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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 11. jednání rady města Turnov 

ze dne 6. 6. 2018 

 

 

  

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

Kordová, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

Ing. Michal Kříž 

Ing. Michal Kříž           

 

Tajemník  

úřadu: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Technické služby Turnov s.r.o. - schválení VŘ na nákup 

elektromateriálu 

Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 9:30 

2. Rozvojové projekty města Ing. Tomáš Hocke       

3. ZŠ Mašov - další postup        

4. Bytový dům - ul. 5. května představení studií        

5. Omezení tranzitní dopravy        

Záležitosti odboru správy majetku 

6. Rozšíření pronájmu pozemku - xxxxxxx Ludmila Těhníková 9:30 – 11:30 

7. Žádost o prodej pozemků na Malém Rohozci        

8. Odkoupení části pozemku p.č. 37/1 k.ú. Malý Rohozec        

9. Nabídka prodeje pozemku p.č. 1126/88 k.ú. Mašov u Turnova        

10. Pronájem a podnájem SŠ Alešova 1723, Turnov        

11. Výběr nejvhodnější nabídky " Zpracování projektové dokumentace 

- ulice Zelená cesta" 

Ing. Tomáš Hocke       

12. Výběr nejvhodnější nabídky " Zpracování projektové dokumentace 

- chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35" 

       

13. Výběr nejvhodnější nabídky " Zpracování projektové dokumentace 

- dokončení cyklostezky údolím Stebenky" 

       

14. Výběr nejvhodnější nabídky " Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ 

Turnov, Žižkova č.p. 525" 

       

15. Výběr nejvhodnější nabídky " 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" 

       

16. Smlouva o dílo údržba městských parků Ludmila Těhníková       

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 

a právu provést stavby "Turnov-Luční, p.č.3276/71 k.ú.Turnov, 

vodovodní a kanalizační přípojka, xxxxxxx" 
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13:30 – 15:00 

18. 

 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 

a právu provést stavbu "Turnov-Luční, p.č.3276/14, vodovodní a 

kanalizační přípojka, xxxxxxx" 

       

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti 

a právu provést stavbu "Turnov-Nudvojovice, p.č. 3694/14 

k.ú.Turnov, plynovodní a kanalizační přípojka, xxx" 

       

Přestávka                                                                                                                                                         

Záležitosti odboru finančního 

  20.     Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018     Ing. Tomáš Hocke   

  21.     Škodní a likvidační komise 

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

22. Dodávka páteřního switche pro č.p. 466 Ing. Jan Zárybnický                12:30 – 12:45 

23. Dodávka softwaru pro MS SQL server  

Záležitosti odboru přestupkového řízení 

24. Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků Petr Weiss 12:45 – 13:00 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

25. 

26. 

Táborová základna Krčkovice 

Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s. 

Ludmila Těhníková 

Mgr. Jana Svobodová                                 

           13:00 – 13:30 

 

27. Dotace IROP-CLLD na modernizaci základních škol Mgr. Petra Houšková       

28. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací Mgr. Martina Marková  

29. Souhlas zřizovatele se zapojením základních škol do projektu 

Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 4 - pro školní rok 

2018/2019 

            

30. 

 

31. 

Vyřazování majetku - základní a mateřské školy, Turnovské památky 

a cestovní ruch, Městská knihovna Antonína Marka 

Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro 

školní rok 2018/2019 

       

 

 

 Ostatní  

  32. Inženýrské sítě pro objekt Fokus, Skálova ulice   Ludmila Těhníková   

  33. Čerpání rezervních fondů  p. o. ZŠ 28. října 18, Turnov  Mgr. Martina Marková 

  34. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekt „Rekonstrukce č.p. 466, Ludmila Těhníková 

 Skálova, Turnov 

 

1. Technické služby Turnov s.r.o. - schválení VŘ na nákup elektromateriálu 
 

Rozprava: 
      Společnost provedla výběrové řízení na nákup elektromateriálu na údržbu veřejného osvětlení. Zadání bylo 

vyhlášeno na E-ZAK, osloveno bylo 6 uchazečů. Hodnotící komise obdržela nabídky od dvou uchazečů. Electrosun, 

s.r.o., U Zvoničky 3, Bobnice Sonepar Česká republika spol. s r. o. Vážní 1125, Hradec Králové. Po posouzení 

došlých nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od obou společnosti, protože každý z uchazečů 

nabízí výhodněji některé druhy materiálů. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s oběma 

uchazeči. V případě realizace investiční akce na výstavbu nového veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry, 

svítidla), oslovit oba uchazeče k předložení cenové nabídky na konkrétní zakázku a zboží objednat od levnějšího 

uchazeče. Nákup bude financován z prostředků společnosti. 
 

