možnosti odkoupení pozemku s částečně 

vybudovanou komunikací na Durychově, předkládáme věc k projednání radě města. Z jednání vyplynula 

možnost odkoupení pozemku p.č. 3185/92 za obvyklou cenu výkupu pozemků pod komunikacemi ve výši 

100,- Kč/m2, kterou pan xxxxx projednal i s dalšími spoluvlastníky předmětného pozemku. Otázkou bylo, 

jakým způsobem bude řešeno dokončení komunikace - veřejného osvětlení, povrchy a 

odvodnění (případně dešťová kanalizace), které je nyní řešeno pouze vsakem. Dle projektové 

dokumentace předložené panem xxxxxx byl proveden položkový rozpočet nákladů ve výši 2.011.821,- Kč 

vč. DPH a to bez vybudování dešťové kanalizace (pouze obrubníky a odtok do okolní zeleně - vsak).  

V jiných lokalitách bytových zón se na vybudování přístupové komunikace vč. inženýrských sítí, 

veřejného osvětlení a odvodnění (zpravidla dešťovou kanalizací) a finální povrchy – asfalty, finančně 

podílejí i majitelé soukromých pozemků. 

Obvyklý finanční podíl soukromých vlastníků pozemků viz. byt. zóna Hruštice-Károvsko je ve výši 

300. tis Kč/ 1 pozemek. Vzhledem k tomu, že jsou na pozemku p.č. 3185/92 již inženýrské sítě 

vybudovány stanovili jsme podíl požadovaný po vlastnících pozemků na 100.000,- Kč za každý pozemek. 

Na základě výše uvedených výpočtů byl dne 17.7.2017 odeslán všem spoluvlastníkům pozemku p.č. 

3185/92 o výměře 2621m2 v k.ú. Turnov – Durychov, dopis s nabídkou na odkoupení tohoto pozemku 

(budoucí komunikace). V tomto dopise bylo spoluvlastníkům nabídnuto odkoupení pozemku za cenu 

100,-Kč/m2 (běžná a obvyklá cena za pozemky pod komunikacemi) a vysvětlen požadavek finančního 

podílení se na dostavbě komunikace a veřejného osvětlení ve výši 100. tis. Kč každý z pozemků. 

 

Od spoluvlastníků výše uvedeného pozemku jsme obdrželi jednotné stanovisko dne 24. 8. 2017 s tímto 

vyjádřením: 

- spoluvlastníci souhlasí s odprodejem pozemku p. č. 3185/92 za výkupní cenu 100,- Kč/m2, tedy 

celková kupní cena ve výši 262.100,- Kč, 

- nesouhlasí s navrženým finančního podílení se na dobudování komunikace ve výši 100.000,- 

Kč/pozemek – odvolávají se na příjmy obce a povinnost pečovat o rozvoj území a potřeby občanů a 

zároveň o rozvoj svého majetku (pakliže dojde k odkupu pozemku), 

- a již nyní žádají stanovení termínů, kdy budou provedeny první povrchy komunikace, i přesto, že se na 

jejím dokončení nechtějí finančně podílet. 
 

usnesení RM č. 662/2017 

RM nedoporučuje  

ZM odkoupení pozemku p. č. 3185/92 orná půda, o výměře 2621m2 v k. ú. Turnov od soukromých 

spoluvlastníků do vlastnictví Města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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18. Prodej části pozemku p.č. 1252/1 k.ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

      Na základě podané žádosti na OSM předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 

1252/1 o výměře cca 15m2, ostatní plocha, ost. komunikace, v k. ú. Mašov u Turnova. Žádost podává pan 

xxxxxxxx s tím, že kupovat pozemek bude do soukromého vlastnictví jeho syn xxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxx, jehož pozemek s rodinným domem sousedí s částí pozemku, kterou žádá k prodeji. Pozemek 

hodlá dále využívat pro potřeby a příslušenství rodinného domu, rád by zde vybudoval další přístup na 

svůj pozemek. Jako kupní cenu navrhuje žadatel 110,- Kč/m2 tedy 1650,- Kč za celek odměřeného 

pozemku o výměře cca 15m2. Dle tabulky orientačních cen je stanovena cena 100,- Kč/m2. Nabídka tedy 

převyšuje cenu stanovenou v tabulce cen pozemků dle jejich funkčního využití dle územního plánu 

Turnov. 

