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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 6. jednání rady města Turnov 

ze dne 22. 3. 2018 

 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana 

Maierová, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek            

Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

POZVÁNKA  a  PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Výběr nejvhodnější nabídky - Pronájem automobilu na 

měření rychlosti 

Ing. Tomáš Hocke 13:00 – 13:25       

2. Projekt Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK a 

ZZS LK v Turnově - aktuální informace 

       

3. Žádost Libereckého kraje ke kofinancování dotace pro 

Krajskou nemocnici Liberec, a.s. 

       

4. Jmenování ředitele Dětského centra Turnov Mgr. Petra Houšková       

5. Navýšení vstupného na památkovém objektu hradu 

Valdštejn v majetku Města Turnov 

Mgr. Jana Svobodová       

Záležitosti odboru správy majetku 

6. Výběrové řízení - Dovybavení knihovní pobočky v nádražní 

budově, Turnov 

Ing. Tomáš Hocke  13:25 – 14:25   

7. Výběrové řízení-Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. 

etapa a část B 

       

8. Výběrové řízení - oprava střechy na bazénu Výšinka v 

Turnově 

Ludmila Těhníková       

9. Výběrové řízení „Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 

a č. p. 1055, Turnov“ 

       

10. Výběr nejvhodnější nabídky – Výměna okenních výplní v 

ZŠ Turnov, Žižkova, č. p. 525“ 

Ing. Tomáš Hocke       

11. Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce střešní krytiny v 

ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 525" 

       

12. Výběr nejvhodnější nabídky - Gymnázium - oprava čelní 

fasády 

Ludmila Těhníková       

13. Výběr nejvhodnější nabídky - Výměna sportovních povrchů 

na venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy 

       

 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a        
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14. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 

úhradě nákladů s ní souvisejících "Přeložka STL plynovodní 

přípojky pro čp. 466, Skálova, Turnov" 

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu "Vodovodní řad a 

vodovodní přípojka, xxxxxxxx" 

       

16. Nádražní, II/610 - Smlouva o spolupráci zadávání VŘ        

17. Bytová zóna Hruštice, etapa VII., zpracování projektové 

dokumentace 

       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

18. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. Mgr. Petra Houšková 14:25 – 14:40 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

19. Individuální dotace - AC Turnov, z. s. Mgr. Martina Marková 14:40 – 15:00      

20. 

 

21. 

Podpora dofinancování speciálního pedagoga, psychologa 

na základních školách 

Výběrové řízení „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě 

Hruštice-Károvsko, část B“ 

Mgr. Petra Houšková 

 

Ing. Tomáš Hocke 

      

  22.       Komise pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková    Ing. Tomáš Hocke 

             organizace - hodnocení ředitele po 4 letech 

       

1. Výběr nejvhodnější nabídky - Pronájem automobilu na měření rychlosti 
 

Rozprava: 
      Na radě města 20. 2. 2018 bylo schváleno vypsání veřejné zakázky a zadávací podmínky na pronájem 

automobilu s technikou na měření rychlosti. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby byla vypsána na tříleté 

plnění od 2018-2021 a předpokládaná cena byla stanovena na základě zkušenosti z předcházejícího období -  cca 

1.300.000 Kč bez DPH (na 3 roky). V zadávacích podmínkách byly specifikovány požadavky na kvalifikaci 

účastníka, které zahrnovaly též prokázání certifikace měřících a kontrolních zařízení a typového schválení 

nabízeného měřícího zařízení pro Českou republiku v kategorii „Stanovená měřidla“.  Bližší informace 

k podmínkám výzvy jsou uvedeny v příloze materiálu -  Výzva k podání nabídek. Součástí tohoto materiálu je též 

návrh smlouvy o nájmu zařízení a poskytování služeb, který byl přílohou výzvy. 

 

Na podatelnu byla doručena v termínu do 9. 3. 2018 do 8,00 hod jedna nabídka a elektronicky nepřišla žádná 

nabídka. 

 

 Společnost IČ Kč bez DPH Kč vč. DPH 

1. INOTESKA-CT, s. r. o. 49282484 1.294.000,- 1.565.740,- 

 
 

usnesení RM č. 155/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele INOTESKA-CT, s.r.o., IČ 49282484 na 

zajištění služby pronájmu automobilu na měření rychlosti na dobu tří let 2018-2021 za celkovou cenu 1.565.740,- Kč 

včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu zařízení (po upravení dat, odstavec VII), (cena a doba 

nájmu, odstavec VIII) a poskytování služeb s tímto dodavatelem. 
 