 

usnesení RM č. 367/2018 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje nákup elektromateriálu na údržbu veřejného osvětlení od společnosti Electrosun, s.r.o., U Zvoničky 3, 

Bobnice a společnosti Sonepar Česká republika spol. s r. o. Vážní 1125, Hradec Králové. 
 

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

 

2. Rozvojové projekty města 
 

Rozprava: 
      Jedná se o soubor možných strategických nákupů nemovitostí, které se v této době městu nabízejí a umožňují 

městu určitý růstový potenciál v blízké budoucnosti. 

Materiál bude projednáván ve finančním výboru a následně na zastupitelstvu města. 

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30 

13:30 – 15:00 

12:45 – 13:00 

13:00 – 13:30 
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usnesení RM č. 368/2018 

RM projednala  

materiál Rozvojové projekty města. 
 

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

3. ZŠ 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. 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. Tento odhad ceny však neobsahoval zpevněné plochy a přípojky, gastro 

vybavení, vedlejší a ostatní náklady, vnitřní vybavení. Výsledná optimistická cena může být někde okolo 39,6 

mil.Kč. 

V dobré vůli zastupitelé města rozhodli na základě architektonické studie o rekonstrukci a dostavbě ZŠ Mašov. 

Bohužel se ukázalo, že architektonická studie v části finančního propočtu byla zpracována zcela chybně. Projektant 

dalšího projekčního stupně nás neupozornil včas na nemožnost dosáhnout avizované ceny stavby. To nás bohužel 

vede zpět k novému projednání celého záměru a posunutí jeho realizace o 2 roky.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

usnesení RM č. 369/2018 

RM projednala  

materiál ZŠ Mašov – další postup. RM doporučuje ZM pověřit starostu a odbor správy majetku zpracováním nového 

projektu Rekonstrukce ZŠ Mašov s maximální cenou 35 mil. Kč s DPH, což je v souladu se střednědobým výhledem 

rozpočtu města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  

4. Bytový dům - ul. 5. května představení studií 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám k vyhodnocení dvě studie bytových domů v ul. 5. května. Zadání studií předcházelo 

projednávání koncepce péče o bytový fond města a projednávání materiálu o Alzheimer centru. 

Vyzván byl pan architekt Mlejnek (spoluautor Maškovy zahrady) a pan architekt Václav Hájek. Každý ke zvolené 

úloze přistoupil jinak. 

Záměrem zadavatele je nalézt hezké architektonické řešení pro nový bytový dům. Objekt by měl měřítkově 

odpovídat objektům v ulici 5. května. Počet bytů a obecně návrh bytového domu je otázkou samotné studie. Město 

by rádo spíše více bytům, ale je třeba respektovat požadavky na parkování (1byt = 1 automobil), přítomnost velmi 

dopravně frekventované ulice 5. května (byty otočeny do vnitrobloku a do ulice 5. května komunikační koridory), 

požadavky na oslunění i hranice sousedních pozemků. Objekt by měl být hmotově v případě založení na navážce 

dvoupodlažní, v případě založení výškově blíže k niveletě komunikace pak dvoupodlažní s ustupujícím podlažím, 

pravděpodobně s plochou střechou. Preferujeme zajímavou architekturu, ale v rámci rozumných pořizovacích 

nákladů a ještě rozumnějších provozních nákladů. V rámci údržby pak materiály, které časem získávají přirozenou 

patinu, není potřeba je natírat a příliš šlechtit, jednoduché, technicky ověřené detaily. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

usnesení RM č. 370/2018 

RM doporučuje  

ZM pokračovat v projektu Bytový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května, Turnov dle architektonické studie 

architekta Václava Hájka. Pověřuje odbor správy majetku zpracováním dalších projekčních stupňů a zároveň 

vyhledáváním vhodného dotačního titulu, ke spolufinancování této stavby. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. Omezení tranzitní dopravy 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení RM č. 219/2016 ze dne 13. 4. 2016 zadal odbor dopravy za samosprávu Návrh dopravně 

inženýrských opatření Omezení vjezdu některých vozidel podle § 24a zákona č.68/2015 Sb, na silnici II/283 Turnov 

– Loktuše – Háje – Slaná - Košťálov v Turnově. Projekt je přílohou projednávaného bodu. Pakliže RM projeví 

nadále souhlas, podám žádost na odbor dopravy MÚ Turnov. Ten v rámci státní správy projedná záměr s dotčenými 

orgány, což DI Policie ČR, Krajský úřad, Město Železný Brod a Město Semily. Dopravní komise přistoupila k 

hlasování bez diskuze o alternativních trasách této dopravy. Zákon říká, že musí existovat jiná vhodná trasa. Máme 

za to (odbor dopravní MěÚ), že tato trasa by neměla být výrazně delší než je stávající, mělo by se jednat o 

komunikaci stejné třídy a podobného dopravně technického stavu. Pokud bychom uvažovali o těchto trasách, máme 

