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

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

 
 

Zápis z 3. jednání rady města Turnov 

ze dne 7. 2. 2018 

 

 

  

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

Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

František Zikuda            

František Zikuda 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Základní škola Mašov - další postup Ing. Tomáš Hocke               8:00 – 8:25       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

2. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 

2018 – doplnění informací 

Mgr. Jana Svobodová          8:25 – 9:00       

3. Čerpání rezervního fondu a změna limitu pracovních úvazků 

příspěvkových organizací 

Mgr. Petra Houšková  

4. Funkční období ředitelů mateřských a základních škol 

(2012-2018) a záměr dalšího postupu 

Mgr. Martina Marková       

5. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na 

základních školách 

       

Záležitosti odboru správy majetku 

6. 

 

 

7. 

Zadávací podmínky VŘ  „Zpracování projektové 

dokumentace – Domov se zvláštním režimem u Domova 

důchodců Pohoda Turnov" 

Zadávací podmínky výběrového řízení „Oprava hřbitovní 

zdi u kostela Narození Panny Marie, Turnov – II. Etapa – 

část G,H, I“ 

Ludmila Těhníková            9:00 – 12:30       

8. Výběrové řízení na dodavatele akce „Vybudování učebny 

mineralogie a keramiky v SVČ Žlutá ponorka, Turnov“ 

       

9. Výběr nabídky „Zpracování projektové dokumentace – 

Denní stacionář Mateřské školy a Základní školy Sluníčko v 

Turnově - nástavba“ 

Ing. Tomáš Hocke       

10. Výběr nejvhodnější nabídky – „Kompostárna Turnov – 

rozšíření plochy“ 

       

11. Výběr nejvhodnější nabídky – Výměna oken v BD 

Bezručova č.p. 1054 a 1055, Turnov“ 

       

12. Užívání autobusového stání na terminálu Ludmila Těhníková       
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Přestávka                                                                                                                                              12:30 – 13:00 

Záležitosti odboru životního prostředí                                                                                                                      

27. Rozpis akcí na rok 2018 Mgr. Jana Svobodová        13:00 – 13:30  

28. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na 

rok 2018 

       

Ostatní 

29. Obecně závazná vyhláška - hazard Ing. Tomáš Hocke              13:30 – 15:00  

30. Pronájem prostor v objektu školy ul. Alešova č. p. 1723 Mgr. Petra Houšková       

31. Zásobování vybraných objektů města teplem Mgr. Jana Svobodová       

 

1. Základní škola Mašov - další postup 
 

Rozprava: 
      Předkládám materiál, který analyzuje stávající stav v projektové fázi stavby, výsledek výběrového řízení na 

zhotovitele a ukazuje další varianty postupu. Na základě usnesení ZM z 19. 10. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení 

na dodavatele stavby s cenovým omezením 35 mil. Kč vč. DPH. I když došlo k prodloužení lhůty k podání nabídek, 

tak přesto žádná nepřišla. Tímto krokem byla ověřena nereálnost ceny, kterou bylo ZM ochotno za stavbu vynaložit 

a je potřeba stanovit další postup v rámci této akce. V průběhu minulého roku jsme řešili architektonickou studii 

Rekonstrukce a dostavby Základní školy Mašov. Po mnoha jednáních jsme rozšířili stávající stavební program 

především v počtu kmenových tříd na pět, novou jídelnu, místnost družiny, šatny a zázemí pro pedagogy. Po mnoha 

připomínkách jsme docílili architektonické studie, která odpovídala představám zastupitelů a odborné veřejnosti. 

Klíčové pro samotné rozhodnutí byla odhadovaná cena stavby na 28,5 mil. Kč vč. DPH. Zpracovatelem studie byla 

firma Top Design Vlastibořice. Na základě rozhodnutí zastupitelstva jsme zahájili projektové práce s vizí zahájení 

stavby v květnu 2018. Ty vyhrála na základě VŘ firma BKN Vysoké Mýto za částku cca 830 tis. Kč s DPH. Na 

projektu probíhaly kontrolní dny a ze strany města jsme se snažili o maximální úspory s ohledem na zachování 

architektonického rázu objektu dle schválené studie (řízené větrání, technické řešení dřevěných obkladů, střešní 

krytina, řešení odvodu dešťových vod apod.). Na třetím KD začal projektant naznačovat mírné navýšení nákladů na 

stavbu. O to větší bylo překvapení, když na posledním KD těsně před odevzdáním byla oznámena cena 50 mil. Kč 

vč. DPH. Rekonstrukce budovy a přístavba 42.254 450,-Kč vč. DPH. Zpevněné plochy, přípojky, gastro vybavení, 

vnitřní vybavení, VRN 7.520 887,-Kč vč. DPH. 

 

13. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace        

14. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ul., Turnov        

15. Poskytnutí náhradního bydlení nájemníků domů čp. 1001, 

1002 ul. 5.května Turnov 

       

16. Prodej části pozemku pro výstavbu samoobslužné 

automyčky p.č.3386/1 k.ú. Turnov 

       

17. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, smlouva o právu provést stavbu "Chodník 

Károvsko, Turnov" 

       

18. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí "Posun sjezdu 

na p.p.č. 863/1 z komunikace III/2831, k.ú. Turnov" 

       

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu"SM Turnov-Vesecko, Amix 

Production-kVN" 

       

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"Reko RS Turnov-Hruštice, STL plynovod" 

       

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu "SM Turnov, Daliměřice 

parc. č.698/17-kNN 

       

22. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene-

služebnosti "Plynovodní přípojka pro pozemek p. č.1363/1, 

Přemyslova,Turnov" 

         

23. Smlouva o právu provést stavbu, Profes projekt, Markova 

ulice 

       

24. Nádražní ulice, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene České dráhy x Cetin 

       

25. Zřízení věcného břemene služebnosti k odměřeným částem 

pozemku p.č. 1986/1 v k.ú. Turnov 

       

26. Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les        
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Navrhovaná řešení:  

- varianta č. 1 – vrátit se zpět do studie a zmenšit obestavěný prostor, držet pouze 4 třídy (tak jak je stávající stav) s 

tím, že jedna třída bude v podkroví - družinu, šatnu a jídelnu umístit do přízemí a minimalizovat přístavbu  

- varianta č. 2 – udělat nový projekt změny stavby před jejím dokončením, v rámci této změny pak nedělat 1. 

podzemní podlaží (místnost družiny, třída, hygienické zázemí, inkluzivní místnost a schodiště), třídu/družinu přenést 

do podkroví (výhodou je využití části projektu, bude nutná změna stavebního povolení, nevýhodou pak zábor 

zahrady), úspora cca 6,2 mil. Kč za obestavěný prostor (6800Kč/m3) + cca 2 mil. Kč za podchytávání základů a 

vybavení  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

usnesení RM č. 52/2018 

RM projednala  

materiál ZŠ Mašov – další postup. Ředitelka školy i osadní výbor Mašov trvá na stavebním programu, který 

odpovídá zpracované projektové dokumentaci v roce 2017. Toto stanovisko predikuje náklady na rekonstrukci a 

přístavbu školy ve výši cca 49 mil. Kč. RM předloží materiál k diskuzi ZM. 
 

