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Zápis z 1. jednání rady města Turnov 

ze dne 10. 1. 2018 
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

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

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

 

Hosté: 

 

Tajemník 

úřadu: 

  - 

 

 Ing. Souček - projektant         

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
Záležitosti odboru správy majetku 

1. Domov se zvláštním režimem Turnov Ing. Tomáš Hocke  8:00 – 12:00     

2. Bezbariérový přístup do základních škol v Turnově Mgr. Petra Houšková       

3. VHS, Palackého, smlouva o právu provést stavbu Ludmila Těhníková       

4. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxx , Károvsko        

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu provést stavbu "Vodovodní a 

kanalizační přípojka pro pozemek p. č.1363/1, 

Přemyslova ul., xxxxxx 

       

6. Zadávací podmínky VŘ “ „Změna zdroje tepla v 

objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v 

Turnově, ul. 28. října č. p. 812 a č. p. 1335 v Turnově“ 

       

7. Zadávací podmínky VŘ " Výměna oken v BD 

Bezručova č. p. 1054 a č. p. 1055, Turnov" 

       

8. Zadávací podmínky VŘ " Výměna okenních výplní v 

ZŠ Turnov, Žižkova, č. p. 525" 

       

9. Zadávací podmínky VŘ "Inženýrské sítě v rozvojové 

lokalitě Hruštice – Károvsko, část B“ 

       



2             Zápis Rady Města Turnov dne 10. 1. 2018 
 

12:00 – 12:30 

10. Zadávací podmínky VŘ " Kompostárna Turnov - 

rozšíření plochy" 

       

11. Zrušení zadávacího řízení " Stavební úpravy a 

přístavba základní školy Mašov, Turnov 

Ing. Tomáš Hocke       

12. Výběr nejvhodnější nabídky – Vstupní a rozdílová 

analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech 

dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR – 

část 1“ a „ Zajištění služby externího Pověřence pro 

ochranu osobních údajů – část 2.“ 

       

13. Výběr nejvhodnější nabídky " Analýza provozování 

vodohospodářského majetku na území Města Turnova 

po roce 2020" 

       

14. Výběr nejvhodnější nabídky " Dodávka a montáž 19 ks 

parkovacích automatů" 

       

Přestávka                                                                                                                              
15. Výročí vzniku republiky – přehled akcí Mgr. Petra Houšková 12:30 – 12:45  

Záležitosti odboru finančního 

16. Rozpočtová změna č. 1, rozpočtu města 2018 Ing. Tomáš Hocke 12:45 – 13:05   

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

17. Výsledek VŘ na dodávku úklidových a domovnických 

prací pro budovy MěÚ Turnov na období 1. 3. 2018 - 

31. 3. 2020 

Ing. Jan Zárybnický 13:05 – 13:20 

Ostatní 

18. Projekt na vybudování podzemních kontejnerů na 

separovaný odpad 

Mgr. Jana Svobodová  13:20 – 13:50     

19. Odměny medailistům z MS a ME za rok 2017        

  20.     Regenerace sídliště u nádraží – VI. etapa 

  21.     Rozvojové záměty škol – ZŠ Turnov, Žižkova 518            Mgr. Petra Houšková 

 

1. Domov se zvláštním režimem Turnov 
 

Rozprava: 

      Předkládám radě města průběžnou zprávu o přípravě projektu Alzheimer centrum u Domova 

důchodců Pohoda. 27. 9. 2017 jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních (MPSV) věcí dopis, ve 

kterém nás informují o získání dotace 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. Od podání žádosti v březnu 2016, však uběhlo 

hodně času a mezitím jsme dále analyzovali otázku bytového fondu i věkovou strukturu a zdravotní stav 

klientů ZSST. Z těchto diskuzí vzešla koncepce dalších oprav našich bytových domů a záměr na stavbu 

nového bytového domu v prostoru plechových garáží v ul. 5. května. Rovněž jsme v rámci tohoto 

materiálu hledali vhodnější umístění pro Alzheimer centrum v prostoru stávajícího bytového domu čp. 