 

usnesení RM č. 663/2017 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej odměřené části pozemku p. č. 1252/3 o výměře 15m2, ostatní plocha a ost. 

komunikace, v k. ú. Mašov u Turnov do vlastnictví kupujícího pana xxxxxxxxx , bytem xxxxxxxxx, 

xxxxxx za kupní cenu 1.650,- Kč, která je v daném místě a čase obvyklou. Správní poplatek za vklad 

vlastnického práva uhradí kupující. 
 

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

19. Prodej stavebních buněk 
 

Rozprava: 

      Město Turnov má ve svém majetku dvě stavební buňky (inventární čísla: 3136 a 3138) umístěné u 

kluziště u haly TSC v Turnově. Tyto buňky měla v nájmu Městská sportovní Turnov s.r.o., která požádala 

o ukončení nájmu a město pro tyto buňky nemá využití. Buňky byly nabídnuty k prodeji za minimální 

cenu 1.000,- Kč + DPH/buňku. Nabídka prodeje byla vyhlášena na úřední desce v termínu od 5. 10. 2017 

do 24. 10. 2017, prohlídka na místě proběhla 23.10.2017. Obdrželi jsme 4 cenové nabídky a navrhujeme 

uzavřít kupní smlouvu s firmou Komerční slévárna Turnov, a.s., která podala nejvyšší nabídku. 
 

usnesení RM č. 664/2017 

RM schvaluje  

prodej stavebních buněk (inv. č.: 3138 a 3136) Komerční slévárně Turnov, a.s. za cenu 12.000,- Kč + 

DPH/ks, tj. celkem 29.040,- Kč. 
 

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

20. Pronájem pozemků pro pana xxxxxxxxxxx 

Rozprava: 

      Pan xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, soukromý zemědělec, požádal o pronájem pozemků p.č. 3845/1 o 

výměře 7958 m2, p.č. 2256/1 o výměře 2834 m2, p.č. 2254 o výměře 168 m2 a část pozemku p.č. 2265/155 

o výměře 860 m2, vše k.ú. Turnov a části pozemků p.č. 698/33 o výměře 6080 m2 a p.č. 698/1 o výměře 

4325 m2, vše k.ú. Daliměřice za účelem pravidelného udržování - sekání a sklizeň trávy a úklidu pozemků 

- nejméně 2x ročně. V současné době zajišťuje údržbu těchto pozemků odbor životního prostředí. Pokud 

uzavřeme pachtovní smlouvu, nebude muset hradit údržbu pozemků město. OSM navrhuje uzavřít 

pachtovní smlouvu na dobu pěti let s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou za cenu 0,15 Kč/m2/rok. Stejné 

podmínky smlouvy jsou i se společností Agros spol. s r.o. 
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usnesení RM č. 665/2017 

RM schvaluje  

smlouvu o pronájmu pozemků p.č. 3845/1 o výměře 7958 m2, p.č. 2256/1 o výměře 2834 m2, p.č. 2254 o 

výměře 168 m2 a část pozemku p.č. 2265/155 o výměře 860 m2, vše k.ú. Turnov a části pozemků p.č. 

698/33 o výměře 6080 m2 a p.č. 698/1 o výměře 4325 m2, vše k.ú. Daliměřice o celkové výměře 22225 

m2 s p. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za cenu 0,15 Kč/m2/rok, tj. 3.334,- Kč/rok na dobu určitou - 5 let 

od 1.1.2018 do 31.12.2022. 
 

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

21. Zadávací podmínky výběrového řízení -  „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov“ 
 

Rozprava: 

      Dle usnesení ZM č. 335/2017 předkládáme ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení 

zadaného ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele stavby „ Rekonstrukce a dostavba ZŠ 

Mašov“ s termínem výstavby od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2019 a s požadovanou maximálně přípustnou 

nabídkovou cenou 35 mil.Kč s DPH. V případě překročení této nabídkové ceny bude účastník vyloučen ze 

zadávacího řízení.  V rámci výběrového řízení bude vyzván k podání nabídky co nejširší okruh firem 

z regionu. Lhůta pro podání nabídek bude stanovena na 25 pracovních dnů. 