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

  

2. Projekt Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově - 

aktuální informace 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám žádost Libereckého kraje směřující ke kofinancování nákupu pozemku pro Integrované 

výjezdové centrum pro Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (dále HZS) a Zdravotní záchranné služby 

Libereckého kraje (dále ZZS) v Turnově. 
 

 



3              Zápis Rady Města Turnova dne 22. března 2018 
 

Hledání pozemku bylo složité a trvalo více než jeden rok. Primárně šlo o pozemky v těsné blízkosti dopravních 

tepen regionu, tedy D10, I/35, I/10. Zkoušeli jsme množství pozemků v soukromém vlastnictví. Zde jsme naráželi na 

nezájem nebo závratné ceny. Ve finále byly vytipovány tři místa – pozemek v Ohrazenicích, pozemek u Dioptry pod 

ulicí Jana Zajíce a pozemek na Vesecku. Obec Ohrazenice odmítla vzhledem ke zkouškám sirén a provozním 

zkouškám vozidel umístění v centru obce, pozemek u Dioptry v těsné blízkosti bytové zástavby vykazoval stejné 

problémy. Ve finále tedy zbyl pozemek na Vesecku. Pro další jednání bylo nutné provést změnu územního plánu a 

pozemek zařadit do funkčních ploch pro veřejnou vybavenost. Po cca 1,5 roce se změna nabyla platnosti. Na 

pozemek si HZS a ZZS nechalo zpracovat architektonickou studii na obě dvě základny (viz příloha). Obě základny 

byly navrženy ve vyšší kategorii a i proto se investiční náklady pohybují vysoko: 

- Objekt HZS cca 100 mil.Kč 

- Objekt ZZS cca 40 mil.Kč 

- Přeložky sítí cca 8 mil. Kč 

- Odbočovací pruhy cca 6 mil. Kč 

Pozemek je ve vlastnictví firmy Zikuda-vodohospodářské stavby Turnov. Jeho cena je na základě posudku (bez 

vlivu změny územního plánu) stanovena na 3,2 mil. Kč. Polovinu pozemku má na základě memoranda mezi HZS a 

Libereckým krajem zaplatit generální ředitelství HZS a polovinu pak Liberecký kraj. Požadovaná částka 

spolufinancování ze strany Města Turnova je 160 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že Město Turnov aktivně 

spolupracovalo při vyhledávání pozemků a na vlastní náklady provedlo změnu územního plánu tohoto pozemku, 

navrhuji spolufinancování v částce 80 tis. Kč s podílovým vlastnictvím tohoto pozemku a uzavřením nového 

memoranda mezi HZS, Libereckým krajem a Městem Turnov. 

 

František Zikuda nahlásil střet zájmů. 
 

usnesení RM č. 156/2018 

RM projednala  

žádost Libereckého kraje na spolufinancování pozemku pro Integrované výjezdové centrum Hasičského 

záchranného sboru Libereckého kraje a Zdravotní záchrannou službu Libereckého kraje v Turnově. RM doporučuje 

zastupitelstvu města schválit symbolické spolufinancování koupě pozemku ve výši 80 tis. Kč s podílovým 

vlastnictvím tohoto pozemku a uzavřením nového memoranda mezi HZS, Libereckým krajem a Městem Turnov. 

RM deklaruje, že další finanční prostředky do tohoto projektu Město Turnov v budoucnu nechce vložit. 
 

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

3. Žádost Libereckého kraje ke kofinancování dotace pro Krajskou nemocnici 

Liberec, a.s. 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám žádost Libereckého kraje směřující ke kofinancování příplatku mimo vlastní kapitál do naší 

společné společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. Liberecký kraj odsouhlasil v zastupitelstvu Libereckého kraje 

příplatek ve výši 25 mil. Kč. Jako hlavní akcionář žádá od ostatních akcionářů příplatky odpovídající jejich 

majetkovému podílu. V případě Liberce se jedná o 5,3 mil. Kč, v případě Turnova o cca 3,4 mil. Kč. Finance mají 

být použity na nákup přístrojů a vybavení nemocnice. V případě příspěvku Libereckého kraje jde o nákup 

specializovaného rentgenu, v případě Města Liberec o dovybavení oddělení porodnice. Příspěvek Turnova by měl 

být využit na dovybavení turnovské nemocnice. Město Liberec, ústy pana primátora se záměrem souhlasí. Pro Město 