1001 a 1002. Pro připomenutí naše výsledná vize počítala se stávajícím Domovem důchodců Pohoda jako 

zázemím pro Alzheimer centrum a případně i další byty v režimu DPS, které by po uplynutí udržitelnosti 

(10 let) mohly nástavbou nad centrem vzniknout. Šlo nám o to maximálně využít pozemky v blízkosti 

domova důchodců a zároveň podle zdravotního stavu klientů postupně navyšovat péči o ně, bez nutnosti 

zásadní změny prostředí, jejich stěhování. Materiál bude projednáván na lednovém ZM. 
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usnesení RM č. 1/2018 

RM bere na vědomí  

materiál Aktuální informace k projektu Domov se zvláštním režimem Turnov u DD Pohoda a doporučuje 

ZM schválit pokračování projekční přípravy projektu Domov se zvláštním režimem Turnov (Alzheimer 

centrum) dle architektonické studie zpracované v prosinci 2017 v prostoru stávajícího bytového domu čp. 

1001 a 1002. 
 

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

 

2. Bezbariérový přístup do základních škol v Turnově 
 

Rozprava: 

      Na zastupitelstvu města v září 2016 bylo schváleno podání žádosti o dotaci na modernizaci základních 

škol v Turnově v rozpočtovaných nákladech 22,7 mil Kč. Žádost o dotaci byla podána 9. 2. 2017. Dne 13. 

prosince 2017 přišla zpráva od poskytovatele dotace, že projekt byl vzhledem k vyčerpané alokaci zařazen 

mezi náhradní projekty. Nelze v tuto chvíli předjímat, kdy a zda vůbec získáme finanční podporu na 

plánovaný záměr modernizace základních škol. Podmínky dotace umožňují realizovat projekt před 

vydáním rozhodnutí a náklady považovat za uznatelné v případě, že bude projekt později finančně 

podpořen. Na rok 2018 je v rozpočtu na kofinancování dotace Modernizace škol alokována částka, která 

by umožnila vybudovat jeden bezbariérový přístup do jedné ze základních škol – ZŠ Turnov, 28. října 18 

nebo ZŠ Turnov, Žižkova 518. Výtah v této chvíli není vyžadován zákonem, ale vzhledem k velikosti 

spádového území a počtu postižených dětí by bylo vhodné, alespoň jednu ZŠ mít bezbariérovou. 

 

Náklady  

- 
ZŠ Turnov, 28. října 18 – 2.033.231,45 Kč vč. DPH (výtah a rampa) a 546.749 Kč vč DPH sanace před 

stavbou výtahu, tzn. celkem 2,6 mil Kč. Následně realizace hřiště za cca 1,5 mil Kč. 

- 
ZŠ Turnov, Žižkova 518 – 2.938.537 Kč vč. DPH (výtah, 2 bezbariérová WC – 1. NP a 3.NP, 2 rampy) 

RM se domnívá, že by bylo vhodné nejdříve opravit větší část střechy na ZŠ Žižkova (havarijní stav) a teprve 

následně v roce 2019 stavět výtah. Materiál bude projednáván v lednovém ZM. 

 

usnesení RM č. 2/2018 

RM schvaluje  

realizaci bezbariérových úprav v Základní škole Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace. Vzhledem 

k rozsahu plánovaných akcí, připravovaných dotačních výzev však realizaci bezbariérových úprav 

přesunout na rok 2019 a finanční prostředky využít na komplexní rekonstrukci střech (1-3. etapa). 
 

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

 

3. VHS, Palackého, smlouva o právu provést stavbu 
 

Rozprava: 

      Předmětem této stavby je oprava stávající kanalizační stoky BE 300 a BE 400 vč. oprav domovních 

přípojek a přepojení přípojek od nově navržených uličních vpustí. Dále je předmětem oprava stávajícího 

vodovodu LT 150 vč. přepojení domovních přípojek. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví 

města Turnov: 384/3; 308/8; 308/3 v k. ú. Turnov. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude provedena 

před opravou povrchů v ulici Palackého, které bude realizovat Krajská správa silnic Libereckého kraje.  
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usnesení RM č. 3/2018 

RM schvaluje  

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

oprava VH sítí v ul. Palackého" na pozemcích parc. č.  384/3, 308/8, 308/3, vše k. ú. Turnov. 
 

