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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 8. jednání rady města Turnov 

ze dne 26. 4. 2018 

 

 

  

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

Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 

úřadu: 

Karel Jiránek 
 

Karel Jiránek 
 

          

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
1. Žádost o udělení výjimky při financování dispečinku MKDS 

městské policie 

Ing. Tomáš Hocke      13:00 – 13:20 

2. Převedení pracovního místa z městského úřadu na městskou 

policii 

       

3. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - ceník vstupného na 

koupaliště 

Mgr. Jana Svobodová       

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Prodej pozemku p.č. 1258/7 ul. 28.října, Turnov Ludmila Těhníková      13:20 – 14:20 

5. Předzahrádka u restaurace Life food        

6. Směna pozemků Hruštice-Károvsko        

7. Výsledek výběrového řízení - „Inženýrské sítě v lokalitě 

Hruštice – Károvsko, část B“ 

Ing. Tomáš Hocke       

8. Výsledek výběrového řízení – „Vybudování učebny pro 

mineralogii a keramiku v SVČ Žlutá ponorka, Turnov“ 

       

9. Výsledek výběrového řízení - " Výměna oken v BD 

Bezručova č.p. 1054 a 1055, Turnov" 

       

10. Výsledek výběrového řízení "Výměna sportovních povrchů 

na venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy" 

Ludmila Těhníková       

11. Výsledek výběrového řízení -  „Chodník Turnov, Sobotecká 

ulice, IV. etapa a část B“ 

Ing. Tomáš Hocke       

12. Výsledek výběrového řízení - "Stavební úpravy pro imobilní 

v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 515 a č.p. 525“ 

       

13. Výsledek výběrového řízení – „Bazén Turnov - oprava 

střešní krytiny“ 

Ludmila Těhníková       

14. Zrušení zadávacího řízení – „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“ 

Ing. Tomáš Hocke       
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15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Malý Rohozec, 

p.č.424/20-kNN 

Ludmila Těhníková       

 

16. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"Reko RS Turnov, Hruštice-aktualizace" 

       

17. Smlouva o zřízení věcného břemene "Reko MS Turnov-

Výšinka-havarijní stav" 

       

18. Smlouva o zřízení věcného břemene "Reko SM Turnov-

Sobotecká, U Zastávky-NTL plynovod-havarijní stav" 

       

19. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu "SM, 

Turnov, Koškova p.č.1857/2, xxxxxxx-kNN" 

       

20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouvu o právu stavby "SM Turnov, 

Luční p.č.3276/71, xxxxxxx-kNN" 

       

Záležitosti odboru životního prostředí 

21. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

Mgr. Jana Svobodová      14:20 – 14:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

22. Výsledek výběrového řízení - Dovybavení knihovní 

pobočky v nádražní budově, Turnov 

Mgr. Martina Marková           14:30 – 14:45 

23. Jmenování do funkce ředitele mateřských škol, základní 

umělecké školy, střediska volného času Žlutá ponorka 

Mgr. Martina Marková       

Ostatní 

24. Pomník Otakara Jaroše - návrat na původní stanoviště – 

přesun na další RM 

Ing. Tomáš Hocke      14:45 – 15:00 

25. Roční hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a 

vedoucích odborů 

Mgr. Petra Houšková       

26. Hodnocení ředitelky příspěvkové organizace Turnovské 

památky a cestovní ruch po 4 letech – přesun na další RM 

Mgr. Jana Svobodová       

 27. Smlouva o poskytnutí příspěvku, xxxxxxx 

 

1. Žádost o udělení výjimky při financování dispečinku MKDS městské policie 
 

Rozprava: 

      Městská policie od roku 2004 má instalován městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Tento systém byl 

zčásti financován z dotačních programů, zčásti financován z rozpočtů města Turnova. Během období let 2012 až 

2017 se prováděla inovace a přechod na zcela digitální provoz snímacích kamer. V současné době máme pouze 4 

kamery, které fungují v analogovém prostředí, všechny ostatní jsou v digitálním režimu. 

 

V současné době MKDS v Turnově patří mezi 10 moderních systému v celé republice. Tento trend chce městská 

policie zachovat. Do nově vybudovaných prostor by ráda nainstalovala nový moderní digitální zobrazovací 

dispečink. Celý systém kamer je k tomu během těch let směřován a připraven. Finanční částka na realizaci tohoto 

systému byla schválena ve výši 300 tisíc korun a je v rozpočtu městské policie.  

 

Na základě historie provozu MKDS žádám RM o udělení výjimky ze směrnice města o zadávání veřejných zakázek, 

tj. realizace nového dispečinku by byla zadána na základě této výjimky firmě Telmo s.r.o., se kterou má město 

uzavřenou servisní smlouvu. Dále chci upozornit, že v případě dodávky a instalace další časti MKDS pomocí jiného 

dodavatele bude vždy nutná přítomnost obou firem. To znamená, že bude nutné platit minimálně jednu servisní 

firmu i když půjde o záruční plnění druhé firmy. 
 