Turnov toto kofinancování znamená vzhledem k jeho rozpočtu poměrně vysoké finanční zatížení. Dovoluji si 

připomenout probíhající kofinancování nového pavilonu CUM částkou 7,3 mil. Kč/ ročně po 19 let. Druhou cestou 

je snižování majetkového podílu ve společnosti. Třetí pak souhlas bez spoluúčasti. Čtvrtou možností pak alokování 

příplatku Města Turnova mimo vlastní kapitál jako podíl města na nově připravované akci Nemocnice Turnov – 

humanizace Oddělení ARO a zachování, případně navýšení lůžek následné péče formou uzavření memoranda mezi 

akcionáři. 
 

usnesení RM č. 157/2018 

RM projednala  

žádost Libereckého kraje k příplatku mimo vlastní kapitál pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. Z dostupných zápisů 

zastupitelstva Libereckého kraje však nevyplývá schválení avizovaného příplatku mimo vlastní kapitál ve výši 25 

mil. Kč uvedené v dopise pana náměstka Přemysla Sobotky. RM proto vyčká, až avizovaný příplatek mimo vlastní 

kapitál schválí zastupitelstvo Libereckého kraje, bude známo stanovisko dalšího akcionáře, tedy Statutárního města 

Liberec a následně rozhodne. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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 4. Jmenování ředitele Dětského centra Turnov 
 

Rozprava: 
      Stávající paní ředitelka příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov paní xxxxxxxxx podala rezignaci na 

tuto funkci a to z důvodu odchodu do starobního důchodu k 30. 06. 2018. Na základě uvedeného jste rozhodli vypsat 

výběrové řízení na pozici ředitele nestátního zdravotnického zařízení Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace s termínem do 28. 02. 2018. Do výběrového řízení se přihlásila jedna uchazečka xxxxxxxxxxxx, která 

splnila všechny požadavky uvedené ve výběrovém řízení a byla pozvána k ústnímu pohovoru. Na základě 

prostudování předložené koncepce a doplňujících otázek se výběrová komise jednomyslně shodla na tom, že 

doporučí radě města paní xxxxxxxxxxxxxx ke jmenování ředitelkou Dětského centra Turnov, příspěvková 

organizace ke dni 1. 7. 2018.  
 

usnesení RM č. 158/2018 

RM jmenuje  

ředitelkou Dětského centra Turnov, příspěvková organizace na základě výsledku výběrového řízení paní 

xxxxxxxxxx k 1. 7. 2018 se zkušební dobou 6 měsíců. 
 

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

usnesení RM č. 159/2018 

RM schvaluje  

plat ředitelky Dětského centra Turnov ve výši dle předloženého návrhu. 
 

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

5. Navýšení vstupného na památkovém objektu hradu Valdštejn v majetku Města 

Turnov 
 

Rozprava: 
      Vstupné na památkovém objektu hrad Valdštejn je dlouhodobě pod či na spodní hranici vstupného na 

památkových objektech. Během posledních dvou let nedošlo ke zvýšení vstupného na hradě Valdštejně, i když 

v roce 2017 i 2018 došlo k navýšení vstupného na památkových objektech ve správě NPÚ i dalších subjektů. 

Zároveň od roku 2017 dochází ke zvyšování hodinové sazby na průvodce. Průvodci NPÚ jsou většinou ubytováni na 

objektech a není jim placena plná otevírací doba památky. Neboť tato možnost na hradě Valdštejně není, jsou 

průvodci odměňováni za celou pracovní dobu tj. 8 hodin.  
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usnesení RM č. 160/2018 

RM schvaluje  

Navýšení vstupného na památkovém objektu hrad Valdštejn dle předloženého návrhu A. V navrženém vstupném je 

zvýhodněno rodinné vstupné, které se stále více využívá. 
 

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

  

6. Výběrové řízení - Dovybavení knihovní pobočky v nádražní budově, Turnov 
 

Rozprava: 
      Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, by ráda vypsala výběrové řízení na 

dodavatele akce „dovybavení knihovní pobočky v nádražní budově“. Navazujeme tak na usnesení RM č. 215/2017, 

kdyby bylo rozhodnuto, že na podzim 2018 bude nová knihovní pobočka v prostorách Železniční stanice Turnov, 

Nádražní 1296, Turnov II – 511 01. Díky tomuto kroku bude posílena občanská vybavenost na Turnově II.  