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

  

2. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018 – doplnění 

informací 
 

Rozprava: 
       Na lednovém jednání projednala Rada města návrh na rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím 

z rozpočtu města. Součástí návrhu bylo i rozdělení dotací na pořízení, technické zhodnocení nebo opravy 

dlouhodobého majetku – pro tuto oblast je vyčleněno z celkové dotace 438.000 Kč. Pro úplnost před projednáváním 

v Zastupitelstvu města je níže uveden způsob výpočtu dotace pro tuto oblast. U všech požadavků byla předsedkyní 

sportovní komise zohledněna povinná spoluúčast ve výši 30% a dále byly navrženy projekty, které by měly být 

z tohoto dotačního programu podpořeny. Jedná se o následující:  

TJ Turnov: sprchy v hale (max. možná dotace je 105.000 Kč) a oprava střechy na hale (max. možná dotace je 

161.000 Kč) 

TSC Turnov: dle žádosti, max. možná výše dotace 140.000 Kč 

T. J. Sokol Turnov: celková rekonstrukce šaten, max. možná výše dotace 35.000 Kč 

Orel Turnov: oprava střechy nad tělocvičnou, max. možná výše dotace 21.700 Kč  

Po vyloučení nepřípustných návrhů na dotaci a po zohlednění spoluúčasti žadatelé požadují 462.700 Kč, přičemž 

alokováno je 438.000 Kč. Z tohoto důvodu bylo na sportovní komisi projednáno krácení všech relevantních 

požadavků koeficientem: 1,056. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

usnesení RM č. 53/2018 

RM souhlasí  

s návrhem rozdělení dotací na pořízení, technické zhodnocení nebo opravy dlouhodobého majetku, který je součástí 

dotace sportovním spolkům a organizacím. 
 

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

  

3. Čerpání rezervního fondu a změna limitu pracovních úvazků příspěvkových 

organizací 
 

Rozprava: 
      Žádost ředitele organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace o navýšení 

pracovních úvazků o 2 pracovní úvazky ze schválených 8,5 úvazků na celkových 10,5 úvazků, přičemž limit platů 

zůstává nezměněn. Důvodem je využití dotace od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce. Rozpis úvazků, které 

se díky dotaci ÚP zafinancují – jde o úklidové, pomocné knihovnické a pomocné údržbářské práce. 
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Žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace o čerpání 

rezervního fondu organizace do výše 12.000 Kč na dokončení rekonstrukce zabezpečovacího systému v mateřské 

škole.  

Odůvodnění: Během rekonstrukce zabezpečovacího zařízení se ukázalo, že elektrické rozvody, které nebyly měněné 

a jsou ze 70. let, jsou příčinou rušení na monitorech ve 4 třídách MŠ. Každá je na jiném jističi a při změně odběru je 

rušen příjem. Obraz z kamery u vstupních dveří je tak rušen na všech monitorech a není tak dobře čitelný. Při změně 

odběru se změní příjem – stačí cokoli. Montážní firma (EFG) tento stav umí odstranit jednotným propojením a 

zapojením na 1 jistič. Částka potřebná k nápravě současného nevyhovujícího stavu je 12.000 Kč. Dále ředitelka žádá 

o čerpání rezervního fondu do výše 27.000 Kč na úhradu pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany organizace. 

Odůvodnění: Při sestavování rozpočtu nebyla částka ještě známa a probíhala první jednání s pojistitelem. Pojištění 

právní ochrany je při počtu zaměstnanců v organizaci (přes 30) a počtu dětí a žáků (130), kteří organizaci navštěvují, 

vnímáno jako užitečné. 

usnesení RM č. 54/2018 

RM schvaluje  

organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace navýšení pracovních úvazků o 2 

pracovní úvazky na celkových 10,5 úvazků, přičemž limit platů zůstává nezměněn. 
 

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

usnesení RM č. 55/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 39.000 Kč na dokončení rekonstrukce zabezpečovacího systému v mateřské škole (12.000 Kč) a 

na úhradu pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany organizace (27.000 Kč). 
 

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

4. Funkční období ředitelů mateřských a základních škol (2012-2018) a záměr 

dalšího postupu 
 

Rozprava: 
      V kalendářním roce 2018 končí šestileté funkční období 6 ředitelkám mateřských škol, 2 ředitelkám a 1 řediteli 

základní školy, řediteli Základní umělecké školy a řediteli Střediska volného času. Funkční období končí všem 

uvedeným shodně k 31. 7. 2018.  

 

Jméno 

 

dat. narození organizace jmenování  funkční období do: 

 

Frič Jaromír 08.08.1961 ZŠ 28. října 01.08.2012 31.07.2018 

Loukota Michal 16.02.1983 ZŠ Skálova 01.08.2013 31.07.2019 

Filip Ivo 05.09.1959 ZŠ Žižkova 01.08.2013 31.07.2019 

Šulcová Renata 05.12.1961 ZŠ Mašov 01.08.2012 31.07.2018 

Štoudková Jaroslava 05.08.1958 ZŠ Zborovská 01.08.2012 31.07.2018 

Svobodová Zdeňka 17.09.1953 MŠ 28. října 01.08.2012 31.07.2018 

Dovolilová Naděžda 24.02.1962 MŠ Alešova 01.08.2012 31.07.2018 

Dontová Jana 04.01.1962 MŠ Bezručova 01.08.2012 31.07.2018 

Čiháková Zdeňka 25.01.1955 MŠ Mašov 01.08.2012 31.07.2018 

Brožová Jana 23.09.1961 MŠ Zborovská 01.08.2012 31.07.2018 

Musílková Dana 13.08.1963 MŠ J. Palacha 01.08.2015 31.07.2021 

Lamačová Hana 27.11.1964 MŠ Waldorfská 01.08.2012 31.07.2018 

Lédl Bohuslav 20.12.1968 ZUŠ 01.08.2012 31.07.2018 

Zakouřil Tomáš 22.09.1975 SVČ Žlutá ponorka  01.08.2012 31.07.2018 

Rakoušová Dagmar 17.06.1965 MŠ a ZŠ Sluníčko 01.08.2013 31.07.2019  
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Zřizovatel má na základě ustanovení č. 3 § 166 zákona 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, v platném znění, pravomoc 

vyhlásit konkurz či konkurzy na místa ředitelů jím zřizovaných školských zařízení. Konkurzy budou vyhlášeny 

v době od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018.  
 

usnesení RM č. 56/2018 

RM souhlasí  

se záměrem vyhlášení konkurzních řízení u ředitelů organizací v souvislosti s končícím funkčním obdobím: 

•Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

•Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

•Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

•Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

•Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

•Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

•Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

•Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

•Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

•Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

•Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
 

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

usnesení RM č. 57/2018 

RM ukládá  

odboru, školství, kultury a sportu realizovat v souladu s platnou legislativou kroky související s vyhlášením 

konkurzů na místa ředitelů škol a školského zařízení dle usnesení Rady města. 
 