 

usnesení RM č. 229/2018 

RM schvaluje  

dodavatele vybavení nového digitální zobrazovacího dispečinku městské policie od objektu Nové radnice firmu 

Telmo, s. r. o. za cenu 299.596,- Kč vč. DPH a výjimku ze směrnice č. 49 z následujících důvodů: firma dlouhodobě 

servisuje městský kamerový systém, spolupracuje na rozšiřování tohoto systému, poskytuje okamžitou pomoc při 

haváriích systémů (zápůjčka kamer apod.), běžící záruční podmínky stávajícího systému. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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 2. Převedení pracovního místa z městského úřadu na městskou policii 
 

Rozprava: 

      V roce 2017 nastala změna v práci městské policie a to významnou novelizací dvou zákonů, přestupkového a 

tzv. tabákového. Před novelizací strážník řešil přestupky pouze fyzických osob, přestupky právnických osob 

oznamoval jako správní delikty správnímu orgánu. Po novelizaci zákonů je změna, kdy se řeší přestupky fyzických 

osob, přestupky fyzických osob podnikajících, přestupky právnických osob a tzv. kauce všech přestupců pro 

případné řešení přestupků v dalším řízení. Novinkou je také spuštění registru přestupků, který eviduje provinění 

osob. Novelizací zákonů se podstatně změnit postup řešení přestupků, ze strážníků se v okamžiku projednávání 

přestupků stává správní orgán, který je povinen celý přestupek nejen projednat, ale i šetřit. To znamená, zjistit 

nejdříve lustraci v registru přestupků zda není nebo je recidiva dané osoby, zda v jednání byl úmysl či ne. 

 
Za půl roku fungování těchto nových zákonů byl zaznamenán podstatný nárůst administrativní práce, strážníci touto 

změnou tráví, bohužel, více času na služebně než na ulici, kde by měla být prioritně jejich činnost. Bylo 

vysledováno, že navýšení je zhruba 2 až 3 hodiny na jednu směnu při zpracovávání přestupků. Tuto práci však nelze 

přesunout na jinou osobu, vše musí být zpracováváno strážníkem, který přestupek projednává.  

 

Mimo těchto administrativních věcí strážníci pracují na dalších spisových záležitostech, jako jsou účtování 

příkazových bloků, jejich evidenci, účetní inventury, vyúčtování finančních transakcí z parkovacích automatů, 

správu oznámení přestupků z měřících radarů, mobilních a stacionárních, jejich konverze a následné předání 

správnímu orgánu.  

 

I tyto činnosti zabírají strážníkům čas na zpracování. Zde je však možnost, aby tato agenda byla už zpracovávána 

civilní osobou. Znamenalo by to přijmutí nového zaměstnance na částečný úvazek, tím by však byl i nárůst 

finančního rozpočtu policie.  

 

Na základě těchto skutečností a rozboru daného problém, bylo nakonec nalezeno dobré řešení. Na městském úřadě 

na odboru finančním je pracovnice, jejíž pracovní náplň je více jak 85% pro městskou policii, kompletní agenda 

pokutových bloků, odvodů peněz, vymáhání nezaplacených pokut včetně přestupků z měřících radarů. Kdyby toto 

pracovní místo bylo převedeno s kompletní agendou na městskou policii, mohlo by dojít ke sloučení s rozdělenou 

agendou, kterou vykonávají strážníci. Tím by se uvolnil časový prostor pro strážníky, kteří navíc směnují a jejich 

agenda by se zpracovávala i v jejich nepřítomnosti a tím pádem i plynuleji. Kapacity místa nového pracovníka by se 

nenavýšily žádným razantním způsobem, neboť agenda by se rozložila do celého pracovního týdne. Tímto řešením 

by se nenavýšil finanční rozpočet města Turnova, jde jen o zlepšení efektivity pracovní agendy. To podstatné je však 

u policie, kde strážníci se budou věnovat své práci v terénu a bude zbývat více času na řešení problematiky na ulici. 
 

 

 

usnesení RM č. 230/2018 

RM ruší  

na základě předložené zprávy jedno pracovní místo na finančním odboru městského úřadu a schvaluje jedno místo 

civilního pracovníka na městské policii Turnov, a to k 1. 5. 2018. 
 

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

usnesení RM č. 231/2018 

RM stanovuje  

na základě výše uvedeného usnesení RM celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ na 111 od 1. 5. 2018. 

Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených v městském úřadu stanoví RM od 1. 5. 

2018 po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 11, FO 8, ORM 8, OŽP 8, OPŘ 3, OS 10, OD 20, 

OSV 12, OŠKS 6, ŽÚ 5. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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3. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - ceník vstupného na koupaliště 
 

Rozprava: 
      Vážení členové RM/VH Městské sportovní Turnov, s.r.o. Předkládám doplňující materiál týkající se úprav 

provozu letního koupaliště. Hlavní ceníkovou úpravou je i symbolické navýšení o 10 Kč u dospělých a rozdělení dětí 

dle jejich výšky do dvou skupin. Toto navýšení by přineslo navýšení tržeb o cca. 345 tis. Kč. Je nutné přiznat, že 

koupaliště využívají ve velmi značné míře turisté a obyvatelé mimo Turnovska. Slevy pro držitele elektronických 

permanentek zůstanou v poměru zachovány. 
 