 

usnesení RM č. 666/2017 

RM schvaluje  

Zadávací podmínky a vypsání zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na stavbu“ Rekonstrukce a 

dostavba ZŠ Mašov“ s finančním limitem maximálně přípustné nabídkové ceny Kč 35 mil. včetně DPH a 

schvaluje hodnotící komise ve složení: ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ludmila Těhníková, ing. 

Miloslav Chrumko, ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota. 
 

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

22. Posouzení skal, Dolánky 
 

Rozprava: 

      Na základě havárie skalního bloku v Dolánkách v létě letošního roku nechal odbor správy majetku 

provést posouzení stability skal v Dolánkách. Posouzení provedla firma Strix Chomutov, a.s. s tímto 

výsledkem. Území bylo rozděleno do dvou částí: Část A (od mostku u stavidel směrem k Zrcadlové koze 

v délce cca 125bm) - toto území ze zahrnuto do havarijního stavu (poslední stupeň hodnocení) s tím, že 

kategorie rizika ohrožení prostoru pod skalní stěnou č. III - vysoké riziko. Část B (od mostku u stavidel 

směrem do Turnova v délce cca 100bm)  - toto území je ve stavu kriticky labilním, kdy při pokračujících 

erozních účincích a narušujícího vlivu vegetace může dojít k přechodu do havarijního stavu. I zde je 

kategorie rizika ohrožení prostoru pod skalní stěnou č. III - vysoké riziko. Odhad nákladů na zabezpečení 

skalních bloků je pro část A ve výši 2 700 tis. Kč a pro část B ve výši 1 300 tis. Kč. 

 

usnesení RM č. 667/2017 

RM bere na vědomí  

zpracovaný geotechnický posudek stavu skal v Dolánkách a schvaluje zadání vypracování projektové 

dokumentace, včetně rozpočtu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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23. Výběrové řízení – Údržba zeleně v Turnově 
 

Rozprava: 

      Údržbu veřejné zeleně v Turnově zajišťuje od roku 2009 firma Marius Pedersen a.s. (Severočeské 

komunální služby s.r.o., dceřiná společnost). Smlouva byla uzavřena na základě řádného výběrového 

řízení na dobu neurčitou. Smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodů, výpovědní lhůta činí v takovém 

případě 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. Smlouvu lze rovněž ukončit kdykoli vzájemnou dohodou. Výběrové řízení bylo zveřejněno dne 

15. 9. 2017 ve Věstníku veřejných zakázek, v Úředním věstníku Evropské unie a na profilu zadavatele 

jako nadlimitní otevřené řízení na služby. Do skončení lhůty pro podání nabídek, která činila 36 

kalendářních dnů, byla dne 18. 10. 2017 doručena pouze jedna nabídka, a to účastníka Severočeské 

komunální služby s.r.o., IČ 62738542 s nabídkovou cenou Kč 37 642 413,- bez DPH. Zadavatel 

požadoval v zadávacích podmínkách výběrového řízení maximálně přípustnou nabídkovou cenu Kč 32 

000 000,- bez DPH na období 5 let. Komise rozhodla dle § 127 odst. 2, písm. h) ZZVZ č. 134/2016 Sb. o 

zrušení zadávacího řízení, protože v zadávacím řízení je jediný účastník. 
 

usnesení RM č. 668/2017 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení výběrového řízení podle § 127 odst. 2 písm. h). 

Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení. 
 

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

24. Vyhláška o regulaci hazardu ve městě 
 

Rozprava: 

      Bod stažen z jednání. 
 

25. Zdravotně sociální služby Turnov - dodatek ke smlouvě. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám tímto k projednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/01/2017 mezi městem Turnovem a 

Zdravotně sociálními službami Turnov schválené Radou města Turnova dne 1.2.2017. Zdravotně sociální 

služby Turnov požádaly o změnu vyrovnávací platby na jednotlivé druhy registrovaných sociálních 

služeb. Důvodem je zvýšení příspěvku pro organizaci z důvodu navýšení mzdových nákladů v souvislosti 

s legislativními změnami, platnými od 1.7.2017. Zastupitelstvo města Turnov dne 21.9.2017 svým 

usnesením č. 329/2017 odsouhlasilo navýšení vyrovnávací platby na celkovou částku 12,021.000,- Kč. V 

dodatku smlouvy je upravena celková vyrovnávací platba a jsou upraveny částky příspěvku na služby dle 