 

Nádražní budova je v centru této oblasti, proto je ideálním místem pro vznik komunitního centra. Knihovní prostor 

bude působit vzdušně, prostorně, a především moderně. Smyslem je, aby tento prostor byl lákavý pro všechny 

věkové kategorie. Provoz je plánován jako celotýdenní; kromě výpůjčních služeb budou se zde odehrávat kulturně-

vzdělávací pořady pro děti a mládež, dospělé i seniory. Cítíme v této lokalitě veliký potenciál, proto věříme, že 

knihovna to tu dokáže kulturně rozhýbat. Důležité je také říct, že prostor pro knihovnu bude konečně bezbariérový. 

Předpokládané náklady na stavební úpravy (vestavěné patro, interiér knihovny, stavební práce) 700 tis. Kč vč. DPH. 
 

 

 

usnesení RM č. 161/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Dovybavení knihovní pobočky v nádražní budově, 

Turnov“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ing. Tomáš Hocke, Ludmila 

Těhníková, Ing. Eva Krsková, Marcela Pilská, Ing. Miroslav Šmiraus a Mgr. Michal Loukota. 
 

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

7. Výběrové řízení-Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa a část B 
 

Rozprava: 
      V září 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 " Chodník Turnov, 

Sobotecká ulice, IV. etapa ".  V současné době jsou ukončeny všechny kontroly a projekt byl schválen Řídicím 

orgánem IROP na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR k financování (interní depeše z 13.3.2018).  

V rámci akce bude realizován chodník v Sobotecké ulici, který je navržen podél silnice III/27926 a to od 

komunikace na p.č. p.č.296/1, resp. za autobusovou zastávkou Turnov-Mašov až ke křižovatce Pelešany - Kadeřavec 

v celkové délce 510,36m a v celkových nákladech 4.244.029,23 Kč vč. DPH. Bude veden v celé délce po 

zatrubněném příkopu. Zároveň s chodníkem bude prováděno veřejné osvětlení ve výši 984.220,51 Kč. Dále bude 

vybudován chodník v místě napojení ulice U školy, která je spojnicí do ZŠ Mašov a zajistí přístup ke stávající 

autobusové zastávce. Náklady činí 361.203,11 Kč vč. DPH.  Realizace akce je plánována od července do října 2018.  
 

 

 

usnesení RM č. 162/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: „Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa a část B“ a 

schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Stanislava 

Syrotiuková, Ing. Eva Krsková, Marcela Pilská a Jiří Vele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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8. Výběrové řízení - oprava střechy na bazénu Výšinka v Turnově 
 

Rozprava: 

      Střešní krytina plaveckého bazénu je tvořena PVC fólií. Samotný bazén prošel v minulosti několika 

rekonstrukcemi, krytina však zůstala původní. V současné době je již na konci své životnosti, povrch je značně 

zdegradovaný. Na povrchu je množství drobných i větších trhlinek a do bazénu začalo na přelomu roku zatékat. 

Projektovou dokumentaci na opravu střechy zpracovala projekční kancelář ACTIV Projekce, s.r.o., Ohrazenice 55. 

Nová krytina je navržena opět z PVC fólie (např. DEKPLAN). Současně bude vyměněna tepelná izolace nad částí 

šaten a také bude provedena nová pojistná hydroizolace. Střecha bude doplněna o nový záchytný systém. Během 

oprav se provedou sondy do konstrukce střechy, aby se zjistil stav nosných konstrukcí. Rozpočet na opravu krytiny 

je 1,1 mil. Kč včetně DPH. Termín realizace: 18. 6. – 31. 8. 2018. 
 

usnesení RM č. 163/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci „Bazén – oprava střešní krytiny“ a schvaluje hodnotící 

komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, ing. Ladislav Osička, Bc. Jindřich Kořínek, Jiří Vele, to 

vše po schválení rozpočtového opatření č. 2. 
 

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

9. Výběrové řízení „Výměna oken v BD Bezručova č.p. 1054 a č.p. 1055, Turnov“ 
 

Rozprava: 

      V souladu s usnesením RM č. 68/2018 ze dne 7. 2. 2018 byla vybrána nejvhodnější nabídka ve výběrovém 

řízení „ Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a č. p. 1055, Turnov“ firma MSV Liberec s.r.o. s nabídkovou 

cenou Kč 858 539,- Kč včetně DPH. Firma MSV Liberec s.r.o. před podpisem smlouvy o dílo navštívila stavbu za 

účelem zaměřit okna a zjistit technické podmínky osazení. Při této prohlídce zjistila, že ze 71 oken, které byly 

předmětem výběrového řízení, je však již 17 oken zrealizováno. Z tohoto důvodu firma MSV Liberec s.r.o. od 

podpisu smlouvy odstoupila, protože dle jejich vyjádření nejsou za těchto podmínek schopni dodržet jednotkové 

ceny z cenové nabídky výběrového řízení. Z tohoto důvodu doporučujeme výběrové řízení zrušit a vypsat nové. 
 