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

5. Darovací smlouvy - obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2018 byla z rozpočtu města vyčleněna na režii odboru OŠKS a příspěvek Dítě v tísni celková částka 

55.000,- Kč, z čehož příspěvek Dítě v tísni činí 25.000,- Kč. Tato částka byla rozdělována v předchozích letech mezi 

jednotlivé základní školy, a to na základě informací o potřebnosti těchto finančních prostředků pro jejich žáky. 

Prostředky byly použity k zaplacení obědů v rámci školního stravování pro sociálně slabší žáky, kteří díky tomuto 

příspěvku Města Turnov mohli docházet na obědy s ostatními spolužáky. V letošním roce byli opět osloveni ředitelé 

základních škol v Turnově, aby uvedli, kolik mají žáků ze sociálně slabších rodin, kteří docházejí na obědy 

nepravidelně či nedocházejí na obědy vůbec, a u nichž by mohly být zaplaceny obědy alespoň částečně touto 

formou. Na základě údajů získaných ze základních škol v Turnově, navrhujeme celkovou částku 25.000,- Kč rozdělit 

mezi pěti turnovských základních škol, a to dle přiložených smluv. Celkově se jedná o podporu cca 35 dětí. 
 

 

usnesení RM č. 58/2018 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace na celkovou částku 

7.000,- Kč 
 

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

usnesení RM č. 59/2018 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace na celkovou částku 

4.500,- Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 60/2018 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na celkovou částku 

6.000,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 61/2018 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace na celkovou částku 

5.500,- Kč. 
 

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

usnesení RM č. 62/2018 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se Základní školou Turnov - Mašov, příspěvková organizace na celkovou částku 2.000,- 

Kč. 
 

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

6. Zadávací podmínky VŘ  „Zpracování projektové dokumentace – Domov se 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" 
 

Rozprava: 
      Předmětem veřejné zakázky bude vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a 

projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Domov se zvláštním režimem Turnov (Alzheimer centrum) 

dle architektonické studie zpracované v prosinci 2017. Výběrové řízení bude vypsáno po schválení rady města a 

plánované odevzdání nabídek se předpokládá v únoru 2018.  
 

 

usnesení RM č. 63/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Zpracování projektové dokumentace – Domov se zvláštním režimem u 

Domova důchodců Pohoda Turnov “ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš 

Hocke, Mg. Petra Houšková, Ludmila Těhníková, ing. Miroslav Chrumko, Jindřich Zeman Dis. 
 

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

  

7. Zadávací podmínky výběrového řízení „Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození 

Panny Marie, Turnov – II. Etapa – část G,H, I“ 
 

Rozprava: 
      Město Turnov si požádalo o dotaci z Programu regenerace městské památkové zóny na opravu hřbitovní zdi u 

kostela Narození Panny Marie Turnov - etapa II. - část G, H, I. Součástí oprav zdi je očištění zdi, vyčištění spár a 

jejich doplnění vápennou maltou, očištění a oprava krycích desek zdi. Pro rok 2018 byla z tohoto Programu Městu 

Turnov přidělena částka Kč 680 000,- na opravy budov v památkové zóně. Na opravu zdi budeme moci čerpat 

uznatelné náklady ve výši 180 tis. Kč včetně DPH. Výběrové řízení bude vypsáno po schválení rady města a 

plánované odevzdání nabídek se předpokládá v březnu 2018.  
 

 

usnesení RM č. 64/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie, Turnov – II. Etapa – 

část G,H, I“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Stanislava 

Syrotiuková ,Ludmila Těhníková, ing. Miroslav Chrumko, Jiří Vele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 8. Výběrové řízení na dodavatele akce „Vybudování učebny mineralogie a keramiky 

v SVČ Žlutá ponorka, Turnov“ 
 

Rozprava: 
      V říjnu 2017 byla podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - Komunitní 

rozvoj (IROP-CLLD) prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj o.p.s. na akci " Vybudování 

odborné učebny pro mineralogii a keramiku ". V současné době probíhá u žádosti o dotaci kontrola 2. stupně, tzn. po 

kontrole a hodnocení na úrovni Místní akční skupiny nyní žádost kontroluje Centrum pro regionální rozvoj. Podle 

lhůt pro jednotlivé stupně kontroly by měl být znám výsledek ohledně financování projektu do poloviny května 

2018. Pozitivní zprávou je skutečnost, že náš projekt pokryl spolu s dalším projektem vypsanou alokaci a nemá tudíž 

žádnou konkurenci. Dále je nutno zmínit, že žádost o dotaci na stejný projekt byla kontrolována již v rámci 56. 

výzvy IROP (velké projekty). Kontrola proběhla v pořádku a k financování byl vybrán jako náhradní projekt. Avšak 

vzhledem k velmi nízké alokaci a nákladných náhradních projektů v pořadí před naším projektem nelze očekávat 

získání dotace z této 56. výzvy.  
 

Realizace projektu zahrnuje drobné stavební práce ve stávající učebně, které představují jen dílčí zednickou práci, 

ale především půjde o velký podíl profesí a řemesel (voda, elektřina, truhlařina). Bude zde vybudováno skladovací 

mezipatro, zabudovaný interiér, úprava odpadů se speciálním nerezovým dřezem s vybíracím přepadem (pro 

brousící prášek), úprava dveřních a okenních výplní. Na přilehlém dvoře a zahradě jsou plánovány terénní úpravy 

s bezbariérovým přístupem k zadnímu vchodu, výroba drobných přístřešků, pergola pro venkovní učebnu a jiné. 

Další vybavení v rámci projektu v nákladech přes 400 tis. Kč, jako nábytek, dílenské stoly s úpravou pro broušení, 

kamenářský stroj, vybavení pro keramiku a mineralogii bude realizováno objednávkou nebo poptávkou.   

 

Realizace akce je plánována na letní měsíce, aby co nejméně omezila provoz Žluté ponorky. Podle toho je nastaven i 

termín ve výběrovém řízení. V případě, že nebude předložena žádná nabídka, bude obratem vypsáno výběrové řízení 

s posunutým termínem do zimy letošního roku.  

 

Náklady na stavební úpravy dle žádosti o dotaci: 

 náklady v Kč bez DPH náklady v Kč vč. DPH 

stavební práce 1 324 631,22 1 602 803,78 

 

Aby bylo možné celou akci časově zvládnout v tomto roce, předkládáme Vám ke schválení výzvu a návrh na členy 

hodnotící komise.  

 

Pokud dotace nebude poskytnuta, zakázka se bez náhrady zruší a nebude se realizovat. 
 

 

usnesení RM č. 65/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Vybudování učebny mineralogie a keramiky v SVČ Žlutá 

ponorka, Turnov“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Ing. Ladislav 

Osička, Ing. Eva Krsková a Mgr. Michal Loukota. 
 