žádosti Zdravotně sociálních služeb Turnov.  
 

usnesení RM č. 669/2017 

RM schvaluje  

dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Turnov a Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvková 

organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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26. Čerpání rezervních fondů a změny v rámci rozpočtu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

1)       Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková 

organizace o čerpání rezervního fondu organizace do výše 14.000 Kč na nákup dvou 

informačních magnetických nástěnek do vestibulu (cena celkem 7.700 Kč), výchovně vzdělávací 

pomůcky, jako jsou pracovní listy a CD ROMy (cena celkem 3.300 Kč) a didaktické pomůcky 

v ceně 2.300 Kč.  

(Rezervní fond organizace je k 30. 9. 2016 po odpočtu povinné rezervy na energie ve výši 222 tis. 

Kč) 

 

2) Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace o 

změnu sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu takto: 

- Navýšení účtu 511 (opravy a údržba) o 71.000 Kč na celkových 104.000 Kč 

Důvodem navýšení sledovaného ukazatele je výmalba třídy a položení nového koberce. Čerpání 

finančních prostředků z rezervního fondu na tuto akci bylo schváleno radou města v červnu 

(usnesení č. 380/2017), výměna koberce byla financována ze sponzorských darů.  
 

usnesení RM č. 670/2017 

RM schvaluje  

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

do výše 14.000 Kč na nákup nástěnek, didaktických a výchovně vzdělávacích pomůcek. 
 

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

usnesení RM č. 671/2017 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757 navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - opravy a 

údržba v rámci rozpočtu o 71.000 Kč na celkových 104.000 Kč, a to na výmalbu třídy a položení koberce. 
 

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

  

27. Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 
 

Rozprava: 

      Bod stažen z jednání. 
 

28. Jmenování členů do školské rady při základních školách 
 

Rozprava: 

      Na všech turnovských základních školách je zřízena na základě legislativní možnosti, kterou 

stanovuje školský zákon – školská rada. Funkční období členů školské rady je tříleté a pro všechny 

jmenované skončilo k 31.10.2017. Proto je dnes nutné za zřizovatele jmenovat nové členy školské rady – 

v těchto počtech: 
 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – 2 členy 

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace – 2 členy 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace – 2 členy 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace – 1 člen 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – 1 člen 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace – 1 člen 
 

Školský zákon ukládá zřizovateli nejen povinnost zřídit školskou radu při základních školách, stanovit 

jejich počet členů, ale také vydat její volební řád. Tento volební řád rovněž vyžaduje schválení Rady 

města. 

 
 



16                  Zápis Rady Města Turnova 8. 11. 2017 
 

usnesení RM č. 672/2017 

RM jmenuje  

ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Mgr. Petru Houškovou a Bc. Renatu Brychovou do školské rady Základní školy Turnov, Skálova 600, 

příspěvková organizace. Rada města stanovuje počátek funkčního období  členů školské rady s účinností 

od 9.11.2017. 
 

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

usnesení RM č. 673/2017 

RM jmenuje  

ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Evu Kordovou a Mgr. Janu Majerovou do školské rady Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková 

organizace. 

Rada města stanovuje počátek funkčního období  členů školské rady s účinností od 9.11.2017. 
 

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

usnesení RM č. 674/2017 

RM jmenuje  

ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Mgr. Martinu Markovou a Ing. Jaroslava Knížka do školské rady Základní školy Turnov, Žižkova 518, 

příspěvková organizace. 

Rada města stanovuje počátek funkčního období  členů školské rady s účinností od 9.11.2017. 
 

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

usnesení RM č. 675/2017 

RM jmenuje  

ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Mgr. Janu Svobodovou do školské rady Základní školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace. 

Rada města stanovuje počátek funkčního období člena školské rady s účinností od 9.11.2017. 
 

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

usnesení RM č. 676/2017 

RM jmenuje  

ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Evu Kordovou do školské rady Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. 

Rada města stanovuje počátek funkčního období člena školské rady s účinností od 9.11.2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 677/2017 

RM jmenuje  

ve smyslu § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do školské rady za zřizovatele: 

Mgr. Petru Houškovou do školské rady Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace. 