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

  

4. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxx , Károvsko 
 

Rozprava: 

      Předmětem zpracovávané projektové dokumentace je výstavba nového chodníku na Károvsku, který 

bude řešit ochranu chodců, kteří jsou nyní nuceni využívat krajnice frekventované silnice. Stavba nového 

chodníku bude realizována částečně na pozemcích v majetku města Turnov a ve větší části na pozemcích 

v majetku Libereckého kraje (návrh smlouvy je na Libereckém kraji a Krajské správě silnic). Na 

soukromém pozemku manželů xxxxxxxx musí být z důvodu výškového uspořádání provedena úprava 

(předláždění) jejich stávajícího vjezdu na pozemek v rozsahu cca 25m2. Na tyto práce na pozemcích parc. 

č. 2894/1 a 2895/2, k. ú. Turnov žádají manželé xxxxxxxx uzavřít smlouvu o právu provést stavbu.   

 
 

usnesení RM č. 4/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2895/2 a 2894/1, oba k. ú. Turnov 

s manželi xxxxxxxxxxx, Turnov na stavbu "Chodník Károvsko, Turnov". 
 

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

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu provést stavbu 

"Vodovodní a kanalizační přípojka pro pozemek p.č.1363/1, Přemyslova ul., 

Ing.Chval" 
 

Rozprava: 

      Stavebníci, pan xxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují realizaci nové vodovodní 

a kanalizační přípojky pro pozemek p. č. 1363/1 k. ú. Turnov v Přemyslově ul. Stavebníci zajišťují na své 

náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného 

pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 1362 v k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví města 

Turnov v celkové délce obou přípojek cca 8 bm.  

 
 

usnesení RM č. 5/2018 

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 pozemek parcel. č. 1362, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 8 bm 

dotčených stavbou vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek p. č. 1363/1 k. ú Turnov, Přemyslova 

ul. Stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxxxx , oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 3.200,- Kč 

+ DPH (400,-x 8bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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6. Zadávací podmínky VŘ “ „Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny 

pro nemocnici v Turnově, ul. 28. října č.p. 812 a č.p. 1335 v Turnově“ 
 

Rozprava: 

      Staženo z programu, RM trvá na podrobnější analýze případného investování kotelen ze strany MTT 

v příspěvkových organizacích města. 
 

 

7. Zadávací podmínky VŘ " Výměna oken v BD Bezručova č.p. 1054 a č.p. 1055, 

Turnov" 
 

Rozprava: 

      Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících 71 ks oken v bytovém domě v ul. Bezručova č. p. 

1054  a č. p. 1055 za nová plastová okna. Část oken je v tomto době již vyměněna. Výběrové řízení bude 

vypsáno po schválení rady města a plánované odevzdání nabídek se předpokládá v lednu 2018. 

Rozpočtované náklady 1,8 mil. Kč s DPH. 

 
 

usnesení RM č. 6/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a č. p. 1055, Turnov“ a 

schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ludmila 

Těhníková, Jiří Jiránek, Ing. Miloslav Chrumko 
 

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

 

8. Zadávací podmínky VŘ " Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova, č.p. 525" 
 

Rozprava: 

      Stávající plastová okna pochází z přestavby původních vojenských objektů na základní školu. Profily 

těchto oken nevyhovují pevností a ani současným tepelně technickým požadavkům. Dochází k průhybům 

a kroucení profilů, okna pak nejdou otevřít nebo i vypadávají. Ve třídě pak jde otevřít třeba jenom jedno 

okno, zbývající jsou trvale zavřena. Na základě těchto skutečností firma ACTIV Projekce zpracovala 

projektovou dokumentaci na výměnu okenních výplní na hlavní budově školy (č. p. 525). Nová okna a 

dveře budou plastová bílá, zasklená dvojsklem. Vybrané dveře (boční a některé na terasu) budou 

hliníkové. Vzhledem k rozsáhlosti školy byla akce rozdělena na pět částí (po jednotlivých podlažích), 

které se dají realizovat samostatně. 