3 možnosti alternativních tras:  

1. Lomnice – Jičín - Turnov  

2. Semily – Železný Brod - Turnov  

3. Radostná pod Kozákovem – Rovensko pod Troskami – Ktová – Turnov  

 

Z hlediska vzdálenosti by byla vhodná pouze trasa přes Rovensko pod Troskami, kde je ovšem silnice mezi 

Lestkovem a Rovenskem úzká a nevhodná pro míjení těžkých vozidel. Ostatní trasy nejsou porovnatelné 

vzdáleností. Pokud by tato vozidla musela jet např. z Lomnice do Liberce přes Jičín nebo Železný Brod, došlo by ke 

značnému zvýšení nákladů na tuto dopravu. Navíc by omezení dopravy v Turnově zatížilo dopravou komunikace v 

jiných obcích, které by měly mít srovnatelnou míru ochrany jako komunikace v Turnově. Obce Jičín, Semily a 

Železný Brod navíc nespadají pod naši rozhodovací působnost.  
 

 

 

usnesení RM č. 371/2018 

RM souhlasí  

s podáním žádosti k omezením tranzitní dopravy o celkové hmotnosti nad 12 tun centrem města Turnova (podle § 

24a zákona č.68/2015 Sb, na silnici II/283 Turnov – Loktuše – Háje – Slaná - Košťálov v Turnově). Usnesení rady 

města je vnímáno jako apel odpovědným orgánům na okamžité řešení obchvatu Turnova a neúnosnost stávající 

situace tranzitní dopravy v centru města. 
 

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

6. Rozšíření pronájmu pozemku - xxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
      Pan xxxxxxxxxxxx má od města pronajatou část pozemku p.č. 307/1, k.ú. Turnov o výměře 200 m2. Jedná se o 

zadní část pozemku za parkovištěm u Komerční banky, kterou užívají k občasnému složení dřeva a jako zahrádku.  

Nyní požádali xxxxxxxx o řešení i zbývající části pozemku. Na pozemku stojí dvě garáže, které město pronajímá a 

je zde i kanalizační shybka. Stávající oplocení a bránu xxxxxxx přesunou na vlastní náklady na novou hranici a klíče 

předají i vlastníkům garáží a majitelce sousedního pozemku. V současné době platí nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok. 

V případě rozšíření pronájmu musí umožnit vstup vlastníkům garáží do garáží a SčVK ke kanalizačních shybce, 

proto navrhujeme stanovení ceny nájemného za rozšířenou část dle tabulky orientačních cen pozemků - jako 

zahrádka, a to ve výši 2,- Kč/m2/rok. 

 

usnesení RM č. 372/2018 

RM schvaluje  

rozšíření pronájmu pozemku p.č. 307/1, k.ú. Turnov o výměru 413, m2 jako zahrádku ve prospěch p. xxxxxxxx, 

Turnov za cenu 2,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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7. Žádost o prodej pozemků na Malém Rohozci 
 

Rozprava: 
      Předkládáme radě města žádost o odkup pozemků p. č. 144/6, 89/1, 92/1 a 439/1 v k. ú. Malý Rohozec. V 

žádosti žadatelka uvádí, že je vlastníkem sousedních pozemků a nabízí kupní cenu 20,- Kč/m2. Žadatelka dále uvádí, 

že pozemky města několik let udržuje, ale pravděpodobně seká a užívá pouze pozemky 144/6, 89/1 a 92/1. Pozemek 

p. č. 439/1 ostatní komunikace je zarostlý a jsou na něm odložené přebytečné stroje a různé odpady, pravděpodobně 

ve vlastnictví žadatelky. RM po diskuzi se přiklání řešit majetkoprávní vypořádání v rámci připravovaného projektu 

nové komunikace z lokality Na Pískách. 
 

usnesení RM č. 373/2018 

RM neschvaluje  

prodej pozemků p.č. 144/6, pč. 89/1, p.č. 92/1 a 439/1 v k.ú. Malý Rohozec a zároveň doporučuje žadatelce 

pozemky pouze pronajmout. 
 

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

8. Odkoupení části pozemku p. č. 37/1 k. ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 
      Na základě jednání Osadního výboru a Rohozeckého okrašlovacího spolku, se soukromý vlastník rozhodl 

převést do majetku města část svého pozemku p.č. 37/1 o výměře cca 16m2 v k.ú. Malý Rohozec, na kterém stojí 

památník padlých z I. Světové války a jednoho letce padlého ve II. Světové války, jenž je ve vlastnictví města 

Turnova. Předkládáme tedy radě města ke schválení odkup této části pozemku za nabídnutou symbolickou 1,- Kč. 