usnesení RM č. 164/2018 

RM schvaluje  

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

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

usnesení RM č. 165/2018 

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, Ing. Miroslav Šmiraus, Jiří Vele, Ludmila 

Těhníková, Marcela Pilská, Ing. Eva Krsková 
 

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

 10. Výběr nejvhodnější nabídky – Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova, č.p. 

525“ 
 

Rozprava: 
      Na základě požadavku pana starosty měli účastníci podat nabídku na variantu 1. – okna s dvojskly a variantu 2. 

– okna s trojskly. Oba účastníci nabídky předložili. Cenové rozmezí je v přiložené tabulce.  
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: - varianta 1. - dvojsklo 
 

pořadí Název společnosti IČO Cena bez DPH v Kč 

 

1. OKAY PLAST spol. s r.o. 60935294 3 729 150,- 

2. Window Holding, a.s. 28436024 5 370 340,- 
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Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: - varianta 2. - trojsklo 
 

pořadí Název společnosti IČO Cena bez DPH v Kč 

 

1. OKAY PLAST spol. s r.o.      60935294 3 936 914,- 

2. Window Holding, a.s.      28436024 
6 118 129,- 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 

525“, který provedla hodnotící komise dne 8.3.2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o 

dílo s vybraným dodavatelem OKAY PLAST spol. s r.o. IČ: 60935294 za cenu Kč 3 729 150,- bez DPH a Kč 

4 512 271,- s DPH za variantu 1 nebo se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem OKAY PLAST spol. s r.o. IČ: 60935294 za cenu Kč 3 936 914,- bez DPH  a  Kč 4 763 666,- s DPH za 

variantu 2. 

 

Termín realizace byl stanoven na období 5 let, v letošním roce realizace etapy od 1.7.2018 do 4.8.2018. Rozsah prací 

na jednotlivé etapy bude vždy řešen dodatkem ke Smlouvě o dílo, a to vždy k 28.2. předmětného roku. Letošní 

rozsah prací bude řešen dodatkem ke Smlouvě o dílo po uzavření smlouvy, které se předpokládá 12.4.2018 po 

uplynutí lhůty pro podání námitek. Předpokládaná hodnota Kč 5 000 000,- bez DPH (6 050 000,- Kč s DPH) za 

celou zakázku. 
 

usnesení RM č. 166/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele OKAY PLAST spol. s r.o., IČ: 60935294 

na realizaci zakázky „Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 525“ za cenu Kč 3 936 914,- bez DPH a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

  

11. Výběr nejvhodnější nabídy "Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova 

č.p. 525" 
 

Rozprava: 
      Zadavatel v zadávacím řízení „ Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 525“ neobdržel do 

konce lhůty pro podání nabídek 20. 3. 2018 do 13:00 hodin žádnou nabídku. Komise doporučuje zadavateli zadávací 

řízení zrušit podle § 127 odst. 1 – protože v zadávacím řízení není žádný účastník. Bylo osloveno 13 firem, z toho se 

5 omluvilo, že nepodají nabídku z kapacitních důvodů. Zadávací řízení vypíšeme znovu po schválení ZM dne 26. 4. 

2018, a to s termínem realizace v roce 2019. Je nutné částku Kč 7 000 000,-, která je na tuto akci vyčleněna 

v rozpočtu na rok 2018, přesunout do rozpočtu na rok 2019. Zároveň RM pověřuje OSM vypsat výběrové řízení na 

výtah v ZŠ Žižkova s realizací 2018 (usnesení ZM počítalo s realizací v roce 2019, po rekonstrukci střechy). 
 

 

 

usnesení RM č. 167/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení zadávacího řízení „ Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, 

Žižkova č. p. 525“ podle § 127 odst. 1 – protože v zadávacím řízení není žádný účastník. 
 