 

usnesení RM č. 232/2018 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

schvaluje předložený návrh provozních změn i ceníku na venkovním koupališti v areálu Maškovy zahrady s platností 

od 1. května 2018. 
 

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

4. Prodej pozemku p.č. 1258/7 ul. 28.října, Turnov 
 

Rozprava: 
      Na základě žádosti xxxxxxxxxx, předsedy bytového družstva 1329, ul. 28. října v Turnově, předkládáme radě 

města k projednání prodej pozemku p. č. 1258/7 o výměře 1434m2 v k. ú. Turnov a to i z důvodu dezolátního stavu 

současného oplocení pozemku ve vlastnictví města. Tento pozemek i sousední pozemky a jejich prodej byl již 

několikrát projednáván, naposledy radou města dne 8. 4. 2015 a tím, že RM doporučuje schválit prodej pozemků za 

kupní cenu 1000,- Kč/m2. S touto cenou však vlastníci bytového domu nesouhlasili a k prodeji tak nedošlo.  

 

Ke stanovení ceny obvyklé u pozemku p. č. 1258/7 byl, na doporučení správy majetku, zpracován na náklady 

Bytového družstva nový znalecký posudek č. 2858-26/2018 ze dne 20.3.2018, který stanovuje cenu tohoto pozemku 

v daném místě a čase obvyklou ve výši 717.000,-  Kč, tj. 500,- Kč/m2. Po osobním jednání pana xxxxxxx a pana 

starosty dne 19. 4. 2018 došlo k dohodě o smluvní pokutě ve výši 1.000.000,- Kč v případě, že bude na prodaném 

pozemku vybudována jakákoli jiná stavba, než je příslušenství k bytovému domu (např. zpevněná plocha, zahradní 

domek, altán, bazén, dětské hřiště apod.) nebo bude pozemek prodán třetí osobě. Tato smluvní pokuta bude ošetřena 

v kupní smlouvě.   
 

 

usnesení RM č. 233/2018 

RM pověřuje  

odbor správy majetku a odbor rozvoje města zpracováním přehledového materiálu možných odkupů pozemků 

vnitrobloků, které by mohlo být metodickým materiálem zastupitelstva pro realizaci odprodejů těchto pozemků. 
 

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

  

5. Předzahrádka u restaurace Life food 
 

Rozprava: 
      Pan xxxxxxx a paní xxxxxxxxxx opětovně požádali o předzahrádku před restaurací na pozemku p.č. 201/3, k.ú. 

Turnov o výměře 10 m2. Rádi by zde umístili šest malých stolků po dvou židlích. Žádali již v loňském roce, kdy 

měli smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2017. Nakonec letní předzahrádku nevyužili. Proto žádají letos znovu. 

Chodník je před restaurací v šíři 2,9 m, v místě dopravní značky pouze 2 m, proto navrhujeme prostor zmenšit a 

předzahrádku ukončit před dopravní značkou pro zajištění bezproblémového průchodu.  
 

 

 

usnesení RM č. 234/2018 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p.č. 201/3, k.ú. Turnov o výměře 9 m2 pro xxxxxxxxx a xxxxxxxx za účelem zřízení letní 

předzahrádky na dobu určitou 1 rok od 1. 5. 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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6. Směna pozemků Hruštice-Károvsko 
 

Rozprava: 
      Správa majetku společně se starostou města se v rámci odkupů "biokoridoru" a scelování pozemků v bytové 

zóně Hruštice-Károvsko dohodli, se soukromým vlastníkem, panem xxxxxxxx na směně pozemků s následným 

doplatkem z jeho strany. 

 

Pan Holas vlastní pozemek p.č. 2870/1 k.ú. Turnov, který je územní studií bytové zóny Hruštice-Károvsko rozčleněn 

na zeleň, biokoridor, komunikaci a stavení pozemek, část pozemku zasahuje i do dalšího stavebního pozemku z 

většiny ve vlastnictví Města Turnova. V rámci jednání o odkupu těchto malých částí a pozemků pro komunikaci a 

biokoridor jsme ke shodě nedošli. Nyní přišel pan xxxxxx s novou nabídkou možné směny, jeho syn by rád stavěl 

rodinný dům na jejich pozemku, ale protože v tuto chvíli není jasné, kdy bude možno vybudovat zasíťování a 

komunikaci v ulici Gen. Josefa Mašína chtějí odkoupit v rámci směny stavební část ve vlastnictví Města. Tuto 

stavební část by využil pro zasíťování a zpřístupnění své části stavebního pozemku, dokud by nebyla vybudována 

komunikace a zasíťování v ulici Gen. Josefa Mašína, pak by jak sítě, tak i přístup napojil na tuto ulici. S tímto 

řešením souhlasí i odbor rozvoje města.  

Materiál bude projednáván v ZM. 
 