Předpokládaný náklad na vybudování nového oplocení je dle dodané kalkulace 100.000,-Kč vč. DPH. Tento náklad 

ponese pravděpodobně odbor školství, tak jako všechny náklady spojené s údržbou památníků ve vlastnictví města 

Turnova. Hodnota zpracování geometrického plánu je zatím stanovena přibližně na 5.000,- Kč, přesnou cenu 

budeme znát až po vyhotovení plánu. Ostatní náklady na odkup a zápis do katastru jsou ve výši 1001,- Kč. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

usnesení RM č. 374/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit odkoupení části pozemku p.č. 37/1 o výměře cca 16m2 v k.ú. Malý Rohozec a to včetně památníku 

padlých z I. Světové války a jednoho letce padlého ve II. Světové války, s evidenčním číslem: CZE5109-41881 (věc 

movitá), který na něm stojí od soukromého vlastníka. Kupní cena je stanovena na 1,- Kč s tím, že město Turnov 

uhradí veškeré náklady spojené s vyměřením oddělované části pozemku, správní poplatek za vklad do katastru 

nemovitostí. 
 

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

9. Nabídka prodeje pozemku p. č. 1126/88 k. ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 
      Na základě nabídky předkládáme radě města k projednání možnost odkupu pozemku p.č. 1126/88 v k.ú. Mašov 

u Turnova od soukromého vlastníka. Dle informací uvedených v nabídce je možno odkoupit pozemek nedaleko 

hlavní komunikace Turnov-Jičín o výměře 4044m2 za cenu 23,- Kč/m2, tj. 93.012,- Kč za celek. Na přístupové 

komunikaci, která vede přímo vedle pozemku, má město Turnov podíl ve výši 1/19, který získalo před časem darem. 

Dále zde v této části máme ještě další pozemek p.č. 1126/54 o výměře 2265m2. Oba pozemky, jak nabízený p.č. 

1126/88 tak i pozemek ve vlastnictví města jsou zahrnuty územním plánem do funkčního využití - orná půda, trvale 

travní porost. RM po diskuzi nedoporučila koupi pozemků: v této lokalitě město neplánuje žádný záměr a ani 

nevlastní další zásadní pozemky v tomto místě. 
 

usnesení RM č. 375/2018 

RM neschvaluje  

nabízený odkup pozemku p. č. 1126/88 v k. ú. Mašov u Turnova (část Pelešany) do vlastnictví města Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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10. Pronájem a podnájem SŠ Alešova 1723, Turnov 
 

Rozprava: 
      Rada města na svém jednání dne 16. 5. 2018 schválila smlouvu o pronájmu prostor v objektu čp. 1723, ul. 

Alešova, Turnov. Jedná se o II. patro budovy. Nyní paní ředitelka Ing. Antošová žádá o využívání jedné místnosti na 

sklad nábytku. Domluvili jsme se na místnosti č. 305 o výměře 67 m2. Tento prostor bychom dodatkem smlouvy 

odejmuli z nájmu a ponížili bychom nájemné. Nájemní smlouva je uzavřena od 1. září 2018. Jelikož je nutné v 

místnostech udělat drobné úpravy (výmalba, koberce ...), rádi bychom uzavřeli nájem již od 15.8.2018. Z výše 

uvedených důvodů žádáme radu města o schválení dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor. 

 

usnesení RM č. 376/2018 

RM schvaluje  

dodatek smlouvy č. 1 o nájmu nebytových prostor s Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou 

školou, Turnov, Zborovská 519, ve prospěch Města Turnov za cenu 17.174,- Kč/měsíc. 
 

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

usnesení RM č. 377/2018 

RM schvaluje  

smlouvu o podnájmu se Základní školou, Skálova 600, příspěvková organizace na nebytové prostory v čp. 1723, 

Turnov za cenu 9.137,- Kč/měsíc + zálohy na služby na dobu určitou do 31. 12. 2028. 
 

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

usnesení RM č. 378/2018 

RM schvaluje  

smlouvu o podnájmu se Střediskem volného času Žlutá ponorka, příspěvková organizace na nebytové prostory v čp. 

1723, Turnov za cenu 4.895,- Kč/měsíc + zálohy na služby na dobu určitou do 31. 12. 2028. 
 

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

usnesení RM č. 379/2018 

RM schvaluje  

smlouvu o podnájmu se Základní uměleckou školou Turnov, příspěvkovou organizací na nebytové prostory v čp. 

1723, Turnov za cenu 826,- Kč/měsíc + zálohy na služby na dobu určitou do 31. 12. 2028. 
 