  

Rozpočtové náklady včetně DPH (po jednotlivých podlažích): 

1. PP ……………………………    782 tis. Kč 

1. NP …………………………… 1 911 tis. Kč 

 2.   NP …………………………… 1 735 tis. Kč 

 3.   NP …………………………… 1 668 tis. Kč  

 4.   NP ……………………………    890 tis. Kč 

 Celkový náklad: …………………   6 986 tis. Kč 

 

Výběrové řízení se vyhlásí na celou zakázku s tím, že každý rok by se realizovala jedna etapa (obdobně 

jako u ZŠ Skálova). Minimální částka plnění za rok bude 750 tis. Kč bez DPH a celá akce bude trvat 

nejdéle 5 let. 
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usnesení RM č. 7/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova, č. p. 525“ a 

schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ludmila 

Těhníková, Ing. Ladislav Osička, Mgr. Ivo Filip 
 

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

 

9. Zadávací podmínky VŘ "Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, 

část B“ 
 

Rozprava: 

      V roce 2017 byla zrealizována etapa projektu „ Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – 

Károvsko“ – část C“ - komunikace a sítě pro 9 městských pozemků a pro 4 soukromé pozemky. V roce 

2018 se bude realizovat etapa B. V rámci výstavby této etapy dojde k realizaci dvou nových částí 

komunikací v bytové zóně Hruštice- Károvsko. Bude se jednat o větev 101.11 v délce 73,27 m a 101.9 v 

délce 53,88 m. Obě dvě části komunikace, včetně křižovatek, budou realizovány v navržených 

konstrukčních vrstvách komunikací dle projektové dokumentace v celkové šířce 6m. Na tento projekt je 

zpracována zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Jedná se o stavební práce v 

předpokládané hodnotě 2,2 mil. Kč bez DPH.  

 
 

usnesení RM č. 8/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na stavbu "Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice 

– Károvsko, část B" a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Michal Loukota, 

Jiří Vele, Stanislava Syrotiuková, Ludmila Těhníková. 
 

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

 

10. Zadávací podmínky VŘ " Kompostárna Turnov - rozšíření plochy" 
 

Rozprava: 

      V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření plochy kompostárny Turnov. 

Stavba bude sloužit jako další zpevněná plocha pro dozrávání kompostu a skladování hotového kompostu. 

Nová zpevněná plocha je navržena v ploše 1360 m2 a v rámci stavby se bude řešit i dešťová kanalizace, 

která bude zajišťovat odvod dešťových vod z nové zpevněné plochy do stávající sběrné jímky. Předmětem 

veřejné zakázky bude realizace dle zpracované projektové dokumentace a zadávacích podmínek. 

Výběrové řízení bude vypsáno po schválení rady města a plánované odevzdání nabídek se předpokládá 

v únoru 2018.  

 
 

usnesení RM č. 9/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Kompostárna Turnov, rozšíření plochy“ a schvaluje komisi pro 

otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Stanislava 

Syrotiuková, Mgr. Loukota Michal, Libor Preisler. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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11. Zrušení zadávacího řízení " Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, 

Turnov 
 

Rozprava: 

      V termínu do 4. 1. 2018 do 13:00 hodin nebyla podána žádná nabídka zadávacího řízení „Stavební 

úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“. Hodnotící komise doporučuje zadavateli zadávací 

řízení zrušit dle § 127 odst. 1 – v zadávacím řízení není žádný účastník. 

 
 

usnesení RM č. 10/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení zadávacího řízení „Stavební úpravy a přístavba základní 

školy Mašov, Turnov“ dle § 127 odst. 1 – v zadávacím řízení není žádný účastník. 
 