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

  

9. Výběr nabídky „Zpracování projektové dokumentace – Denní stacionář Mateřské 

školy a Základní školy Sluníčko v Turnově - nástavba“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Zpracování projektové dokumentace – Denní 

stacionář Mateřské školy a Základní školy Sluníčko v Turnově - nástavba“, který provedla hodnotící komise dne 9. 

1. 2018 byla vybrána nejvhodnější nabídka dodavatele STRAET ARCHITECTS s.r.o. IČ: 27864618 za cenu a Kč 

431 970,- s DPH. Při výzvě k součinnosti při podpisu smlouvy tento dodavatel emailem oznámil, že z výběrového 

řízení odstupuje z kapacitních důvodů. Plnění zakázky bylo tedy nabídnuto dodavateli, který byl druhý v pořadí, Ing. 

arch. Zdeňku Gottwaldovi, IČ: 12176141, jehož celková nabídková cena je Kč 438 000,- (není plátce DPH). Tento 

dodavatel písemně emailem potvrdil zájem o tuto zakázku. 
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usnesení RM č. 66/2018 

RM schvaluje  

podpis Smlouvy o dílo na realizaci zakázky „ Zpracování projektové dokumentace – Denní stacionář Mateřské školy 

a Základní školy Sluníčko v Turnově - nástavba“ za celkovou cenu Kč 438 000,- s dodavatelem Ing. arch. Zdeněk 

Gottwald, IČ: 12176141. 
 

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

10. Výběr nejvhodnější nabídky – „Kompostárna Turnov – rozšíření plochy“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Kompostárna Turnov – rozšíření plochy“, který 

provedla hodnotící komise dne 31. 1. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s 

vybraným dodavatelem EUROVIA CS, a.s. IČ:45274924 za cenu Kč 3 620 320,- s DPH. Rozpočtovaná cena byla 

Kč 4 114 000,- s DPH. Termín realizace 2. 4. 2018 do 31. 5. 2018.  

 

 

 
 

usnesení RM č. 67/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924  na 

realizaci zakázky „ Kompostárna Turnov – rozšíření plochy“ za cenu Kč 3 620 320,- včetně DPH a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

11. Výběr nejvhodnější nabídky – „Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a 1055, 

Turnov“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „ Výměna oken v BD Bezručova č.p. 1054 a 1055, 

Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 5.2.2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem MSV Liberec s.r.o. IČ: 61328952 za cenu Kč 746 556 bez DPH a Kč 858 539 s 

DPH. Rozpočtovaná cena Kč 1 800 000,- s DPH.  Termín realizace od 16. 4. 2018 do 31.5.2018. 
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usnesení RM č. 68/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele MSV Liberec s.r.o., IČ: 61328952 na 

realizaci zakázky „ Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a 1055, Turnov“ za cenu včetně DPH Kč 858 539,-  a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

12. Užívání autobusového stání na terminálu 
 

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

města č. 397/20111 ze dne 15. 8. 2011 jeho provozovatelem. Na užívání autobusových stání na terminálu má město 

uzavřené smlouvy s jednotlivými dopravci.  

Nyní nás požádali nové společnosti o uzavření smlouvy o užívání autobusového stání na terminálu. Jedná se o 

společnosti: 

- Zlatovánek spol. s r.o., Polička jezdí linku Polička - Liberec 

- RETROBUS, s.r.o., Držovice jezdí linku Prostějov - Liberec 

 

Za užívání terminálu platí dopravci poplatek ve výši 9,- Kč + DPH za jednotlivý vjezd na autobusový terminál. 

Fakturace je prováděna za uplynulé čtvrtletí na základě přehledu průjezdu jednotlivých dopravců od společnosti 

BusLine, a.s., která také zajišťuje provoz informačního systému a výlep jízdních řádů na stanovištích terminálu.  
 

 

 

usnesení RM č. 69/2018 

RM schvaluje  

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

spol. s r.o., Polička za cenu 9,- Kč + DPH za vjezd na dobu určitou do 31. 12. 2018. 
 

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

usnesení RM č. 70/2018 

RM schvaluje  

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

s.r.o., Držovice za cenu 9,- Kč + DPH za vjezd na dobu určitou do 31. 12. 2018. 
 

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

13. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 
 

Rozprava: 
      Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen a služeb za 12 

měsíců roku 2017 proti průměru 12-ti  měsíců roku 2016 činila v České republice 2,5 %. Naposledy bylo nájemné 

nebytových prostor upravováno dle inflace stanovené Českým statistickým úřadem v r. 2011. Od této doby již 

nebylo nájemné na základě rozhodnutí rady města navyšováno z důvodu nízkého nárůstu inflace a stále obtížnější 

zajištění obsazení všech nebytových prostor v majetku města. V případě navýšení nájemného v nebytových 

prostorech o inflaci od 1. 7. 2018 by za rok představovalo navýšení příjmů o částku cca 100 tis. Kč. 
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usnesení RM č. 71/2018 

RM schvaluje  

zvýšení nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace pro období od 1. července 2018, a to o 2,5 %. 
 

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

14. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ul., Turnov 
 

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

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

měla v pronájmu paní xxxxxxxxxxxxxx , která byla nájemce bytu v xxxxxx a požádala o ukončení nájmu 

parkovacího místa. O toto místo požádala firma DRINGS, spol. s r.o., Turnov. Záměr pronájmu parkovacího stání 

byl vyhlášen na úřední desce v termínu od 22. 1. 2018 do 7. 2. 2018. Nikdo jiný o toto místo zájem neprojevil.  
 

 

usnesení RM č. 72/2018 

RM schvaluje  

pronájem části pozemku p. č. 141/2 a 130/1, k. ú. Turnov pro firmu DRINGS, spol. s r.o., Turnov za účelem 

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

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

15. Poskytnutí náhradního bydlení nájemníkům z domů čp. 1001, 1002 ul. 5.května 

Turnov 
 

Rozprava: 
      V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva města o změně umístění domova se zvláštním režimem dojde k 

demolici  bytových domů čp. 1001 a čp. 1002 v ulici 5. května Turnov. V těchto domech je celkem 30 bytových 

jednotek o velikosti 1+kk nebo 1+1. Vlastní demolice domu musí být provedena před zahájením výstavby domova 

se zvláštním režimem, bude hrazena výlučně z prostředků města. Odhadované náklady na demolici přibližně 2 mil. 

Kč. Vedení města má zájem poskytnout nájemníkům náhradní bydlení v bytech ve vlastnictví města včetně domů s 

pečovatelskou službou. Při uzavírání nájemních smluv odbor správy majetku v předstihu jednal s nájemníky a 

zjišťoval jejich zájem o náhradní bydlení.  
 