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

 

11. Výběr nejvhodnější nabídky "Zpracování projektové dokumentace - ulice Zelená 

cesta" 
 

Rozprava: 
      Dne 4. 6. 2018 provedla hodnotící komise hodnocení výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – 

ulice Zelená cesta“. Zakázka byla vyvěšena na EZAK a bylo obesláno bylo 6 účastníků. Byly doručeny pouze dvě 

nabídky. 
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usnesení RM č. 380/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Profes projekt, s.r.o. IČ: 46506942 na 

realizaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace – ulice Zelená cesta“ za cenu Kč 315 000 bez DPH což je 

381 150Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

12. Výběr nejvhodnější nabídky "Zpracování projektové dokumentace - chodník z 

Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35" 
 

Rozprava: 
      Dne 4. 6. 2018 provedla hodnotící komise hodnocení výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – 

chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35“. Byla doručena pouze jedna nabídka, a to účastníka 

Profes projekt s.r.o. s nabídkovou cenou Kč 444 000,- bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídková cena 

účastníka překročila Kč 400 000,- bez DPH a dle Směrnice Města Turnova č. 49.16 u zakázek nad Kč 400 000,- bez 

DPH musí být Radou města jmenována hodnotící komise, komise doporučuje zadavateli výběrové řízení zrušit. 

Výběrové řízení bude vypsáno znovu po odeslání Oznámení o zrušení zakázky.  

 

usnesení RM č. 381/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení výběrového řízení " „Zpracování projektové dokumentace – 

chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35“. 
 

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

usnesení RM č. 382/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace – chodník z Kamence k čerpací stanici 

Benzina podél silnice I/35“ a složení hodnotící komise: Mgr. Jana Svobodová, Ludmila Těhníková, Ing. Miroslav 

Šmiraus, Mgr. Michal Loukota, Ing. Eva Krsková, Marcela Pilská. 
 

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

13. Výběr nejvhodnější nabídky "Zpracování projektové dokumentace - dokončení 

cyklostezky údolím Stebenky" 
 

Rozprava: 
      Dne 4.6.2018 provedla hodnotící komise hodnocení výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – 

dokončení cyklostezky údolím Stebenky“. Zakázka byla vyvěšena na EZAK a bylo obesláno bylo 5 účastníků. Byly 

doručeny tři nabídky. 
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usnesení RM č. 383/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele  Profes projekt, s.r.o. IČ: 46506942 na 

realizaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace – dokončení cyklostezky údolím Stebenky“ za cenu 140 

000Kč bez DPH což je 169 400 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

14. Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova 

č. p. 525" 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova 

č.p.525“ který provedla hodnotící komise dne 30.5.2018 se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem STAV-AGENCY s.r.o. IČ: 25482505 za cenu Kč 5 019 601,- bez DPH /Kč 6 

051 888,- s DPH na variantu 1. Na variantu 2 se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem STAV-AGENCY s.r.o., IČ: 25482505 za cenu Kč 5 279 530,- bez DPH/ Kč 6 366 402,- 

s DPH. Zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách ocenění dvou variant střešní krytiny a klempířských výrobků. 

Varianta č.1 –  bude oceněna v krytině a klempířských výrobcích z materiálu pozinkovaný plech FeZN + 

polyesterová úprava 25 mikrometrů. Varianta č. 2 – bude oceněna v krytině a klempířských výrobcích z hliníkového 

plechu Al + dvojitý vypalovaný lak. Hodnotící komise vyhodnotila variantu 1. a variantu 2. Doporučila zadavateli 

nejvhodnější nabídku varianty 1. a nejvhodnější nabídku varianty 2.  

 

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

 

pořadí Název společnosti IČO Cena bez DPH v Kč 

 

1.  STAV-AGENCY s.r.o.  25482505 5 019 601,- 

2.  Milan Szabo  66079721 5 297 401,- 

3. Realitní a stavební společnost s.r.o. 41432037 5 382 564,- 

4. DKK stav s.r.o. 27349187 7 350 990,95 

5. PARIO s.r.o. 25288555 9 236 758,- 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: - varianta 2.   

 

pořadí Název společnosti IČO Cena bez DPH v Kč 

 

1.  STAV-AGENCY s.r.o.  25482505 5 279 530,- 

2.  Milan Szabo  66079721 5 406 776,- 

3. Realitní a stavební společnost s.r.o. 41432037 5 465 273,- 

4. DKK stav s.r.o. 27349187 7 618 089,73 

5. PARIO s.r.o. 25288555 9 050 184,- 

Termín realizace od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019. 
 