Rada města stanovuje počátek funkčního období člena školské rady s účinností od 9.11.2017. 
 

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

usnesení RM č. 678/2017 

RM schvaluje  

volební řád pro volby do školských rad základních škol zřizovaných městem Turnov, s nabytím účinnosti 

od 1.12.2017. 
 

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

29. Vyřazování majetku - základní a mateřské školy, Turnovské památky a cestovní 

ruch 
 

Rozprava: 

      Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1.12.2013,  

předkládáme žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. 

Své žádosti o vyřazení majetku předkládají ředitelé těchto příspěvkových organizací: 

Ředitel Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku (do 3.999 Kč) a  zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku  (do  40.000 Kč)  

Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, dává na vědomí 

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 3.999 Kč) a zároveň žádá o vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku (do 40.000 Kč)  

Ředitelka Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného 

hmotného majetku (do 999 Kč) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 3.999 Kč) a zároveň 

žádá o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 40.000 Kč)  

Ředitelka Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení 

drobného hmotného majetku (do 999 Kč) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 3.999 Kč)  

Ředitelka Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení 

drobného hmotného majetku (do 999 Kč) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 3.999 Kč) a 

zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 40.000 Kč)  

Ředitelka Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení 

drobného hmotného majetku (do 999 Kč) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 3.999 Kč) a 

zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 40.000 Kč)  
 

usnesení RM č. 679/2017 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč -  dle předloženého návrhu ředitele Základní 

školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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usnesení RM č. 680/2017 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 

drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 

školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 681/2017 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku 3.999 Kč a 

zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč  – dle 

předloženého návrhu ředitelky Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 682/2017 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 

Kč – dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 683/2017 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 

Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč a drobného 

dlouhodobého nehmotného majetku do 7.999 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské školy 

Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 684/2017 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 

Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle 

předloženého návrhu ředitelky Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková organizace. 
 

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

30. Kronika města Turnov 2016 
 

Rozprava: 

      Letopisecká komise Rady města Turnov na svém jednání 20. 10. 2017 projednala zápis v kronice za 

rok 2016, který představuje 330 stran textu a všichni členové komise posoudili jeho obsah a úplnost. Ke 

konceptu kroniky nevznesla komise žádné zásadní připomínky a zápis hodnotí jako velmi dobrý, 

objektivní a obsahově poutavý. Kronika je vedena v souladu s právními předpisy. Po schválení radou 

města bude zápis umístěn v plném znění na internetové stránky města Turnov. Na stejném jednání komise 

schválila i podobu fotografické přílohy kronikářského zápisu, která bude pevnou součástí vazby kroniky. 

Fotografie jsou po jednotlivých měsících uloženy na CD nosičích, pevných discích, aby je bylo možné 

operativně využívat. Tato data jsou průběžně umísťována na internetové stránky města Turnov. 
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usnesení RM č. 685/2017 

RM schvaluje  

kronikářský zápis za rok 2016 včetně jeho fotodokumentační přílohy. 
 

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

31. Smlouva POST BELLUM, o.p.s. 
 

Rozprava: 

      Jde o projekt věnující se vzpomínkám pamětníků, který bude realizován 5 týmy žáků turnovských 

základních škol a 2 týmy studentů turnovského gymnázia ve spolupráci s koordinátorkou ze společnosti 

POST BELLUM, o.p.s., se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1. Spolupráce bude probíhat na 

základě smlouvy, která je přílohou tohoto materiálu a bude realizována za celkovou částku 141.560,- Kč. 

V letošním roce bude uhrazeno 50% celkové částky a doplatek ve výši 70.780,- Kč bude uhrazen do 31. 

března 2018. 
 

usnesení RM č. 686/2017 

RM souhlasí  

se zněním smlouvy o spolupráci se společností POST BELLUM, o.p.s., IČ 26548526 při zajištění 

projektu Příběhy našich sousedů a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

32. Odměna za reprezentaci města 
 

Rozprava: 

      V rozpočtu města je vyčleněna částka 40.000 Kč, která je určena na odměny za reprezentaci města a 

uděluje se medailistům či dalším nominovaným osobnostem. V rámci tohoto řádku městského rozpočtu 

zbývá po ocenění medailistů a dalších úspěšných reprezentantů v počátku letošního roku ještě částka cca 

13.000 Kč. Neboť turnovské volejbalové družstvo mužů A vynikajícím způsobem reprezentovalo město 

Turnov v 1. lize volejbalu, předkládáme Vám tento materiál s návrhem na podporu tohoto počinu a na 

udělení daru volejbalovému oddílu ve výši 10.000 Kč.   
 