 

usnesení RM č. 235/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit směnu pozemků v k.ú. Turnov, kterou Město Turnov převede do vlastnictví pana xxxxxxxxx část 

pozemku p.č. 1004/12 o výměře cca 668m2 a pozemek p.č. 2870/37 o výměře 55m2 oba určené územním plánem ke 

stavbě rodinného domu, v celkové hodnotě cca 976.050,- Kč a pan xxxxxxxx převede do vlastnictví Města Turnov 

části pozemku p.č. 2870/1 o výměře cca 6m2 - stavební, část o výměře cca 225m2 - budoucí komunikace a část o 

výměře cca 1788m2 - biokoridor (zatížená věcným břemenem chůze a jizdy pro zbývající část pozemku, která 

zůstane ve vlastnictví pana xxxxxx) v celkové hodnotě cca 204.336,- Kč. Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků 

bude vyrovnán doplatkem ve výši 764.964,- Kč ze strany pana xxxxxxx. Všechny vypočtené ceny pozemků jsou 

zároveň cenou obvyklou. Náklady, spojené s rozdělením pozemků, uhradí Město Turnov, správní poplatek za vklad 

do katastru nemovitostí uhradí pan xxxxxxxx. 
 

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

7. Výsledek výběrového řízení - "Inženýrské sítě v lokalitě Hruštice – Károvsko, část 

B" 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – 

Károvsko, část B“, který provedla hodnotící komise dne 16.4.2018 se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924 za cenu Kč 2 696 200,- Kč bez DPH a  3 

262 402,- Kč s DPH.  Rozpočtovaná cena byla Kč 4 000 000,- s DPH. Termín realizace od 1.6.2018 do 30.9.2018. 

Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden uchazeč, bylo obesláno 5 firem a zveřejněno na EZAK. 
 

 

usnesení RM č. 236/2018 

RM schvaluje  

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

realizaci zakázky „ Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část B“ za cenu Kč 2 696 200 bez DPH 

a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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8. Výsledek výběrového řízení - "Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v 

SVČ Žlutá ponorka, Turnov" 
 

Rozprava: 
      Na radě města 7. 2. 2018 byly schváleny zadávací podmínky a vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce pro realizaci akce Vybudování učebny mineralogie a keramiky v SVČ Žlutá ponorka, Turnov. 

Veřejná zakázka byla zahájena 7. 3. 2018 s termínem podání nabídek do 6. 4. 2018 v listinné nebo elektronické 

formě. Délka lhůty byla stanovena s ohledem na velký počet řemesel, které akce vyžaduje. Bylo obesláno 15 firem 

prostřednictvím systému EZAK. V rámci veřejné zakázky byla zveřejněna jedna doplňující informace, která 

upřesnila zadávací podmínky k financování akce, neboť byla dokončena kontrola žádosti o dotaci a projekt byl 

finančně podpořen. Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky byla zvolena ekonomická výhodnost 

nabídky – nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. V termínu pro podání nabídek byla doručena jedna listinná 

nabídka. Na 3. jednání hodnotící komise 16. 4. 2018 rozhodla na základě výsledku konzultace u Centra pro 

regionální rozvoj ČR doporučit zadavateli vyloučit jediného účastníka veřejné zakázky INSTAV stavební práce, 

s.r.o., IČ 27263568, z důvodu změny cenové nabídky po opravě rozpočtu a výběrové řízení zrušit.  
 

 

 

usnesení RM č. 237/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení z hodnocení veřejné zakázky „Vybudování učebny mineralogie a 

keramiky v SVČ Žlutá ponorka, Turnov“ účastníka INSTAV stavební práce, s.r.o., IČ 27263568, z důvodu změny 

cenové nabídky po výzvě k doplnění nabídky. 
 

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

usnesení RM č. 238/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení výběrového řízení „Vybudování učebny mineralogie a keramiky v 

SVČ Žlutá ponorka, Turnov“ z důvodu, že nezbyla žádná nabídka k hodnocení. 
 

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

usnesení RM č. 239/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání opakovaného výběrového řízení na akci: „Vybudování učebny mineralogie a keramiky 

v SVČ Žlutá ponorka, Turnov“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, 

Ludmila Těhníková, Ing. Ladislav Osička, Ing. Eva Krsková, Marcela Pilská a Mgr. Michal Loukota. 
 

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

9. Výsledek výběrového řízení - " 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 16. 4. 2018, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MSV Liberec s.r.o., IČ:  61328952 za cenu Kč 568 448,- bez DPH a 653 

715,- Kč s DPH. Rozpočtovaná cena byla Kč 1 400 000,- s DPH. Termín realizace 14. 5. 2018 do 30. 6. 2018.  
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usnesení RM č. 240/2018 

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 Kč 568 448 ,- bez DPH a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

10. Výsledek výběrového řízení "Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u 

obchodní a hotelové školy" 
 

Rozprava: 

      Usnesením RM č. 205/2018 bylo vypsáno nové výběrové řízení, kde byly zpřísněny požadavky na zhotovitele 

(6 stálých zaměstnanců, pokládka povrchů vlastními zaměstnanci, hodnotící kritéria: 60% cena a 40% za reference 

navíc). V rozpočtu je na tuto akci částka 1460 tis. Kč, projektovaný rozpočet je 1 420 tis. Kč. Termín realizace je 1. 