 

usnesení RM č. 73/2018 

RM schvaluje  

k zajištění bytových potřeb nájemníků v domě čp. 1001, 1002, ul. 5. května, Turnov, kteří si nezajistí vlastní bydlení, 

nabídnout byty dle možností města v jiných lokalitách. Byty nebudou nabídnuty p. xxxxxxx a Krajské nemocnici 

Liberec, a.s., kde skončí nájem uplynutím doby určité. Nové nájemní smlouvy na dobu určitou, budou s nájemníky 

uzavřeny z důvodu výstavby Domova se zvláštním režimem. Odmítne-li oslovený nájemce nabídnutý byt bez 

kvalifikovaného důvodu, ztratí nárok na získání dalšího bytu od města. Uplynutím doby určité pak skončí těmto 

nájemníkům nájem bytu v domě čp. 1001, 1002, ul. 5. května, Turnov. RM ukládá odboru správy majetku přidělit 

byty dle možností městského bytového fondu a postupovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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16. Prodej části pozemku pro výstavbu samoobslužné automyčky p.č.3386/1 k.ú. 

Turnov 
 

Rozprava: 
      Na základě žádosti doručené na odbor správy majetku předkládáme radě města ke zvážení prodej části pozemku 

p.č. 3386/1 v k.ú. Turnov. V žádosti je uvedeno, že požadovaná část pozemku p.č. 3386/1 o výměře cca 550m2 by 

měla sloužit pro výstavbu samoobslužné myčky pro 3 automobily. Žadatel v žádosti uvádí nabídkovou cenu 1200,- 

Kč/m2. Hodnota pozemku, dle tabulky orientačních cen pozemků podle funkčního využití dle územního plánu, je v 

rozmezí dle přístupnosti a zasíťování od 1200,- do 1800,- Kč/m2. Pozemek je územním plánem zařazen dle 

funkčního využití "OK-Komerční zařízení-Z212" a dle vyjádření odboru rozvoje města je z hlediska územního 

plánování možno záměr realizovat. Zároveň, ale odbor rozvoje města, upozorňuje na povinnost žadatele o nutnost 

zachování pěšího průchodu od Lidlu do ulice Jana Zajíce (jedná se o zajištění prostupnosti území) a dále zajištění 

souhlasných stanovisek všech vlastníků okolních pozemků s tímto záměrem i souhlasu přístupu. Žadatel uvádí, že 

přístupem pro budoucí stavbu samoobslužné myčky by bylo parkoviště supermarketu Lidl, což ovšem nemá od 

společnosti povolené, souhlasy sousedních vlastníků pozemků má prý již alespoň ústní formou zajištěné. Vzhledem 

k plánované přestavbě supermarketu, současné situaci s parkováním na jeho parkovišti a s ohledem na vzhled stavby 

samotné se však z pohledu OSM nejeví řešení tohoto záměru jako realizovatelné a z tohoto důvodu správa majetku 

nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 3386/1 v k.ú. Turnov. 
 

 

 

usnesení RM č. 74/2018 

RM neschvaluje  

prodej části pozemku p. č. 3386/1 v k. ú. Turnov o výměře cca 550m2. 
 

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

17. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, smlouva o 

právu provést stavbu "Chodník Károvsko, Turnov" 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá radě města 2 smlouvy uzavírané s Libereckým krajem na stavbu "Chodník 

Károvsko, Turnov". V rámci projektové přípravy, před podáním žádosti na stavební úřad je třeba uzavřít s majitelem 

dotčených pozemků  smlouvu:  

1/  o právu provést stavbu (OLP/123/2018) na realizaci chodníku - stavbou dojde k trvalému záboru pozemku 

rozsahu cca 138m2. Nový chodník bude navazovat na stávající chodník za okružní křižovatkou na Hruštici a bude 

ukončen na křižovatce silnic Záholice x Šetřilovko. Celková délka nového chodníku bude cca 818bm.   

2/  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (OLP/166/2018) na vedení dešťové kanalizace v pozemku 

Libereckého kraje v délce cca 20m + 2 překopy komunikace. Stavbou budou dotčeny pozemky v majetku 

Libereckého kraje parc. č. 2904/1, k. ú. Turnov a 1131/1, 2061, k. ú. Bělá u Turnova. 

 

usnesení RM č. 75/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Libereckým krajem na stavbu "Chodník Károvsko, Turnov" na 

pozemcích parc. č. 2904/1, k. ú. Turnov a 1131/1 a 2061 oba k. ú. Bělá u Turnova. 
 

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

usnesení RM č. 76/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým krajem na stavbu "Chodník Károvsko, 

Turnov" na pozemcích parc. č. 2904/1, k. ú. Turnov a 1131/1 a 2061 oba k. ú. Bělá u Turnova. 
 

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

 



12             Zápis Rady Města Turnova dne 7. 2. 2018 
 

18. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí "Posun sjezdu na p.p.č. 863/1 z 

komunikace III/2831, k.ú. Turnov" 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu uzavíranou s Libereckým krajem na stavbu 

"Posun sjezdu na p.p.č. 863/1 z komunikace III/2831, k.ú. Turnov". Jedná se o posun sjezdu v rámci výstavby 

nového chodníku a úpravy plochy o č.p.520 (budova bývalého archivu ulice Alej legií) na silnici III/2831. V rámci 

projektové přípravy, před podáním žádosti na stavební úřad je třeba uzavřít s majitelem dotčeného pozemku 

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti (OLP/20/2018).   
 

usnesení RM č. 77/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým krajem na stavbu "Posun sjezdu na p.p.č. 

863/1 z komunikace III/2831, k. ú. Turnov". Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 3875/1, k. ú. Turnov. 
 

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

 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu"SM Turnov-Vesecko, Amix Production-kVN" 
 

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

vedení VN.  Jedná se o stavbu:  „SM, Turnov, Vesecko, Amix Produktion-kVN". Záměrem investora je zrealizovat 

napojení a uložení nového přívodního kabelu vysokého napětí pro novostavbu výrobní a skladové haly Turnov-

Vesecko-II. etapa.  Projektovaná stavba bude provedena formou pokládky podzemního kabelového vedení NN.  
 

 

usnesení RM č. 78/2018 

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.695/121 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 31 bm dotčeného stavbou „SM, 

Turnov, Vesecko, Amix Produktion-kVN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 

12.400,- Kč + DPH (400,-Kč/bm). 
 

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

 

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Reko RS Turnov-

Hruštice, STL plynovod" 
 

Rozprava: 
      GasNet, s.r.o. žádá uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu 

„Reko RS Turnov-Hruštice“ Stávající rozvodná skříň (RS) je dožitá a bude nahrazena novou prefabrikovanou 

podzemní skříní-posilovacím regulačním zařízením (PRZ), které bude sloužit k propojení STL a NTL sítě v dané 

lokalitě.  PRZ bude umístěno na rohu pozemku p.č. 1203/2 v kraji pozemku s přívodem STL z ulice Zelená cesta a 

výstupem do ul. Komenského. Stávající RS bude demontována včetně dlážděných zpevněných ploch a stávajícího 

vstupního a výstupního potrubí. Stavba se dotkne pozemku p.č. 1203/2 k.ú.Turnov v krajové části města v travnatém 

pozemku za hřbitovem a pouze STL propoj povede přes místní asfaltovou komunikaci-ulicí Zelená cesta p.č. 2928 

k.ú.Turnov, oba ve vlastnictví města Turnova.  
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usnesení RM č. 79/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem 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. 1203/2 a 2928, k. ú. Turnov ve vlastnictví 

města Turnova v celkové délce cca 18 bm dotčených stavbou „Reko RS Turnov-Hruštice  ve prospěch GasNet, 

s.r.o., za jednorázovou úhradu 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 

provést stavbu "SM Turnov, Daliměřice parc.č.698/17-kNN 
 

Rozprava: 
      V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace ke stavbě: „SM, Turnov, 

Daliměřice p.č. 698/17-kNN“. Jedná se o realizaci nového podzemního vedení a nové kabelové přípojky do 

přípojkové skříně-pilíře, která se nachází na parc.č.698/17 k.ú.Daliměřice. Ze stávajícího podpěrného bodu na p. č. 