 

 

usnesení RM č. 384/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele STAV-AGENCY s.r.o. IČ: 25482505 na 

realizaci zakázky „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p.525“ – varianta 2 za cenu Kč 5 279 530 

bez DPH což je 6 388 231,30Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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15. Výběr nejvhodnější nabídky "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: 
      Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti IČ       Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. Milan Pirožek 65700104                2 450 768,-/2 965 429,- 

2. VK INVESTING s.r.o. 49287851                 2 619 003,-/3 168 993,- 

 

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka 

Milan Pirožek IČ: 65700104, který předložil nejnižší nabídkovou cenu Kč 2 450 768,-  bez DPH. Komise v nabídce 

tohoto účastníka posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a konstatovala, že účastník nedoložil 

kvalifikační kritéria podle § 78 odst. 1 ZZVZ č. 134/2016 Sb. – výkazy zisku a ztrát za poslední 3 roky, kde prokáže 

minimální roční obrat 3 000 000,- Kč a dále podle § 79 odst. 1 ZZVZ č. 134/2016 Sb. – 3 referenční zakázky 

obdobného charakteru v minimální hodnotě Kč 1 500 000,- za každou z nich realizovanou v posledních 3 letech.  

Zadavatel vyzval, přes profil zadavatele a emailem, účastníka Milana Pirožka, IČ: 65700104 podle § 46 ZZVZ č. 

134/2016  k doložení chybějících dokladů do 5. 6. 2018 do 12:00 hodin na email paní Pilské. Komise posoudila 

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení i u účastníka VK INVESTING s.r.o., IČ: 4928751 a konstatovala, že 

podmínky účasti v zadávacím řízení splnil. Účastník Milan Pirožek, IČ: 65700104 dne 5. 6. 2018 emailem zaslal 

odpověď na žádost o doložení chybějících dokladů, že kvalifikační doklady nedoloží, že nesplňuje požadovanou 

kvalifikaci. Komise doporučuje zadavateli účastníka Milana Pirožka, IČ: 65700104 vyloučit ze zadávacího řízení. 

Komise konstatovala, že druhý v pořadí, účastník VK INVESTING s.r.o. IČ: 49287851 splnil všechny podmínky 

zadávacího řízení a doporučuje zadavateli uzavřít s tímto účastníkem smlouvu. Termín realizace 9. 7. 2018 – 30. 9. 

2018. 
 

usnesení RM č. 385/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka Milan Pirožek, IČ: 65700104 ze 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“ z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle § 48 odst. b). ZZVZ č. 134/2016 Sb. 
 

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

usnesení RM č. 386/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele VK INVESTING s.r.o. IČ: 49287851 na 

realizaci zakázky „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“ za cenu 2 619 003Kč bez DPH což je 3 168 993Kč s DPH a zároveň schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

16. Smlouva o dílo údržba městských parků 
 

Rozprava: 
      Pro zajištění údržby, úklidu a dozoru nad prostory nově zrekonstruovaných parků - Metelkovy sady a v parku u 

letního kina byla v rozpočtu města vyčleněna částka 600 tis Kč na tyto práce. Technické služby města  si zajistili 

nového zaměstnance, který tyto práce bude zajišťovat. Navrhujeme proto radě města schválit smlouvu o dílo na 

práce související s úklidem a údržbou parků včetně úklidu a nově vybudovaných hřišť.  Práce budou prováděné 

přímo Technickými službami Turnov s.r.o. (firmou města) a z tohoto důvodu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

o zadávání veřejných zakázek, nemusí být prováděno výběrové řízení na dodavatele. 
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usnesení RM č. 387/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov s.r.o. na "Údržbu parků Metelkovy sady a park u letního 

kina" za maximální cenu díla ve výši 600 tis Kč vč. DPH/rok s doplněním. 
 

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

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavby "Turnov-Luční, p. č. 3276/71 k. ú. Turnov, vodovodní a kanalizační 

přípojka, xxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebníci manželé xxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují realizaci nové vodovodní a kanalizační 

přípojky pro novostavbu RD na pozemku parcel. č. 3276/71, k. ú  Turnov, lokalita Kamenec, Luční ulice. Stavebník 

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

pozemku. Touto stavbou budou dotčeny parcely č.3276/60, 3276/72 a 3276/73 k. ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví 

města Turnov v celkové délce přípojky cca 9 bm. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

vodovodního zařízení včetně jeho příslušenství.  
 

 

usnesení RM č. 388/2018 

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. č. 3276/60, 3276/72 a 3276/73 k. ú. Turnov ve vlastnictví města 

Turnova v celkové délce cca 9 bm dotčených stavbou vodárenského zařízení k RD, parcel. č. 3276/71 k. ú. Turnov, 

stavebníci manželé xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 3.600,- Kč + DPH (400,- x 

9bm + DPH). 
 