Michal Kříž, František Zikuda nahlásili střet zájmů. 
 

usnesení RM č. 687/2017 

RM souhlasí  

s oceněním oddílu volejbalu, družstva mužů A za reprezentaci města Turnova v 1. lize a schvaluje 

uzavření darovací smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Turnov, z  s. - oddílem volejbalu na celkovou 

částku 10.000 Kč. 
 

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

33. GDPR- Výběrové řízení na zpracovatele dokumentace 
 

Rozprava: 

      Výběrové řízení na zpracovatele dokumentace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, 

které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv 

subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 

nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o 

ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro 

ochranu osobních údajů (např. jeho ustavení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření 

celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny či je jím umožněno je 

upravit na vnitrostátní úrovni. 
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usnesení RM č. 688/2017 

RM schvaluje  

Podmínky výběrového řízení a vypsání výběrového řízení, a to zakázky malého rozsahu na Vstupní a 

rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu 

s GDPR“ – část 1. „Zajištění služby externího Pověřence pro ochranu osobních údajů – část 2.“ 
 

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

usnesení RM č. 689/2017 

RM schvaluje  

hodnotící komisi ve složení: Ing. Šmiraus, Ing. Zárybnický, p. Pilská, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Michal 

Loukota 
 

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

34. Přístavba turnovského divadla 
 

Rozprava: 

      Bod byl stažen z programu. 
 

35. Nabídka pronájmu prostor - Liberecký kraj 
 

Rozprava: 

      Liberecký kraj, v zastoupení náměstka hejtmana p. Tulpy, oslovil město Turnov s nabídkou pronájmu 

uvolněných prostor v objektu školy v Alešově ulici. Paní ředitelka nabídku prostor sdělila i na jednání 

zářijové školské komise města. Obchodní akademie, hotelová škola a střední odborná škola funguje od 

září 2017 ve dvou budovách. Do budovy ve Zborovské byla přestěhována kompletní obchodní akademie, 

cestovní ruch a hotelnictví, v budově v Alešově ulici je obor strojírenství a učňovské obory. Škola nyní 

využívá přízemí a 1. patro. 2. patro budovy je volné. Proto jsme byli osloveni s nabídkou pronájmu pro 

potřeby města a spolupráci při využití budovy u nádraží, především v souvislosti s našimi argumenty 

potřebnosti plnohodnotné školy či prostor pro občanskou vybavenost v této lokalitě. Z naší strany byly 

osloveny naše příspěvkové organizace, které měly zájem v Turnově 2 rozšířit svoji činnosti. Současně je 

prostor vhodný pro dočasné umístění ZŠ Mašov v době rekonstrukce. Na jaře 2017 jsme se rozhodli a 

přijali usnesení v RM i v ZM k vypracování studie na výstavbu nového objektu občanské vybavenosti na 

Turnově 2 s výhledem realizace stavby v horizontu cca 5 let. Pokud by se podařilo uzavřít dohodu o 

dlouhodobém  pronájmu prostor pro potřeby občanské vybavenosti města, nemusel by rozpočet města být 

zatížen další investicí. 
 

usnesení RM č. 690/2017 

RM projednala  

nabídku Libereckého kraje na pronájem prostor v budově Alešova 1723, Turnov a souhlasí s možným 

využitím prostor (nutno znát bližší podmínky) od školního roku 2018/2019 pro potřeby občanské 

vybavenosti Turnova 2 ( pobočka Střediska volného času Žlutá ponorka a ZUŠ), ZŠ Skálova a dočasného 

umístění ZŠ Mašov po dobu rekonstrukce a pověřuje místostarostku Mgr. Petru Houškovou dalším 

jednáním s Libereckým krajem  a vedením školy (Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné 

školy, Turnov, p. o.) za účelem specifikace podmínek dlouhodobého pronájmu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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36. Reedice reprezentativní publikace města 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám materiál týkající se reedice reprezentativní publikace města „Turnov – Český ráj“ 