699/1 bude proveden svod kabelem do skříně a ze skříně dojde k prodloužení distribuční sítě podzemním kabelem 

ukončeným v pilíři s kabel. skříní.  Projektovaná stavba bude provedena formou podzemního kabelového vedení 

v celkové délce cca 10 běžných metrů. Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 699/1 k.ú. Daliměřice ve 

vlastnictví Města Turnova dle přiložené situace.  
 

 

 

usnesení RM č. 80/2018 

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. 699/1 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 10 bm dotčeného stavbou „SM, 

Turnov, Daliměřice p.č.698/17-kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 4.000,- Kč 

+ DPH (400,-Kč/bm). 
 

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

22. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene-služebnosti 

"Plynovodní přípojka pro pozemek p.č.1363/1, Přemyslova,Turnov" 
 

Rozprava: 
      Stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují realizaci nové plynovodní přípojky pro 

pozemek parcel. 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 k. ú. Turnov, který v majetku města Turnov v rozsahu cca 9 běžných metrů.  
 

usnesení RM č. 81/2018 

RM schvaluje  

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

souladu s ustanovením §59 zákona 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. 1362 k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 9 

bm dotčených stavbou plynovodní přípojky k parcel.č. 1363/1 k.ú Turnov, stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za jednorázovou úhradu 3.600,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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23. Smlouva o právu provést stavbu, Profes projekt, Markova ulice 
 

Rozprava: 
      Město Turnov jako vlastník pozemku p.č. 53, k.ú. Turnov a firma Profes projekt, s.r.o. jako vlastník pozemku 

p.č. 55/2, k.ú. Turnov uzavřeli dne 20. 7. 2017 smlouvu o vzájemném pronájmu části pozemků bez finančního 

vyrovnání. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Nyní majitel pozemku parc.č. 55/2, k.ú. Turnov, firma Profes 

projekt, s.r.o. požádala odbor správy majetku o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na realizaci oplocení - 

zábran na hranici svého pozemku a částečně na sousedním pozemku parc.č. 53, k.ú. Turnov, který je v majetku 

města Turnov. Jedná se o pozemek v horní části Markovy ulice - parkoviště za ZUŠ. Profes projekt, s.r.o. zde 

provedl demolici původní garáže a nyní si chce svůj pozemek ohraničit, včetně části pronajatého pozemku. Jedná se 

o trubkové zábradlí výšky 70cm, sloupky budou zabetonovány v patkách, vzdálenost sloupků bude 2,1m. Nově 

ohraničenou plochu si firma Profes projekt, s.r.o., vyštěrkuje a bude ji používat k parkování. V případě ukončení 

nájmu pozemku parc.č. 53,k.ú. Turnov bude zábrana z pozemku města parc.č. 53, k.ú. Turnov firmou Profes projekt, 

s.r.o. odstraněna a pozemek bude uveden do původního stavu.   

 

p. Hocke nahlásil střet zájmů 
 

usnesení RM č. 82/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s firmou Profes projekt, s.r.o., Turnov na vybudování zábran na části 

pronajatého pozemku parc.č. 53, k.ú. Turnov. Jedná se o trubkové zábradlí výšky 70 cm, sloupky budou 

zabetonovány v patkách, vzdálenost sloupků bude 2,1m. 
 

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

  

24. Nádražní ulice, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene České 

dráhy x Cetin 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení třístrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene mezi Českými drahami X Českou telekomunikační infrastrukturou (Cetin) X Městem Turnov. V 

rámci rekonstrukce Nádražní ulice musí dojít k vynucené přeložce distribuční soustavy v majetku Cetinu v pozemku 

parc.č. 3888/1, k.ú. Turnov (délka cca 40bm), který je v majetku Českých drah. Na základě uzavřené smlouvy mezi 

Městem Turnov a Českou telekomunikační infrastrukturou (Cetin) bude Město Turnov, jako investor stavby hradit 

vzniklé věcné břemeno. Částka ve výši 10.000,-Kč + DPH bude nyní uhrazena jako záloha, po dokončení stavby a 

jejím zaměření bude výše úhrady upravena dle skutečnosti. 
¨ 

 

 

usnesení RM č. 83/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Českými drahami, a.s., Českou 

telekomunikační infrastrukturou, a.s. a Městem Turnov v rámci stavby "Rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově"  na 

pozemek parc.č. 3888/1, k.ú. Turnov, který je v majetku Českých drah, a.s., v délce cca 40bm. Částka ve výši 

10.000,-Kč + DPH bude nyní uhrazena Městem Turnov jako záloha, po dokončení stavby a jejím zaměření bude 

výše úhrady upravena dle skutečnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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25. Zřízení věcného břemene služebnosti k odměřeným částem pozemku p.č. 1986/1 

v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Při realizaci stavby - zpevnění podkladu pro přestěhování plechových garáží vymístěných z centra sídliště 

Přepeřská bylo zjištěno, že odlehčovací kanalizace zanesená v mapovém systému GIS nevede tam, kde je zakreslena 

a ani tam, kde ji má zakreslenou Vodohospodářské sdružení Turnov, ale přímo v části pozemku určeného pro 

umístění plechových garáží. Skutečné umístění vedení odlehčovací kanalizace bylo zjištěno a vyznačeno společností 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., pobočka Turnov. Na základě zjištěných skutečností o umístění vedení 

kanalizačního řádu - odlehčovací kanalizace byla situace projednána s vedením Vodohospodářského sdružení 

Turnov, panem Ing. Milanem Hejdukem. Po vzájemné dohodě bude uzavřena mezi Město Turnov a 

Vodohospodářským sdružením Turnov smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na část kanalizačního vedení 

procházejícího nově vyměřenými pozemky p.č. 1986/252, 1986/253, 1986/254, 1986/255 a 1986/256 v k. ú. Turnov, 

sídliště Přepeřská. Pozemky jsou odděleny geometrickým plánem č. 4325-92/2017 ze dne 11.12.2017. Bude tedy 

smluvně upraven vztah právě na tu část odlehčovací kanalizace, která je dotčena stavbou zpevnění podkladu pro 

plechové garáže. 
 