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

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu "Turnov-Luční, p. č. 3276/14, vodovodní a kanalizační přípojka, 

xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebníci manželé xxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují realizaci nové vodovodní a kanalizační 

přípojky pro novostavbu RD na pozemku parcel. č. 3276/14, k. ú  Turnov, lokalita Kamenec, Luční ulice. Stavebník 

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

pozemku. Touto stavbou budou dotčeny parcely č.3276/60 a 3276/73 k. ú. Turnov, které jsou ve vlastnictví města 

Turnov v celkové délce přípojky cca 8 bm. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby vodovodního 

zařízení včetně jeho příslušenství.  

 

usnesení RM č. 389/2018 

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. č.3276/60 a 3276/73 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v 

celkové délce cca 8 bm dotčených stavbou vodárenského zařízení k RD, parcel. č. 3276/14 k. ú. Turnov, stavebníci 

manželé xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 3.200,- Kč + DPH (400,- x 8bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu "Turnov - Nudvojovice, p. č. 3694/14 k. ú. Turnov, plynovodní a 

kanalizační přípojka, xxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebník xxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují realizaci nové plynovodní a kanalizační přípojky 

pro pozemek parcel.č.3694/14 k.ú Turnov lokalitě Nudvojovice. Stavebník zajišťuje na své náklady uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude 

dotčena parcela č. 3882 k. ú. Turnov, který v majetku města Turnov v rozsahu cca 7 běžných metrů.  

 

usnesení RM č. 390/2018 

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 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. č. 3882 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 7 bm dotčených stavbou 

plynovodní a kanalizační přípojky k parcel. č. 3694/14 k. ú Turnov, stavebník xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, za 

jednorázovou úhradu 2.800,- Kč + DPH. 
 

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

20. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 17.258 tis. Kč, v této částce je zejména: 

navýšení v nedaňových příjmech o 746 tis. Kč, navýšení v kapitálových příjmech o 1.041 tis. Kč, navýšení v 

transferech – získané dotace ve výši 15.471 tis. Kč,  

Celkové výdaje se navyšují o 17.358 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšuje o 3754 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 13.604 tis. Kč.  

Rezerva na rok 2019 ve výši 18,85 mil. Kč na ř. 366 – pro stavby VH, rekonstrukce ZŠ Mašov a fasáda gymnázium. 

Rezerva na řešení krizových situací na ř. 367 dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, je pro rok 2018 ve výši 2.200 tis. Kč 

Financování se navyšuje o 100 tis. Kč na částku ve výši 87.552 tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky dlouhodobých 

úvěrů -13.789 tis. Kč, +45.905 zapojení zůstatku na účtech minulého roku včetně zůstatku ve výši 100 tis. Kč 

na účtu Synagoga, + zapojení přijatého dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve výši 55.436 tis. Kč na rekonstrukci 

nového úřadu čp. 466 ve Skálově ul. 

Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

usnesení RM č. 391/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018 dle návrhu. 
 

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

 

21. Škodní a likvidační komise 
 

Rozprava: 

      Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 návrhy na vyřazení majetku.  

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

výtah ze zápisu komise dne 14. 5. 2018.   
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1) Vyřazení majetku na základě fyzické inventury veškerých odborů MěÚ, viz příloha č.1 k  Zápisu. 

Jednotlivé odbory žádají o vyřazení drobného majetku, důvody k vyřazení jsou v návrzích od odborů, 

fyzická likvidace majetku bude provedena odvozem do sběrného dvora v TS Turnov.  

      

Celkem účet 028 (DDHM) - kancelář. nábytek a drobný majetek:                                                                                                         167 502,00 Kč viz příloha č.1  

 

2) Vyřazení majetku JSDH Turnov, viz příloha č.2 k  Zápisu. 

   

Sbor hasičů města Turnova žádá o vyřazení drobného majetku z důvodu mechanického poškození  

a neopravitelnosti. Skříňový dodávkový vůz Peugeot Boxer je dle Protokolu o technické prohlídce pro další 

provoz nezpůsobilý a byl předán k likvidaci firmě Frič s.r.o. Turnov jako autovrak.   

      

Celkem účet 028 (DDHM) - drob. majetek a skříňový vůz Peugeot: 112 935,00 Kč viz příloha č.2  

      

3) Ostatní majetek, viz příloha č.3 k  Zápisu.    

Odbor správy majetku navrhuje vyřadit dlouhodobý hmotný majetek dle přílohy, ve které je uveden důvod 

k vyřazení.      

      

Celkem účet 021 (DHM) - ostatní: 111 291,00 Kč viz příloha č.3  

      

4) Ztráty a nálezy, viz příloha č.4 k Zápisu.    