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

usnesení RM č. 11/2018 

RM pověřuje  

starostu města předložením materiálu na RM, který nastíní další budoucí řešení projektu Stavební úpravy 

a přístavba základní školy Mašov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

 

12. Výběr nejvhodnější nabídky – Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně 

implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR – část 1“  a 

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

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení Vstupní a rozdílová analýza (GAP) 

GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR – část 1“ a 

„Zajištění služby externího Pověřence pro ochranu osobních údajů – část 2.“, který provedla hodnotící 

komise dne 4. 1. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem BDO Advisory, s.r.o. za cenu Kč 1 732 000,- bez DPH, a to za část 1. Kč 340 000,- bez DPH 

a za část 2. Kč 29 000,-/ měsíčně a 1 392 000,- za 48 měsíců, a to bez DPH.  
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usnesení RM č. 12/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele BDO Advisory, s.r.o. IČ: 

27244784 na realizaci zakázky Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech 

dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR – část 1“ a „ Zajištění služby externího Pověřence 

pro ochranu osobních údajů – část 2.“ za cenu Kč 1 732 000,- bez DPH, a to za část 1. Kč 340 000,- bez 

DPH a za část 2. Kč 29 000,-/ měsíčně to je 1 392 000,- za 48 měsíců, a to bez DPH a zároveň schvaluje 

uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb s tímto dodavatelem. 
 

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

 

13. Výběr nejvhodnější nabídky " Analýza provozování vodohospodářského majetku 

na území Města Turnova po roce 2020" 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Analýza provozování 

vodohospodářského majetku na území Města Turnova po roce 2020“, který provedla hodnotící komise 

dne 21. 12. 2017, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČ: 47116901 za cenu Kč 88 000,- bez DPH a Kč 

106 480,- s DPH. 

 

 
 
 

usnesení RM č. 13/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba, a.s., IČ: 47116901 na realizaci zakázky „Analýza provozování vodohospodářského majetku na 

území Města Turnova po roce 2020“ za cenu včetně DPH Kč 106 480,- a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o poskytnutí služeb s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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14. Výběr nejvhodnější nabídky " Dodávka a montáž 19 ks parkovacích automatů" 
 

Rozprava: 

      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Dodávka a montáž 19 ks parkovacích 

automatů“, který provedla hodnotící komise dne 8. 1. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a 

podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem WSA doprava a parkování s.r.o.  IČ: 27913309 za cenu 2 

706 624 Kč s DPH. 

 

 
 

 

usnesení RM č. 14/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele WSA doprava a parkování 

s.r.o.,  

IČ: 27913309 na realizaci zakázky „ Dodávka a montáž 19 ks parkovacích automatů“ za cenu včetně DPH 

Kč 2 706 624,- a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

15. Výročí vzniku republiky – přehled akcí 
 

Rozprava: 

      Dovolte, abych Vás seznámila s přehledem akcí k výročí vzniku republiky, které bude pořádat město 

nebo jeho příspěvkové organizace, či na nich město bude participovat  

  K výročí vzniku republiky bylo vytvořeno PF města, pořízené fotografie budou použity i v průběhu 

roku.  

  Reedice publikace Turnov – vydáno 1500 kusů – 1000 ks česky, 500 ks cizojazyčná mutace 

  Dokument mapující 100 let v Turnově – TV M. Brunclík 

  Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ – výtvarná, literární na téma Turnov 2118 

  Projekt – Příběhy našich sousedů  - Post Bellum – závěrečný večer duben /květen  

  Městský ples – 16. 2. 2018 (připomínající rok 1918 – program: orchestr L. Bareše, vystoupení skupiny 

Swingbusters, módní přehlídka DUV Granát, fotokoutek, dobová výzdoba a úprava sálu) 

  Den vítězství – pátek 4. 5. 2018 – účast armády ČR, pietní akt u pomníku, v jednání dobová bitva  

  Slavnostní koncert – 13. 6. 2018 – ve spolupráci s festivalem Dvořákův Turnov a Sychrov  -  divadlo  

Turnov – Koncert Gabriela Beňačková a Jakub Pustina – turné k výročí vzniku republiky  

  Setkání partnerských měst – 28. září 2018 – v únoru bude podána žádost o dotaci Euroregion Nisa, 

rozpočet akce cca 350 tis. Kč, kofinancování 15%  

  28. říjen 2018 – slavnostní večer KC Střelnice, předávání ocenění města, koncert Podkrkonošský 

symfonický orchestr s programem ke vzniku republiky  

Akce pro veřejnost -  Otevření úřadu č. p. 466 s doprovodným programem  

  Výstava v prostorách radnice – putovní výstava Libereckého kraje - prosinec   
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Další akce:  

Legio vlak  - turnovské nádraží 12. - 17. 6. 2018 

Všesokolský slet 9. – 10. 6. 2018 

Výročí 110 let gymnázia  

Výročí 110 let ZŠ Skálova  

 

Akce za účasti příspěvkových organizací a s.r.o.  