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

 

12. Výběr nejvhodnější nabídky - Gymnázium - oprava čelní fasády 
 

Rozprava: 

      Posouváme projednávání na další RM. 
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13. Výběr nejvhodnější nabídky - Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti 

u obchodní a hotelové školy 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 32/2018) a v souladu se směrnicí Města Turnov bylo vypsáno výběrové řízení na 

zhotovitele akce. Bylo podáno celkem šest nabídek, nejnižší cenovou nabídku podala firma RED BERRY,SE včetně 

tří požadovaných referencí (nabídková cena  1 310 768,80 Kč včetně DPH). Komise doložené reference prověřila, 

vyjádření byla negativní a spolupráci s firmou RED BERRY,SE nedoporučovaly. Proto komise navrhla RM konané 

dne 7.3.2018 jako nejvhodnější firmu na druhém pořadí J.I.H. – sportovní stavby s.r.o. za nabídkovou cenu 

1 429 374,20 Kč vč. DPH. Rada města na svém jednání dne 7.3.2018 nerozhodla s tím, že hodnotící komise musí 

prověřit, zda firmu RED BERRY,SE je možné vyloučit ze zadávacího řízení. Hodnotící komise po prověření zjistila, 

že v současnosti platná směrnice města Turnov č. 49.16 (Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov) 

neřeší vyloučení účastníka zadávacího řízení na základě negativních referencí zjištěných při jejich ověřování. 

K možnosti vyloučení účastníka se vyjádřila i vedoucí oddělení veřejných zakázek Krajského úřadu Libereckého 

kraje (možnost vyloučení je velmi složitá). Proto zbývá buď výběrové řízení zrušit a vypsat nové (s možností, že 

firma RED BERRY,SE se opět přihlásí), nebo schválit firmu RED BERRY,SE jako vítěze. Hodnotící komise po 

projednání se rozhodla doporučit firmu RED BERRY,SE ke schválení za nabídkovou cenu 1 310 768,80 Kč včetně 

DPH. Rozpočet na tuto akci je 1 420 tis. Kč V rozpočtu města je na tuto akci částka 1 200 tis. Kč. V rámci 

rozpočtového opatření č. 2 je navrženo navýšení na 1 460 tis. Kč. 

RM pod diskuzi pověřuje OSM vypsat VŘ na základě ekonomické výhodnosti s ošetřením referencí. 
 

 

usnesení RM č. 168/2018 

RM ruší  

výběrové řízení na realizaci stavby „Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní a hotelové 

školy“. 
 

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

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouva o zajištění 

přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících "Přeložka STL 

plynovodní přípojky pro čp.466, Skálova, Turnov" 
 

Rozprava: 
      1/ GasNet, s.r.o. předkládá ke zpracování smlouvu na věcné břemeno na stavbu „Přeložka STL plynovodní 

přípojky pro čp. 466, Skálova ul. Turnov“. Smlouva se do RM předkládá znovu, jelikož ztratila účinnost a lhůtu 

realizace změnou organizace původního distributora VČP Net, s.r.o., schválena byla v r. 2010. Jedná se o 

rekonstrukci objektu čp. 466 a připojení k plynovodnímu řadu. Pro výše uvedenou stavbu GasNet, s.r.o. žádá Město 

Turnov o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města parcel. č. 

611/1 a 611/2 k. ú. Turnov. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení včetně 

jeho příslušenství.  

2/ Předložená „Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ je vyvolána 

potřebou STL plynovodní přípojky PE DN 32, dl.19,5bm  při realizaci stavby „Rekonstrukce č. p. 466, Skálova 

ulice, Turnov.“ Potřeba prodloužení plynovodní přípojky dle situace je vyvolána realizací stavby a přemístěním 

plynového kiosku HUP k západní štítové zdi a byla již uzavřená  při přípravě stavby v roce 2010. Ztratila účinnost 

změnou organizace původního distributora VČP Net s.r.o. na Gas Net s.r.o. a s touto organizací je nutno uzavřít 

novou smlouvu. 

usnesení RM č. 169/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 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. 611/1 a 611/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčených stavbou 

„Přeložka STL plynovodní přípojky pro čp. 466, Skálova ul. Turnov“ ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou 

úhradu 500,- Kč + DPH (výjimka z věcného břemene-závazek zpětného převzetí stavby a jejího následného 

uhrazení) 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 170/2018 

RM schvaluje  

uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ na stavbu 

„Rekonstrukce č. p. 466, Skálova ulice, Turnov. 
 