 

usnesení RM č. 84/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - s právem provozování a údržby části kanalizačního 

vedení na dotčených pozemcích p. č. 1986/252, 1986/253, 1986/254, 1986/255 a 1986/256 v k. ú. Turnov, ve 

vlastnictví Města Turnov, 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. 458/2000 

Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a to bezplatně po dobu 

životnosti kanalizačního vedení. 
 

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

  

26. Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les 
 

Rozprava: 
      Na základě opakovaného podnětu vedení města a z důvodu zajištění větší bezpečnosti chodců (především dětí) 

na přechodu u Základní školy Žižkova jsme opakovaně požádali o stanovisko komisi pro životní prostření na kácení 

dvou lip v této lokalitě. O povolení ke kácení lípy, která roste v chodníku u přechodu pro chodce, odbor správy 

majetku také již jednou žádal, naší žádosti nebylo vyhověno a rozhodnutím nebylo kácení povoleno. 
 

 

usnesení RM č. 85/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení lípy srdčité rostoucí na pozemku p. č. 857/1 (před budovou čp. 518) a lípy srdčité 

rostoucí na pozemku p. č. 3857/2 (v místě přechodu pro chodce) vše v k. ú. Turnov. 
 

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

27. Rozpis akcí na rok 2018 
 

Rozprava: 
1. Organizace 2300000222 Veřejná zeleň - konkrétní akce (ř. 305) –                             1.000.000,- Kč 

Výsadba s následnou péčí – závěsné nádoby na letničky                                                    300.000,- Kč 

(Nám. Českého ráje, Antonína Dvořáka, Sobotecká, Skálova, Trávnice, B. J. Horáčka, starý most přes Jizeru), 

celkem 70 nádob.   

Nové výsadby zeleně                                                                                                           350.000,- Kč 

 Ulice Pekařova                                                 60.000,- Kč 

 Kamenec          50.000,- Kč  

 ulice Skálova (před čp. 466)                   100.000,- Kč 

 výsadby dle aktuálních požadavků vedení města                  140.000,- Kč   
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Dosadby zeleně                                                                                                                      30.000,- Kč 

 dosadby  - doplnění výsadeb v kruh. křižovatkách ul. J. Palacha, u Penny, nová plocha zeleně v ul. 

Zborovské, u Mariánského kostela, aj 

Použití kompostu  ve veřejné zeleni                                                                                     20.000,- Kč    

Zálivka stromů a keřů                                                                                        50.000.- Kč                             

Aktuální objednávky                                                                                                           150.000,- Kč 

Drobné úpravy na pozemcích Města, sekání pozemků mimo smlouvu, instalace a likvidace vánočního stromu, ván. 

výzdoba MěÚ, náměstí, opravy kotvení, likvidace invazních druhů rostlin,  chemické odplevelení, péče o trávníky, 

atd. 

Sekání podél cyklostezek                                                                                                    100.000,- Kč 

(sekání podél cyklostezek, naučných stezek a částečně podél turistických stezek bude zajišťováno 3x ročně) 
 

2. Organizace 2300000229 Publikace, studie, ostatní, projekty (ř. 312)–                           200.000,- Kč:                                   

 požadavky vedení                    100.000,- Kč 

 znalecké posudky         50.000,- Kč       

 geometrické zaměření hranic pozemků          10.000,- Kč 

 vytýčení inženýrských sítí              10.000,- Kč 

 objednávky dle aktuální potřeby        30.000,- Kč 

3. Organizace 2300000248 – Nové projekty zeleně v roce 2016 (ř. 322) -                         300.000,- Kč 

 revitalizace parku u letního kina – 2.etapa     140.000,- Kč 

 hřbitov Pelešany                                                                                     15.000,- Kč 

 Pekařova ulice            5.000,- Kč 

 Kamenec          10.000,- Kč 

 Skálova ul.                                     10.000,- Kč 

 parkoviště u Vesny                       10.000,- Kč  

 revitalizace parku u nádr. (bazén + prostor před  Billou)                                       100.000,- Kč 

 

usnesení RM č. 86/2018 

RM schvaluje  

rozpis akcí odboru životního prostředí na rok 2018 dle předloženého návrhu. RM pověřuje odbor životního prostředí  

předložit projekty zeleně v rozpracovanosti RM ke schválení. 
 

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

28. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na rok 2018 
 

Rozprava: 
      1. Svoz a likvidace komunálního odpadu 

 

Cena celkem (bez DPH)   6 672 300,78 Kč 

Cena celkem s DPH   7 673 145,90 Kč 

 

Svoz probíhá dle platného harmonogramu, který je přílohou tohoto dodatku - Příloha č. 1.  
 

2. Svoz a likvidace separovaného odpadu 

 

Cena celkem (bez DPH)   2 615 854,92 Kč 

Cena celkem s DPH    3 008 233,16 Kč 

 

Cena zahrnuje svoz papíru, plastů, skla, nápojového kartonu, biopopelnic a pytlový sběr (papír, plasty, nápojový 

karton, směsné kovy) a přepravu ke zpracování ve sjednaném harmonogramu – Příloha č. 2. 

V ceně je úklid kolem separačních nádob jednou týdně ve středu. 

V případě požadavku na svoz dalších nádob nebo zvýšení četnosti svozu bude řešeno doobjednáním v rámci rezervy 

nebo samostatnou objednávkou. 
 

V ceně není nákup separačních nádob nebo nákup některých součástí nebo dílů nádob. Nádoby, které nelze 

z technických nebo jiných důvodů vyvézt, bude hlásit zhotovitel neprodleně, nejpozději do 24 hodin, objednateli. 
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3. Úklid sběrných míst separovaného odpadu 

 

Cena celkem (bez DPH)      122 263,00 Kč 

Cena celkem s DPH        140 602,45 Kč 

 

* Billa, Koňský trh, Střelnice, Kalužník, Náměstí Českého ráje, Roubíček, COOP, Hasičárna Daliměřice 

** Na Kamenci, Diamantová, Sídliště u kina, Nudvojovice, Dělnická, Kudrnáčova, Koněvova, Zborovská, 

Svobodova, Hlavatice 

 

4. Svoz a likvidace komunálního odpadu z odpadkových košů ve městě 

 

Svoz odpadkových košů (svoz každý všední den + soboty (celoročně)) 

 

Cena celkem (bez DPH) 1 362 781,40 Kč 

Cena celkem s DPH     1 567 198,61 Kč 

 

Svoz odpadkových košů ve městě probíhá pravidelně v intervalu pondělí – sobota. Svoz probíhá dle platného 

harmonogramu, který je přílohou tohoto dodatku - Příloha č. 3. 

 

5. Nákup pytlíků na psí exkrementy  
 

Cena celkem (bez DPH) 40 000,00 Kč 

Cena celkem s DPH 46 000,00 Kč 

Cena neobsahuje nákup a opravy odpadkových košů. 

 

6. Zajištění provozu sběrného dvora na Vesecku pro veřejnost 

 

Podle schváleného provozního řádu a v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí, zvláště pak dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících. Dále v souladu s platnou 

OZV č. 6/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Turnov. 