6. – 15. 8. 2018. Byla podána jedna nabídka. Firma nereagovala na výzvu na doplnění kvalifikačních požadavků 

(počet kmenových zaměstnanců). 
 

 

usnesení RM č. 241/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení z hodnocení veřejné zakázky „Výměna sportovních povrchů na 

venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy“ účastníka RED BERRY,SE, IČ 01469975, Křížová 2598/4, Praha 5 z 

důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků. 
 

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

usnesení RM č. 242/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení výběrového řízení „Výměna sportovních povrchů na venkovním 

hřišti u obchodní a hotelové školy“ z důvodu, že nezbyla žádná nabídka k hodnocení. 
 

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

11. Výsledek výběrového řízení -  "Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa a část 

B" 
 

Rozprava: 
      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. Bude veden v celé délce po zatrubněném příkopu. Zároveň s chodníkem bude prováděno 

veřejné osvětlení. Dále bude vybudován chodník v místě napojení ulice U školy, která je spojnicí do ZŠ Mašov a 

zajistí přístup ke stávající autobusové zastávce. Realizace akce je plánována od července do konce října 2018. 

Veřejná zakázka byla zahájena 27. 3. 2018 s termínem podání nabídek do 16. 4. 2018, přičemž bylo možné nabídky 

podávat jak v listinné tak elektronické formě. Bylo osloveno 6 firem prostřednictvím elektronického systému pro 

zadávání zakázek EZAK. Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky byla zvolena ekonomická výhodnost 

nabídky – nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. V termínu pro podání nabídek byla doručena pouze jedna listinná 

nabídka: 

 

 Společnost IČ Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH 

1. MIZERA-STAVBY, a.s. 28762070 4.381.805,47 Kč 5.301.984,62 Kč 
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usnesení RM č. 243/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele MIZERA-STAVBY, a.s., IČ 28762070 na 

realizaci zakázky „Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa a část B“ za cenu 4.381.805,47 Kč bez DPH, 

5.301.984,62 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

12. Výsledek výběrového řízení - "Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova 

č. p. 515 a č.p. 525" 
 

Rozprava: 
      Zadavatel zahájil výběrové řízení 6. 4. 2018 zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele Města 

Turnova a vyzval 14 firem k podání nabídky. Dvě firmy se omluvili z neúčasti z kapacitních důvodů. Ostatní firmy 

se nevyjádřili. Zadavatel neobdržel do konce lhůty pro podání nabídek 23. 4. 2018 do 13:00 hodin žádnou nabídku. 

Komise doporučuje zadavateli výběrové řízení zrušit, protože ve výběrovém řízení není žádná nabídka. 

Rozpočtovaná cena byla Kč 3 mil. s DPH. Termín realizace 2. 7. 2018 do 27. 8. 2018 – stavební část a do 15. 11. 

2018 výtah technologie a montáž. 

Bod bude projednáván v ZM s návrhem soutěžení v roce 2018 a realizací v roce 2019. 
 

 

usnesení RM č. 244/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise výběrové řízení „ Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 

518 a č.p. 525“ zrušit, protože ve výběrovém řízení není žádná nabídka. 
 

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

 

13. Výsledek výběrového řízení - "Bazén Turnov - oprava střešní krytiny" 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 163/2018) a v souladu se směrnicí Města Turnov bylo vypsáno výběrové řízení 

na zhotovitele akce. Bylo podáno celkem pět nabídek, nejnižší cenovou nabídku podala firma W.H.A. systém, s.r.o. 

ze Šumperka. Vzhledem k tomu, že tato firma splnila všechny zadávací podmínky, doporučuje hodnotící komise 

uzavřít smlouvu s firmou W.H.A. systém, s.r.o. za nabídkovou cenu 677 589,- Kč bez DPH, 819 883,- Kč včetně 

DPH. V rozpočtu města je na tuto akci částka 1 100 tis. Kč, projektovaný rozpočet je 1 152 tis. Kč. Termín realizace: 

18. 6. – 31. 8. 2018. 
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usnesení RM č. 245/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy W.H.A. systém, s.r.o., IČ 61945251 na 

realizaci stavby „Bazén Turnov – oprava střešní krytiny“ za cenu 677 589 Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

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

14. Zrušení zadávacího řízení – "Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a 

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

Rozprava: 
      V souladu se směrnicí Města Turnov bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele akce. Zadavatel obdržel 

v termínu do 26. 3. 2018 do 16 hodin tři nabídky. Nabídky se v rámci hodnocení ukázaly jako těžko porovnatelné. 

Důvodem byla nejasné specifikování systému dálkového dohledu nad kotelnami včetně emailové komunikace MTT 

s potencionálními dodavateli v rámci výběrového řízení. 
 

 

usnesení RM č. 246/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušit zadávací řízení „ 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“ dle § 127 odst. 2, písm. d) ZZVZ č. 

134/2016 Sb. 
 