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

  

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

provést stavbu "Vodovodní řad a vodovodní přípojka, xxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebník p. xxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravuje realizaci nového vodovodního řadu a 

vodovodní přípojky pro RD na pozemku parcel.č. 862/5 a 862/31, k. ú  Daliměřice. Stavebník zajišťuje na své 

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

stavbou bude dotčena parcela č. 862/6, 862/19 k. ú. Daliměřice, který je ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 

přípojky cca 27 bm. Stavba nového vodárenského zařízení bude zrealizována spolu se sousedem xxxxxxx. Věcné 

břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodovodního zařízení včetně jeho příslušenství.                                                                                           

 
 

usnesení RM č. 171/2018 

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 a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský 

zákoník v platném znění na pozemky parcel.862/6, 862/19 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova v celkové 

délce cca 27 bm dotčených stavbou vodárenského zařízení k RD, parcel. č. 862/5 a 862/31 k. ú Daliměřice, 

stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 10.800,- Kč + DPH (400,- x 27bm + DPH) 
 

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

16. Nádražní, II/610 - Smlouva o spolupráci zadávání VŘ 
 

Rozprava: 
      V únoru 2018 byl zastupitelstvu města předložen materiál týkající se dalšího postupu při rekonstrukci Nádražní 

ulice. Zastupitelstvo města schválilo závazek financování Rekonstrukce Nádražní ulice. V té době byly ještě řešeny 

otázky způsobu spolupráce mezi jednotlivými stranami. Po několika jednáních byl odsouhlasen způsob spolupráce 

takto: Bude uzavřena smlouva o spolupráci mezi Libereckým krajem a ostatními obcemi. Na základě této smlouvy 

bude Libereckým krajem vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby na technický dozor a koordinátora 

bezpečnosti práce. Smlouvu o dílo budou s vybraným uchazečem uzavírat všechny zúčastněné strany. Odbor správy 

majetku předkládá nyní radě města ke schválení smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při 

realizaci stavební akce "Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje", jehož součástí je i rekonstrukce Nádražní ulice.  

Výše uvedená smlouva bude uzavřena mezi Libereckým krajem a všemi dotčenými obcemi (Turnov, Ohrazenice, 

Přepeře, Příšovice, Svijany) před zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele podle zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti související s postupy v rámci 

zadávacích řízení a následné realizace výše uvedené stavby, včetně technického dozoru a koordinátora bezpečnosti 

práce. Na základě schválení a podpisu smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a o spolupráci při realizaci 

stavby bude následně odsouhlasena všemi stranami zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací. 

Předpoklad zahájení veřejné zakázky je 3. 4. 2018.   
 

 

usnesení RM č. 172/2018 

RM schvaluje  

dle ust. §7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek uzavření smlouvy o společném zadání veřejných 

zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních 

objektů)" s Libereckým krajem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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17. Bytová zóna Hruštice, etapa VII., zpracování projektové dokumentace 
 

Rozprava: 
      Pro další možný rozvoj výstavby v bytové zóně Hruštice - Károvsko bylo v loňském roce vypsáno výběrové 

řízení na zpracování projektové dokumentace zasíťování další etapy pozemků pro výstavbu rodinných domů. 

Nabídku do výběrového řízení podaly dvě projekční kanceláře. Na základě vypsaných kritérií vyhrála firma Profes 

projekt, s.r.o., Turnov. Smlouvu o dílo rada města neschvalovala, cena zakázky byla vysoutěžena za částku 

365.000,-Kč bez DPH (druhý v pořadí měl nabídku za 683.000,-Kč bez DPH). V této lokalitě se nachází jak 

pozemky města Turnov, tak i pozemky soukromých vlastníků. S těmi probíhala dlouhá jednání o možné směně 

pozemků v této etapě a následně z toho vyplynula ještě potřeba zvětšení rozsahu projektových prací, spočívající v 

prodloužení budoucí komunikace dále a nutné přeložky stávající kanalizace a vodovodů ze stavebních pozemků do 

trasy budoucí komunikace. Původní cena za zpracování projektové dokumentace byla 365.000,-Kč bez DPH. 

Projekční kancelář Profes projekt, s.r.o., podala nabídku na rozšíření rozsahu projektových prací ve výši 77.000,- Kč 

bez DPH, 93.170,- Kč vč. DPH. Celková cena zakázky po uzavření dodatku č. 2 bude ve výši 534.820,- Kč vč. DPH. 
 

usnesení RM č. 173/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.2 s firmou Profes projekt, s.r.o., Turnov na rozšíření rozsahu projektových prací v bytové zóně 

Hruštice - Károvsko, etapa VII. (z důvodu rozšíření přeložky inženýrských sítí a rozsahu komunikací v závislosti na 

aktuálních dohodách s ostatními vlastníku pozemků) ve výši 93.170,-Kč vč. DPH. 
 