(Město na Jizeře, Město drahokamů, Srdce Českého ráje) autorů Miroslava Cogana a Bohumila 

Jakouběho. Stávající publikace byla vydána v roce 2001 v češtině a také jazykových mutacích – 

v angličtině a němčině. V dnešní době již nemáme k dispozici českou verzi, která je velmi žádaná, jako 

dárek města nebo si ji pořizují občané i turisté jako dárek. Zájem o vetší množství knih by měly i 

turnovské firmy. Nejdříve jsme uvažovali o vydání nové reprezentativní publikace, která by vystihovala 

město Turnov a region Český ráj, ale její tvorba by zabrala mnoho času a těžko by se daly uvádět 

informace jinak. Ta současná publikace je velmi kvalitní. Proto jsme oslovili autory, zda by souhlasili 

s možností reedice k 100. výročí republiky. Autoři pan Cogan a pan Jakoubě souhlasili s rozšířeným 

vydáním, přece jen se za uplynulých 16 let v Turnově budovalo. Reedice by také obsahovala aktuálnější 

fotografie, tzn. výměnu za stávající. Výrobní cena by se měla pohybovat cca 270,- Kč. Následně bychom 

mohli publikaci prodávat v turnovských knihkupectví a na informačním centru. Při nákladu 1.500 ks 

(1.000 ks česky, 500 ks jazykové mutace) vychází výrobní cena publikace cca 270,- Kč. – celkem náklady 

405 tis. Kč + 10% DPH a měli bychom dle směrnice oslovit min. 5 firem – min. 5 tiskáren. 
 

usnesení RM č. 691/2017 

RM schvaluje  

zadání reedice reprezentativní publikace města Turnova „Turnov – Český ráj“ Nakladatelství Jakoubě v 

celkovém počtu 1.500 ks včetně jazykových mutací – angličtině a němčině. Nakladatelství Jakoubě bude 

společně s Městem Turnov postupovat při výběru tiskárny dle směrnice 49.16 Zásady a postupy k 

zadávání zakázek Městem Turnov. 
 

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

37. Odměny zastupitelům dle nařízení vlády č. 318/2017 
 

Rozprava: 

      Předkládám materiál popisující aktuální problematiku odměn pro uvolněné a neuvolněné zastupitele 

města dané novým nařízení vlády č.318/2017 ze dne 11. 9. 2017 o výši odměn členů zastupitelstev 

územně samosprávných celků - platná od 1.1.2018. Nařízení vlády z hlediska odměn rozděluje zastupitele 

na uvolněné a neuvolněné. O výši odměn rozhoduje svým usnesením zastupitelstvo města. Samostatně a 

nově jsou pak řešeny odměny radních, předsedů komisí a výborů, oddávajících. Nově mohou rovněž 

starostové a místostarostové obdržet od zastupitelstva mimořádnou odměnu. Materiál bude projednáván 

na ZM. 
 

usnesení RM č. 692/2017 

RM projednala  

materiál Odměny zastupitelům dle NV č.318/2017 a navrhuje odměny v maximální výši tohoto nařízení. 
 

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

  

38. Schválení smlouvy na dodávku a implementaci rozšíření stávajícího systémového 

prostředí 
 

Rozprava: 

      Bod byl přesunut na další RM. 
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39. Pronájem reklamních ploch 
 

Rozprava: 

      Na pronájem prostor k provozování reklamních zařízení v Turnově má Město Turnov uzavřenou 

smlouvu s firmou Antonín Šrajer - Corap. Původní smlouva byla uzavřena od 1.1.2006 na dobu určitou na 

2 roky. Následně byla smlouva prodloužena vždy o další 2 roky.  Uvedená firma má potřebné souhlasy DI 

PČR . V současné době se jedná především o reklamní tabule na veřejném osvětlení v ulicích Sobotecká, 

5. května, Nádražní, Bezručova, ul. Palackého, Přepeřská, Výšinka a J. Palacha. Nově nelze umisťovat 

reklamní zařízení na veřejném osvětlení v blízkosti průtahu, ani na mostech v blízkosti průtahu. 

Veřejné osvětlení je ve vlastnictví města a proto je možné vypsat výběrové řízení na umístění reklamy, po 

předchozím projednání budoucího nájemce na DI PČR. 