 

Celkem cena za sběrný dvůr bez DPH     1 360 800,00 Kč  

Celkem cena za sběrný dvůr s DPH     1 564 920,00 Kč  

 

Celkové náklady za služby v roce 2018 

 

Svoz komunálního odpadu   7 673 145,90 Kč 

Svoz separovaného odpadu   3 008 233,16 Kč 

Úklid sběrných míst separovaného odpadu 140 602,45 Kč 

Svoz odpadkových košů   1 567 198,61 Kč 

Nákup pytlíků na psí exkrementy 46 000,00 Kč 

Sběrný dvůr - provoz   1 564 920,00 Kč 

Celkem - cena s DPH   14 000 100,12 Kč 

 
 

usnesení RM č. 87/2018 

RM schvaluje  

schvaluje dodatek č.1/2018 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými službami Turnov, 

s.r.o. a Městem Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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29. Obecně závazná vyhláška - hazard 
 

Rozprava: 
      Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 

30. Pronájem prostor v objektu školy ul. Alešova č. p. 1723 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení v RM proběhla další jednání o možnosti pronájmu a využití prostor ve 2. patře v objektu 

střední školy, primárně pro využití našich příspěvkových organizací. V rámci jednání byla řešena délka pronájmu, 

obsah smlouvy, organizační a provozní záležitosti pronájmu, společná prohlídka prostor s konkrétní specifikací 

využití jednotlivých tříd.  

 

Nabízeno je 2. patro školy, tzn. 11 tříd, 10 kabinetů, hygienické zázemí, oddělený vstup do školy – zadní vchod, 

omezen vstup do ostatních pater. Pronájem jednoho křídla budovy není reálný, neboť jsou zde umístěny odborné 

učebny, které škola využívá.   Nezbytné stavební úpravy budou zahrnuty do výše nájmu. Celkem se jedná o 1 460m2 

podlahové plochy. Prostor není bezbariérový, vstup vzhledem k bezpečnosti bude uzavřený (na zvonky). Vhodnou 

cílenou skupinou pro využití prostor jsou především děti a mládež a vhodným typem aktivit jsou kroužky a 

pravidelné aktivity, které navštěvuje stálá skupina účastníků. Akce pro veřejnost by zde neměly fungovat.  

 

 Nájem je stanoven na 18 000,- Kč – měsíčně (cca 148,-kč/m2) – 216 000,-Kč/rok  

 Škola má uzavřenou nájemní smlouvu s městem na pronájem budovy ve Zborovské č. p. 519. Nájem je 

nyní ve výši 721 483,-kč, v původních 921 492,-kč (sleva poskytnuta z naší strany).  

 Návrh smlouvy je uveden v příloze – smlouva mezi školou a městem, účel pronájmu: provoz školy, 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání, mimoškolní a volnočasové aktivity, nájem je na 10 let, se 

souhlasem lze prostor přenechat jiné osobě 

 Prostory k dispozici od září 2018 
 

 

 

usnesení RM č. 88/2018 

RM souhlasí  

s nabídkou pronájmu prostor v objektu Alešova č. p. 1723, Turnov od Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední 

odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 a doporučuje ZM 

schválit finanční prostředky na zajištění provozu těchto prostor. Důvodem pronájmu je rozšíření kapacit pro 

občanskou vybavenost - pro školy a školská zařízení zřizovaná Městem Turnov, pro rozšíření nabídky 

volnočasových a dalších aktivit v dané lokalitě. 
 

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

usnesení RM č. 89/2018 

RM souhlasí  

s návrhem předložené nájemní smlouvy doplněné dle diskuze. 
 

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

31. Zásobování vybraných objektů města teplem 
 

Rozprava: 
      Ráda bych Vám předložila informace, které jsem zjistila ohledně možnosti zapojení budov města, v kterých sídlí 

příspěvkové organizace, do projektu Energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC). Tento projekt je vhodný 

pro velké objekty s energeticky náročným provozem. Hlavní motivací je tedy zlepšení účinnosti energetického 

hospodářství (snížení vysokých provozních nákladů, nutnost rekonstrukce zastaralého technologického 

energetického zařízení,…). Typickými klienty energetických služeb se zárukou jsou státní instituce a organizace, 

kraje, města a obce a jejich příspěvkové organizace, ale i průmyslové podniky. Tato forma by se dala přirovnat k 

formě leasingu, kdy formou úspor splácíte investici. V projektech, ze kterých jsem čerpala informace, bylo 

investorem město. 
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Součástí EPC projektu je i projektová dokumentace, která vede k úsporám. Na DD Pohoda máme již zpracovanou 

projektovou dokumentaci, stejně tak na ZŠ Skálova. Proto navrhuji vypsat výběrové řízení na výstavbu kotelny 

v DD Pohoda a ubytovně v ulici 28. října a výměnu kotlů v ZŠ Skálova. K tomuto návrhu mě vede také aktuální 

situace v těchto zařízení. Výstavbu i výměnu kotlů musíme nutně realizovat letos mimo topnou sezonu, neboť by 

mohlo dojít k havárii.  Dalšími objekty, ve kterých budeme muset v dohledné době řešit situaci s vytápěním, jsou: 

- gymnázium 

- MŠ 28. října 

- Žlutá ponorka 

 

V diskuzi s Ing. Konopkou z MTT, auditorem Ing. Šubertem a firmou ENESA, která zpracovávala projekt EPC pro 

Město Jablonec nad Nisou na 15 objektů a nyní zpracovává projekt pro LK v nemocnici v České Lípě, jsme došli 

k závěru, že projekt by pro město mohl být přínosný, a proto navrhuji zadání zpracování analýzy, zda jsou vybrané 

objekty (gymnázium, MŠ 28. října, Žlutá ponorka) vhodné pro využití metody EPC. To by výše jmenovaná firma 

ENESA učinila pro Město Turnov i zdarma. Následně by se vypsalo VŘ na dodavatele koncepce projektu, 

zpracování projektové dokumentace, instalace navržených opatření, poskytování dodavatelského financování, 

garance dosažení úspor ve výši postačující na splácení investice. Záměr projektu EPC schvaluje ZM. 

 

usnesení RM č. 90/2018 

RM bere na vědomí  

informaci ohledně možnosti zásobování vybraných objektů města teplem pomocí projektu Energetické služby se 

zaručeným výsledkem (EPC) a ukládá Janě Svobodové prověřit, zda jsou objekty gymnázia, MŠ 28. října a Žluté 

ponorky pro využití metody EPC vhodné. 
 

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

usnesení RM č. 91/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „ZŠ Skálova – výměna kotlů“ a schvaluje hodnotící komisi 

ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Ladislav Osička, ing. Miloslav Chrumko, Mgr. Michal 

Loukota. 
 

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

usnesení RM č. 92/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „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“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Ing. Ladislav Osička, ing. Vladimír Konopka, Bc., 

Jaroslav Cimbál. 
 

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

 

 

V Turnově dne 14. února 2018 

 

 

 

 

       .……………………………..   ………………………………….. 

  Ing. Tomáš Hocke           Mgr. Petra Houšková 

         starosta     místostarostka 