Knihovna A. Marka a Muzeum Českého ráje - cyklus přednášek v Kamenářském domě – více viz 

příloha, besedy, worskopy pro školy   

Kulturní centrum Turnov – zařazení tématického pořadu v rámci dramaturgických řad  

Středisko volného času Žlutá ponorka – Dětský den – 9.6.  – zařazeno téma 1. republika a Sokol, 

výzdoba budovy Ponorky - světlený panel "stoletá historie domu v Husově ulici" (mravný a nemravný 

život za 1. republiky), Majáles parlamentu mládeže ke 100letům – zatím ve fázi námětu, výstava 

fotokroužku  

Hrad Valdštejn - speciální prohlídky na hradě Valdštejně s připomenutím 1. republiky, tematická 

výstava, vydání turistické známky 

Městská sportovní Turnov – námět na výstavu mapující turnovská sportoviště  

 
 

usnesení RM č. 15/2018 

RM bere na vědomí  

přehled akcí města k výročí vzniku republiky. 
 

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

16. Návrh rozpočtového opatření č.1 na rok 2018 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018, důvodem je upřesnění 

stavu na účtech k 1. 1. 2018 dle skutečnosti, navýšení oproti předpokladu je o 14,7 mil. Kč. 
 

Celkové výdaje se navyšují o 14.728 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 3.228 tis. Kč a 

kapitálové výdaje se navyšují o 11.500 tis. Kč.  
 

Běžné výdaje obsahují výdaje na finanční vypořádání dotací na volby do PS a na přípravnou fázi na 

volbu prezidenta – výdaje byly nižší než dotace, z důvodu toho vracíme zpět MF částku ve výši 72 tis. Kč 

{ř. 156 a ř. 157}, navýšení o 200 tis. Kč výdajového řádku {ř. 202} na zpracování analýzy ochrany 

osobních údajů dle EU dle soutěže, dále navýšení příspěvku o 100 tis. Kč {ř. 266} pro Základní školu 

Turnov, Skálova 600 na vybavení 6 tř. (lavice), navýšení rezervy na rok 2019 o 1000 tis. Kč {ř. 291} a 

rezervy nespecifikované o 1156 tis. Kč {ř. 293} a vznik nového řádku ve výši 700 tis. Kč na drobné 

opravy a vybavení pro TPaCR dle hospodářského výsledku organizace {ř. 364}. 
 

V kapitálových výdajích se navyšuje řádek u zastupitelů o 200 tis. Kč na investiční půjčku na 

předfinancování nástavby pro Slunce Všem {ř. 386} – odložení vrácení půjčky, řádek u odboru ŠKS – 

částka ve výši 100 tis. Kč {ř. 393} na doplatek dotace pro sportovní organizaci dle schválené smlouvy 

v ZM 14. 12. 2017 (v roce 2017 nebyla vyplacena), kapitola odboru správy majetku se navyšuje o částku 

11.200 tis. Kč, a to na řádku komunikace o 3 mil. Kč {ř. 401}, projekty o 1 mil. Kč {ř. 404}, městské 

organizace investice o 5,2 mil. Kč {ř. 406} – na havárii kotelny ZŠ Skálova a střechy ZŠ Žižkova, nový 

řádek na rekonstrukci sportovního hřiště u OAHŠ ve výši 1,2 mil. Kč {ř. 414} – havarijní stav hřiště a 

řádek pro knihovnu – pobočka žst. stanice – mezipatro, vybavení ve výši 800 tis. Kč {ř. 417}. 