Ostatní reklamní zařízení: 

- reklama 3x2 m a 4x2 m u Penny marketu (6 ks) 

- reklama na zábradlí u Kudrnáčových hodin (4ks) 

- reklama na zábradlí u kruhové objezdu (Palackého - Bezručova) 1ks 

- reklama na fasádě domu čp. 1055 Bezručova 1ks 

jsou umístěny na majetku města (zábradlí, objekt, pozemek), ale město není vlastníkem těchto nosičů, ani 

žadatelem povolení k umístění ze strany DI PČR. V případě snahy o umístění nových nosičů reklamy ze 

strany města se v této době již naráží na nesouhlas DI PČR. Proto pro město není výhodné a možné 

vlastnit tyto nosiče a následně je pronajímat ve volné soutěži dalším zájemcům. Se stávajícím nájemcem a 

vlastníkem povolení DI PČR je třeba vyjednat výhodnější smluvní podmínky pro Město (zejména vyšší 

cenu za plochy). V rámci volné soutěže mohou další zájemci po předchozím projednání s DI PČR, komisí 

pro rozvoj města na RM přicházet s návrhy na zřízení nových reklamních ploch, samozřejmě mimo 

městskou památkovou zónu Turnov. 
 

usnesení RM č. 693/2017 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na pronájem 50 ks sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy o rozměru 

70x100 cm v ulicích: Sobotecká, 5. května, Nádražní, Bezručova, ul. Palackého, Přepeřská, Výšinka a J. 

Palacha na dobu 3 let od 1.1.2018. (roční nájem, doložení podmínek DI PČR Semily). 
 

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

  

40. Bytová zóna Hruštice, zasíťování pozemků 
 

Rozprava: 

      Město Turnov uzavřelo dne 8.6.2017 na základě výběrového řízení s firmou Eurovia CS, a.s., závod 

Liberec smlouvu o dílo na stavbu "Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, část "C". 

Předmětem smlouvy je výstavba plynovodu, včetně přípojek, veřejného osvětlení a komunikace do první 

vrstvy asfaltu. Stavba byla koordinována s výstavbou vodovodu, kanalizace a pokládkou kabelů ČEZ a 

Pamico. Dle smlouvy o dílo měla být stavba zahájena 20.8.2017 a dokončena do 31.10.2017. Eurovia 

začala s prováděním prací v 2. polovině září. Práce byly prováděny dle projektové dokumentace, když byl 

nějaký problém, byl řešen operativně na místě stavby. Při provádění podkladních vrstev komunikace byly 

prováděny předepsané zkoušky. Pokládka finálních povrchů byla plánována na pondělí 30.10.2017. 

Ovšem po výpadku elektřiny nebyla obalovna schopna dodat v pondělí materiál, a proto se finální 

povrchy prováděly až 1.11.2017. Při účastní zástupce investora a TDI při pokládce asfaltů bylo zjištěno, 

že na několika úsecích podkladní vrstva kameniva zpevněného cementem není soudržná. Proto byla 

zástupcem investora pokládka asfaltů zastavena. Dodavatel stavby přesto dokončil pokládku asfaltů v celé 

ploše. Byl dohodnut následující postup řešení: firma Eurovia provede za účasti zástupce investora a TDI 

do 30.11.2017 v celé ploše komunikace ( i tam, kde byla podkladní vrstva soudržná) několik sond a 

zkoušek pro zjištění stavu pevnosti podloží pod asfalty. Do 30.6.2018 provede firma Eurovia na své 

náklady kompletní výměnu vrstvy KSC a asfaltů v ulici generála Morávka + napojení na již stávající 

komunikaci v ulici Nad Farářstvím. Na tyto práce bude mít firma 500 tis. Kč pozastávku z ceny díla. Na 

základě provedených zkoušek a fyzické kontroly stavu asfaltových vrstev bude případně na dodavateli 

stavby uplatňována další reklamace, spočívající v opravách dalších úseků komunikace. Záruka na dílo je 5 

let. 
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usnesení RM č. 694/2017 

RM bere na vědomí  

aktuální stav prací při realizaci stavby "Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, část "C" a 

souhlasí s navrženým postupem řešení oprav komunikací 
 

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

 

V Turnově dne 15. listopadu 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

                                 starosta                                                           místostarostka 