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

18. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám tímto k projednání návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální 

oblasti města Turnova. Město Turnov zřídilo s účinností od 1.5.2009 Fond na podporu sociální oblasti města 

Turnova (dále fond), usnesením ZM z 28.4.2009. V rozpočtu města Turnova pro rok 2018 je schválena částka 

1.100.000,- Kč, zůstatek z minulých let je 725.573,- Kč., celkem je tedy pro rok 2018 k dispozici 1.825.573,- Kč. Na 

sociální služby je vyčleněno 1.100.000,- Kč a na sociální oblast 600.000,- Kč. Správní rada se sešla k projednání a 

hodnocení žádostí dne 8. 3. 2018, posoudila přijaté došlé žádosti, přidělila body dle stanových schválených kritérií a 

navrhla podpořit všechny došlé žádosti.  

 

Na sociální oblast bylo podáno 5 žádostí a na sociální služby bylo podáno 7 žádostí poskytovatelů sociálních služeb 

na 11 druhů registrovaných sociálních služeb. 

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 
 

usnesení RM č. 174/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova dle 

předloženého návrhu. 
 

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

19. Individuální dotace - AC Turnov, z.s. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost spolku AC Turnov, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč. Dotace 

má být určena na podporu Memoriálu Ludvíka Daňka. V rozpočtu města pro rok 2017 byla pro tento účel alokována 

částka 400.000 Kč. Spolek AC Turnov, z. s. podal žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na tento projekt, tj. 

na zajištění 19. ročníku mezinárodního atletického mítinku Memoriál Ludvíka Daňka, který se bude konat v úterý 

29. 5. 2018. Předpokládané maximální celkové náklady na zajištění projektu jsou 1.500.000 Kč a na financování se 

budou podílet mimo města Turnov a spolku AC Turnov, z. s. také Liberecký kraj, Český atletický svaz, ČEZ, a. s. a 

Český klub olympioniků. V jednání je i podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

Materiál bude projednáván na zastupitelstvu města. 

 

Jana Svobodová nahlásila střet zájmů. 
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usnesení RM č. 175/208 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov pro spolek AC 

Turnov, z. s., IČ 00527271 ve výši 400.000 Kč na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2018. 
 

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

20. Podpora dofinancování speciálního pedagoga, psychologa na základních školách 
 

Rozprava: 
      Na základě porady ředitelů ze dne 7. 12. 2017, měli ředitelé základních škol zaslat do konce ledna 2018 k rukám 

paní místostarostky Mgr. P. Houškové oficiální žádost se svým požadavkem ohledně potřeby školního psychologa či 

speciálního pedagoga na škole. Jediná oficiální žádost o podporu dofinancování školního poradenského pracoviště 

byla doručena ředitelem Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. Tato žádost byla adresována 

radě města, a proto je na RM projednávána. Záležitost byla řešena na poradě ředitelů 6. 3. 2018, kde byl ředitelům 

doporučen další postup k financování. 
 

usnesení RM č. 176/2018 

RM bere na vědomí  

doporučení ohledně možnosti podpory speciálního pedagoga či školního psychologa na základních školách, které 

zaznělo na poradě ředitelů základních škol dne 6. 3. 2018. 
 

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

21. Výběrové řízení " Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, část B" 
 

Rozprava: 
      Zadavatel v zadávacím řízení „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, část B“ neobdržel do 

konce lhůty pro podání nabídek 16. 3. 2018 do 14:00 hodin žádnou nabídku. Komise doporučuje zadavateli zadávací 

řízení zrušit, protože v zadávacím řízení není žádný účastník. Zadávací řízení bude vypsáno znovu a to s termínem 

dokončení maximálně do 30. 9. 2018. 
 

usnesení RM č. 177/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení zadávacího řízení „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-

Károvsko, část B“, protože v zadávacím řízení není žádný účastník 
 

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

usnesení RM č. 178/2018 

RM bere na vědomí  

vypsání nového 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) – [7/0/0] 
  

22. Komise pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - 

hodnocení ředitele po 4 letech 
 

Rozprava: 
      Návrh na složení hodnotící komise pro hodnocení ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a 

cestovní ruch Ing. Elišky Gruberové po 4 letech. Z důvodu plánované nepřítomnosti Hany Maierové (lázně) je 

změněno složení komise. 
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usnesení RM č. 179/2018 

RM schvaluje  

hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Ing. 

Michal Kříž pro hodnocení Ing. Elišky Gruberové, ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní 

ruch ve funkci po 4 letech 
 

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

 

 

V Turnově dne 28. března 2018 

 

 

 

 

 

  ….……………………   ……………………………. 

      Ing. Tomáš Hocke         Mgr. Jana Svobodová 

            starosta               místostarostka 