Financování se navyšuje o 14.738 Kč na částku ve výši 87.452 tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky 

dlouhodobých úvěrů -13.789 tis. Kč, +45.805 zapojení zůstatku na účtech minulého roku (navýšení o 

14,73 mil. Kč dle skutečného zůstatku na účtech k 1. 1. 2018), + zapojení přijatého dlouhodobého úvěru 

v roce 2017 ve výši 55.436 tis. Kč na rekonstrukci nového úřadu čp. 466 ve Skálově ul. aj. 

Materiál bude projednáván na lednovém ZM. 
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usnesení RM č. 16/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 s úpravami dle diskuze. 
 

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

 

17. Výsledek VŘ na dodávku úklidových a domovnických prací pro budovy MěÚ 

Turnov na období 1.3.2018 - 31.3.2020 
 

Rozprava: 

      V rámci výběrového řízení došly dvě nabídky. Hodnotící komise určila jako vítěze firmu Roko 

Service plus s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu 2 292 950,- Kč vč. DPH. Nabídka firmy vyhovuje po 

všech stránkách zadání i potřebám úřadu. Druhá nabídka nebyla hodnocena pro nesplnění podmínek 

zadávací dokumentace, konkrétně nebyla splněna podmínka tvorby ceny na základě obhlídky prostor, což 

vyplývá z prezenční listiny. Firma zadavatele nijak před podáním nabídky nekontaktovala, nevznesla 

žádný dotaz ani si nevyžádala dokumentaci k nové budově. Stávající cena 2 256 tis. Kč s DPH/2 roky. 

 

 
 
 

usnesení RM č. 17/2018 

RM schvaluje  

jako vítěze VŘ na dodávku úklidových a domovnických prací pro budovy MěÚ Turnov na období 1. 3. 

2018 - 31. 3. 2020 firmu Roko Service plus s.r.o. za celkovou cenu 1 895 000,-Kč bez DPH tj. 2 292 950,- 

Kč vč. DPH. 
 

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

18. Projekt na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad 
 

Rozprava: 

      Již v listopadu loňského roku jsem Vám na jednání RM sdělila stručnou informaci, že připravujeme 

dotaci na pořízení podzemních kontejnerů na sběr druhotných surovin na dvou stanovištích ve městě. 

Jedno místo by mělo vzniknout na parkovišti U RAKA, druhé u BILLY v Nádražní ulici. Naše společnost 

Turnovské odpadové služby, s. r. o. již koupila nové vozidlo DAF nosič kontejnerů s hydraulickou rukou, 

kterým je možné tyto kontejnery svážet. 

 

Lokality:  parkoviště U Raka (3 nádoby – papír, plasty, sklo – bílé + barevné) 

  Billa u nádraží (4 nádoby – papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé) 

 

Způsobilé výdaje projektu  3207995 Kč  

Dotace ve výši     2726796  

Vlastní zdroje        555942 Kč (k financování se dá využít fond EKOKOMu) 

Nezpůsobilé výdaje         74784 Kč (nad limit maximální výše uznatelných nákladů na 

projektovou přípravu) 

 

Popis  ks cena za 1 ks bez DPH cena celkem bez DPH 

Podzemní kontejner 3 m3 2 140000 280000 

Podzemní kontejner 5 m3 5 165000 825000 

Stavební práce SO2, SO3 1 695817 695817 

Kontejner 11,5 m3 10 65400 654000 

        

Celkem     2454817 

 

Svoz odpadu podzemních kontejnerů vychází jako dražší, ročně o cca 153.000,- Kč. Na straně druhé 

získáme estetické, velkoobjemové separační místa na velmi frekventovaných částech města. 
 

 
 

usnesení RM č. 18/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit podání žádosti „Podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad Turnov“ do Státního 

fondu životního prostředí – 69. výzvy, Prioritní osy 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 

rizika, Specifického cíle: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Aktivita 3.2.1 

– Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. 
 

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

 

19. Odměny medailistům z MS a ME za rok 2017 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám návrh odměn medailistům z mistrovství světa a mistrovství Evropy za rok 2017. 