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

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM, Turnov, Malý Rohozec, p.č.424/20-kNN" 
 

Rozprava: 
      ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení fy DEHES, s.r.o zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu: SM, Malý 

Rohozec, parc.č.424/20-kNN. Jedná se o výstavbu nového nadzemního a podzemního kabelového vedení NN a nové 

kabelové přípojky k pozemku p.č.424/20 k.ú.Malý Rohozec pro stavbu rodinného domu. Ze stávajícího podpěrného 

bodu na p.č.463/1 bude proveden svod a výkopem povede kabel, který bude ukončen v pilíři s kabel. skříní na 

pozemku p.č.424/20.  
 

usnesení RM č. 247/2018 

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. 463/1 k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 20 bm dotčeného stavbou „SM Malý 

Rohozec, p.č.424/20-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

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

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Reko RS Turnov, 

Hruštice-aktualizace" 
 

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

„Reko RS Turnov-Hruštice“ Stávající RS je dožitá a bude nahrazena novou nadzemní prefabrikovanou 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. Přikládáme vizualizaci nového řešení. Usnesení č. 79/2018 ze dne 7. 2. 2018 se 

proto ruší. 
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usnesení RM č. 248/2018 

RM ruší  

usnesení č. 79/2018 ze dne 7. 2. 2018 
 

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

usnesení RM č. 249/2018 

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) – [6/0/0] 
  

17. Smlouva o zřízení věcného břemene "Reko MS Turnov-Výšinka-havarijní stav" 
 

Rozprava: 
      GasNet, s.r.o. prostřednictvím firmy  GridServices, s.r.o. žádá zpracování SoZVB na stavbu Reko MS Turnov – 

Výšinka. Pro výše uvedenou stavbu GasNet, s.r.o. žádá Město Turnov o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na pozemcích parcel.č. 1703, 3880/2 a 3880/11 k.ú. Turnov v celkové délce 22,54 bm. V roce 2016 došlo 

k havarijnímu stavu NTL plynovodu v ulici Výšinka, směr od Raka ke Gymnáziu. Na základě toho vydal SÚ Sdělení 

o stavbě (příl.č.5). Stavba byla již realizována. Přesný rozsah věcného břemene – STL plynovodu a přípojek je 

zaměřeno geodetickým plánem č.4280-141/2017. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství.  
 

 

 

usnesení RM č. 250/2018 

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. 1703, 3880/2 a 3880/11 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 22,54 bm dotčených stavbou Reko MS Turnov – Výšinka ve prospěch 

GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 400,- Kč/bm + DPH v obytném území města podle funkčního uspořádání v 

územním plánu. 
 

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

18. Smlouva o zřízení věcného břemene "Reko SM Turnov-Sobotecká, U Zastávky-

NTL plynovod-havarijní stav" 
 

Rozprava: 
      GasNet, s.r.o. prostřednictvím firmy  GridServices, s.r.o. žádá zpracování SoVB na stavbu Reko MS Turnov – 

Výšinka.                                              

Pro výše uvedenou stavbu GasNet, s.r.o. žádá Město Turnov o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemcích parcel.č. 3497/3, 3497/6 a 3512 k.ú. Turnov v celkové délce 169,95 bm. V roce 2016 došlo k havarijnímu 

stavu NTL plynovodu v ulici Sobotecká, U Zastávky, směr od kolejí na Mašov.  Stavba byla realizována již v roce 

2016. Přesný rozsah věcného břemene – plynovodu a přípojek je zaměřeno geodetickým plánem č.4328-286/2017. 

Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství.  

 
 

 

 

 



11            Zápis Rady Města Turnov dne 26. 4. 2018 
 

usnesení RM č. 251/2018 

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. 3497/3, 3497/6 a 3512 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 169,95 bm dotčených stavbou Reko MS Turnov – Sobotecká, U 

Zastávky ve prospěch GasNet, s.r.o., za jednorázovou úhradu 400,- Kč/bm + DPH v obytném území města podle 

funkčního uspořádání v územním plánu. 
 

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

19. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM, Turnov, Koškova p.č.1857/2, p. xxxxxx-kNN" 
 

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

vedení NN.  Jedná se o stavbu: „SM, Turnov, Koškova, p. č. 1857/2, p. xxxxxxx-kNN“ a bude zrealizováno uložení 

nového kabelového vedení nízkého napětí a umístění pilířů pro parc. č. 1857/2 k. ú. Turnov v Koškově ulici. 

V rámci této stavby dojde k napojení, prodloužení a zasmyčkování stávajícího zemního kabelového vedení do nové 

přípojkové skříně umístěné na výše uvedeném pozemku. Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel.č. 1841 k. ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov, dle přiložené situace v délce cca 5 bm.  
 

 

 

usnesení RM č. 252/2018 

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.1841 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 5 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, 

Koškova, p.č.1857/2, p. xxxxxxx-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000,- 

Kč + DPH (400,-Kč/bm). 
 

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

20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu stavby "SM Turnov, Luční p.č.3276/71, p.xxxxxx -kNN" 
 

Rozprava: 
      ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení fy Rydval-elektro, s.r.o zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu: SM, 

Turnov, Luční p.č.3276/71, p.xxxxxx -kNN. Jedná se o výstavbu nového podzemního kabelového vedení NN a nové 

kabelové přípojky k pozemku p.č.3276/71 k.ú.Turnov pro stavbu rodinného domu. Ze stávající přípojkové skříně 

v pilíři na pozemku p.č.3276/14 bude proveden výkop pro nové kabelové vedení, které bude ukončeno v pilíři 

s kabel. skříní na pozemku p.č.3276/71.  
 

 

usnesení RM č. 253/2018 

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. 3276/73 a 3276/60 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 27 bm dotčeného stavbou 

„SM Turnov, Luční p.č.3276/71, p.xxxxxx -kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 

400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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21. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 
      1) DD Pohoda, pozemek p.č. 1283/1 v k.ú. Turnov, hrušeň 

Návrh na kácení dřevin předkládá odbor správy majetku na základě žádosti Zdravotně sociálních služeb Turnov. 

Jedná se o starou hrušeň o obvodu kmene 172 cm, rostoucí na zahradě u Domova důchodců Pohoda. Důvodem 

žádosti je, že se hruška nachází v místech, kde jsou lavičky na sezení pro seniory. V době zrání padají plody ze 

značné výšky do prostoru, kde se denně pohybují uživatelé. Značné množství vos omezuje pohyb alergiků v letním 

období.  

 

2) Malý Rohozec, pozemek p.č. 460/1 v k.ú. Malý Rohozec, třešeň 

O pokácení dřeviny žádá majitel sousední nemovitosti, který má obavy z poškození svého majetku. Větve ve značné 

míře zasahují nad jeho pozemek, požaduje zakrácení nebo pokácení dřeviny. Jedná se o třešeň o obvodu kmene 115 

cm, rostoucí v travnatém páse mezi silnicí a soukromým pozemkem. 

 

3) Koškova ulice, pozemek p.č. 3610/5 v k.ú. Turnov, dvě třešně 

O pokácení dřeviny žádají nyní již dva majitelé přilehlých garáží. Dle jejich vyjádření kořeny narušují stavbu garáží, 

listí zanáší střechu a větve poškozují stavbu. Jedná se o dvě třešně o obvodu kmene 148 cm a 101 cm. Dřeviny 

vyrůstají v těsné blízkosti garáží a svými korunami výrazně zasahují nad střechu. 
 

 

 

usnesení RM č. 254/2018 

RM neschvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks hrušně o obvodu kmene 172 cm, rostoucí na pozemku p.č. 1283/1 v k.ú. 

Turnov (DD Pohoda). RM odkládá schválení do doby zpracování koncepce zeleně v návaznosti na novou stavbu 

Alzheimer centra. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/2] 
  

usnesení RM č. 255/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 1 ks třešně o obvodu kmene 115 cm, rostoucí na pozemku p.č. 460/1 v k. ú. Malý 

Rohozec (Malý Rohozec). 
 

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

usnesení RM č. 256/2018 

RM schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení 2 ks třešní o obvodu kmene 148 cm a 101 cm, rostoucích na pozemku p. č. 3610/5 

v k. ú. Turnov (Koškova ulice). 
 

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

22. Výsledek výběrového řízení - Dovybavení knihovní pobočky v nádražní budově, 

Turnov 
 

Rozprava: 
      Na radě města 22. 3. 2018 bylo schváleno vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a 

zadávací podmínky na realizaci akce „Dovybavení knihovní pobočky v nádražní budově, Turnov“. Jedná se o 

interiérové vybavení pobočky knihovny a dřevěné vestavěné patro se schodištěm. Prostor patra bude primárně určen 

pro mládež. Knižní fond pro dospělé a nejmenší děti, počítače, odpočinkové zóny budou v přízemí. Výběrové řízení 

je vypsáno na nábytek a patro. Veřejná zakázka byla zahájena 23. 3. 2018 s termínem podání nabídek do 13. 4. 2018 

do 12,00 hod, přičemž bylo možné nabídky podávat jak v listinné tak elektronické formě. Byly obeslány 3 firmy 

prostřednictvím systému EZAK.  Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky byla zvolena ekonomická 

výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. V termínu byla doručena jedna elektronická 

nabídka a žádné listinné nabídky:  
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 Společnost IČ Adresa 
Cena v Kč 

bez DPH 

Cena v Kč 

včetně DPH 

1. 
Truhlářství 

JPS s. r. o. 
25273655 

U Borové 69, 580 01 

Havlíčkův Brod 
509.989,- Kč 617.087,- Kč 

 
 

usnesení RM č. 257/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Truhlářství JPS s. r. o.  IČ 25273655 na 

realizaci zakázky „Dovybavení knihovní pobočky v nádražní budově, Turnov“ za cenu 617.087,- včetně DPH a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

23. Jmenování do funkce ředitele mateřských škol, základní umělecké školy, 

střediska volného času Žlutá ponorka 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení RM č. 56/2018 ze dne 7. 2. 2018, bylo rozhodnuto o vyhlášení konkurzů na funkci 

ředitele/ředitelky vybraných škol a školského zařízení. V souvislosti s tímto a v souladu s právními předpisy, 

proběhly dne 16. 4. 2018 konkurzy na funkci ředitele u těchto příspěvkových organizací: 

 Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

 Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

Celkem se na osm pracovních míst přihlásilo 11 uchazečů. Konkurzní komise posoudila vhodnost uchazečů, přičemž 

vycházela z předložených materiálů a řízeného rozhovoru. Hlasováním komise usoudila, že všichni uchazeči jsou 

vhodní pro výkon funkce ředitele.  