Odměny budou vyplaceny z řádku rozpočtu – Reprezentace města – odměny za výjimečné výkony, v 

rozpočtu je částka 40 tis. Kč. Navrhuji zatím k rozdělení částku 22 tis. Kč. Všichni nominovaní jsou 

členové TJ Turnov, z. s.  
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usnesení RM č. 19/2018 

RM schvaluje  

odměny medailistům z mistrovství světa a mistrovství Evropy za jejich významnou reprezentaci města na 

vrcholných akcích v celkové výši 22.000 Kč v maximální výši 3.000 Kč jedné osobě dle návrhu. Odměny 

budou vyplaceny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Všichni jmenovaní jsou členy TJ 

Turnov, z.s. 

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

 

20. Regenerace sídliště u nádraží - VI. etapa 
 

Rozprava: 

      Návrh na kácení dřevin předkládá odbor správy majetku na základě již zpracované projektové 

dokumentace (Projekt rekonstrukce zeleně sídliště U Nádraží, Turnov – VI. etapa, zhotovitel: Ing. Josef 

Souček, datum: 25. 8. 2017). Ke kácení je navrženo celkem 10 ks stromů a 18 m3 keřových porostů, 

přičemž povolení podléhá 6 ks dřevin, a to: 

- č. 16. borovice lesní (Pinus sylvestris), pozemek p. č. 2600/1 k. ú. Turnov, obvod kmene 85 cm, 

podúrovňový exemplář bez perspektivy, 

- č. 28 jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), pozemek p. č. 2544/1 k. ú. Turnov, obvod kmene 107 cm, 

koruna z 50% suchá, odumírající exemplář bez další perspektivy růstu a vývoje na stanovišti, 

- č. 38 bříza bílá (Betula pendula), pozemek p. č. 2544/1 k. ú. Turnov, obvod kmene 124 a 135 cm 

(vícekmen), exemplář navržen k odstranění z důvodu výstavby parkoviště, 

- č. 47 modřín opadavý (Larix decidua), pozemek p. č. 2600/1 k. ú. Turnov, obvod kmene 81 cm, 

exemplář navržen k odstranění z kompozičních důvodů, 

- č. 55 smrk pichlavý (Picea pungens), pozemek p. č. 2600/1 k. ú. Turnov, obvod kmene 120 cm, 

exemplář ve spodní části velmi silně prosychá, neperspektivní, 

- č. 63 smrk pichlavý (Picea pungens), pozemek p. č. 2600/1 k. ú. Turnov, obvod kmene 151 cm, 

usychající koruna, exemplář na konci životnosti bez další perspektivy růstu a vývoje na 

stanovišti. 

Dřeviny jsou číslované podle mapového podkladu a inventarizační tabulky projektové dokumentace. 

Proběhla velmi rozsáhlá diskuze RM, pana arch. Součka a OŽP o již provedených úpravách, postupu při 

povolování kácení a údržbě nové a stávající zeleně. 

 
 

usnesení RM č. 20/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 

85 cm, 1 ks modřínu opadavého o obvodu kmene 81 cm a 2 ks smrků pichlavých o obvodu 

kmene 120 cm a 151 cm, vše rostoucí na pozemku p. č. 2600/1 v k. ú. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 21/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks jeřábu ptačího o obvodu 

kmene 107 cm a 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 124 cm a 135 cm (vícekmen), vše rostoucí 

na pozemku p. č. 2544/1 v k. ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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21. Rozvojové záměry škol – ZŠ Turnov, Žižkova 518 
 

Rozprava: 

      Dovoluji si předložit aktuální žádost ředitele ZŠ Žižkova o navýšení provozního příspěvku za účelem 

zajištění personální podpory výuky žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na 2. pololetí.  V říjnu 2017 

jsme schválili podporu pro ZŠ Skálova a ZŠ 28. října. Jedná se o podporu pro řešení ojedinělé personální 

situace.  
 

usnesení RM č. 22/2018 

RM schvaluje  

rozvojový záměr Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na zajištění podpory žáků 

se speciálně vzdělávacími potřebami a doporučujeme ZM navýšení finančních prostředků do rozpočtu 

školy dle návrhu. 
 

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

  

 

 

V Turnově, dne 15. ledna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………  …………………………………….. 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

         starosta          místostarostka 

 