U organizací, kde bylo ke konkurznímu řízení přihlášeno dva a více uchazečů, sestavila komise dle hlasování pořadí 

uchazečů vhodných pro výkon funkce ředitele: 

 

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

1. Bc. Lenka Dékány   

2. xxxxxxxxxxxx 

 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace: 

1. Věra Nejedlová 

2. xxxxxxxx 

3. xxxxxxxx 

 

usnesení RM č. 258/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková 

organizace, paní Bc. Lenku Dékány, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 259/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěvková 

organizace, paní Naděždu Dovolilovou, xxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024. 
 

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

usnesení RM č. 260/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, příspěvková 

organizace, paní Mgr. Janu Dontovou, xxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024. 
 

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

usnesení RM č. 261/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace, 

paní Věru Nejedlovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7.2024. 
 

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

usnesení RM č. 262/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková 

organizace, paní Janu Brožovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024. 
 

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

usnesení RM č. 263/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková 

organizace, paní Hanu Lamačovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024. 
 

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

usnesení RM č. 264/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Základní umělecké školy Turnov, příspěvková organizace, 

pana Mgr. Bohuslava Lédla, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024. 
 

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

usnesení RM č. 265/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Střediska volného času Žlutá ponorka Turnov, 

příspěvková organizace, pana Ing. Mgr. Tomáše Zakouřila, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 

31. 7. 2024. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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24. Pomník Otakara Jaroše - návrat na původní stanoviště 
 

Rozprava: 
      Materiál byl přesunut na další RM. 

 

25. Roční hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích odborů 
 

Rozprava: 
      Hodnocení probíhalo v souladu s Pravidly pro přidělování ročních odměn a dle stanovených kritérií na rok 2017. 

Hodnocení bude předáno ředitelům přes odbor OŠKS a vedoucím odborům přes pana tajemníka. Výše odměn je 

obecně stanovena na 1 plat za naplnění ročních kritérií a 1 plat za mimořádný počin. 
 

 

usnesení RM č. 266/2018 

RM schvaluje  

roční odměny ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny v souladu se 

směrnicí č. 22.16. 
 

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

usnesení RM č. 267/2018 

RM schvaluje  

roční odměny vedoucím odborů dle předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny v souladu se směrnicí č. 22.16. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/1/2] 
  

26. Hodnocení ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch 

po 4 letech 
 

Rozprava: 
      Materiál byl přesunut na další RM. 

 

27. Smlouva o poskytnutí příspěvku, xxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku překládá radě města ke schválení materiál týkající se uzavření smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na výstavbu vodovodního řadu a přípojek v Palackého ulici. Majitel domu č.p. 193 pan xxxxxx v rámci 

rekonstrukce domu č.p. 193 zjistil, že dům není napojen na veřejnou kanalizaci, ale splaškové vody jsou vyvedeny 

přímo do náhonu Jizery. Vzhledem k probíhající rekonstrukci Palackého ulice oslovil projektant rekonstrukce domu 

Vodohospodářské sdružení Turnov a Město Turnov, zda by šlo tento problém vyřešit. Po mnoha složitých jednáních 

všech dotčených subjektů bylo rozhodnuto, že se nová kanalizace vybuduje jako řad a budou do něho mimo jiné 

zaústěny  i dešťové vody z liniového odvodnění, které Město Turnov požaduje z důvodu špatného stavu a údržby v 

rámci rekonstrukce ulice zrušit. Nově tedy bude vybudováno cca 46bm kanalizačního řadu (od domu č.p. 193 - dům 

vedle Komerční banky ke křižovatce na Koňský trh), 1 kanalizační přípojky a 3 dešťové přípojky. Cena díla je 350 

tis. Kč bez DPH. Majitel domu č.p. 193 poskytne na výstavbu 250 tis. Kč. Zbylá částka ve výši 100 tis. Kč  bude 

uhrazena VHS Turnov  a Městem Turnov formou příspěvku. Smlouvu o příspěvku uzavře pan xxxxxx s Městem 

Turnov, které ji následně použije na úhradu příspěvku Vodohospodářskému sdružení Turnov.    
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usnesení RM č. 268/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250 tis. Kč s panem xxxxxxx, Praha na výstavbu 

nového kanalizačního řadu a přípojky pro dům č.p. 193 v Palackého ulici v Turnově. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  

 

 

V Turnově dne 3. května 2018 

 

 

 

 

 

 

  …………………………..   …………………………….. 

        Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

               starosta               místostarostka 