Odbor vnitřních věcí navrhuje ŠLK schválit vyřazení předmětů, které MěU převzal v souladu s ustanovením 

zákona č.89/2012 Sb.občanského zákoníku § 1051, jako věci nalezené. Položka 16/2014 3,- Kč   

a položka 37/2014 100,- Kč (hotovost) vložit na účet města, ostatní předměty navrhujeme  

 zlikvidovat v TS.     

      

5) Vyřazení výpočet. techniky, softwaru, programu a drobného majetku - viz příloha č.5 k Zápisu.  

Odbor VV předkládá návrh na vyřazení výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, dále   

nepotřebného softwarového vybavení, nefunkčního a poškozeného drobného majetku a prodej   

použitých židlí, hodnota majetku určeného k prodeji je Kč 4 600,-.   

      

Celkem účet 028 (DDHM) - výpočet technika, drobný majetek: 447 412,00 Kč viz příloha č.5  

Celkem účet 018 (DDNM) - software, licence, Windows: 319 434,00 Kč   

Celkem účet 013 (DNM) - program Lotus Notes: 444 463,00 Kč   

      

6) Předpis náhrady škody     

 
 

usnesení RM č. 392/2018 

RM schvaluje  

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

mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 14. 5. 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 393/2018 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku jednotky sboru dobrovolných hasičů Turnov z důvodu 

nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 14. 5. 2018. 
 

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

usnesení RM č. 394/2018 

RM schvaluje  

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (oplocení, lavičky) z důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a 

opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 14. 5. 2018. 
 

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

usnesení RM č. 395/2018 

RM schvaluje  

na návrh škodní a likvidační komise vyřazení nalezených předmětů likvidací ve sběrném dvoře Turnovské odpadové 

služby, s.r.o. a nalezený peněžní obnos ve výši 103 Kč vložit na příjmový účet města Turnov dle návrhu škodní a 

likvidační komise ze dne 14. 5. 2018. 
 

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

usnesení RM č. 396/2018 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a softwaru (výpočetní a telekomunikační 

technika, kancelářské techniky a softwarového vybavení) z důvodu, že technika je neprovozuschopném stavu nebo 

stavu, který již není vhodný pro potřeby úřadu (morální zastarání) na návrh škodní a likvidační komise ze dne 14. 5. 

2018. 
 

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

usnesení RM č. 397/2018 

RM schvaluje  

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (židle) a odprodej zájemcům z důvodu, že již nejsou pro 

potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 14. 5. 2018. 
 

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

usnesení RM č. 398/2018 

RM schvaluje  

částečné uplatnění náhrady škody u škodní události ze dne 14. 6. 2017 na řidiči dle návrhu škodní a likvidační 

komise ze dne 14. 5. 2018. 
 

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

22. Dodávka páteřního switche pro č. p. 466 
 

Rozprava: 
      Jedná se o dodávku páteřního (hlavního) switche pro novou kabeláž v rekonstruované budově čp. 466. V nové 

budově není z důvodů zajištění kvality připojení možné použít stávající dosluhující techniku z budov čp. 72 a 84. 

Vzhledem k plánovanému vytížení a rozšíření zálohovacích kapacit (kompletní sekundární zálohy dat úřadu) do 

nové budovy je potřeba navýšit rychlost a kvalitu připojení. Zařízení umožní připojení pro veškeré PC a telefony 

dnes používané v opouštěných budovách s plnou podporou PoE. Jedná se o škálovatelné řešení s možností 

budoucího rozšíření. Zařízení a jeho komponenty je plně kompatibilní s již pořízeným switchem v hlavní budově a je 

rovněž v souladu s projektovou částí přípravy technické infrastruktury. Předpokládaná výše zakázky je 900 - 950 tis. 

Kč vč. DPH a tato částka je kryta rozpočtem. 
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usnesení RM č. 399/2018 

RM schvaluje  

vyhlášení výběrového řízení na dodávku páteřního switche pro č. p. 466, Skálova ul. Turnov. 
 

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

usnesení RM č. 400/2018 

RM schvaluje  

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Ing. Jan Zárybnický, Ing. Miroslav 

Šmiraus, Jiří Vele, Ing. Eva Krsková, Richard Mochal. 
 

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

23. Dodávka softwaru pro MS SQL server 
 

Rozprava: 
      Jedná se o dodávku databázového prostředí Microsoft SQL server 2016. Úřad dnes používá SQL server ve verzi 

2008, která již ze strany Microsoftu není plně podporovaná (tj. vycházejí kritické opravy ale už ne aktualizace) a v 

roce 2019 bude podpora zastavena zcela. Hlavním důvodem je ale morální zastarávání a fakt, že někteří dodavatelé 

pro tuto verzi SQL serveru již buď nevytvářejí, nebo neplánují nové verze námi využívaných programů. Jde tedy o 

nezbytný krok k zajištění další funkčnosti agendových systémů. Součástí VŘ je i nákup licence MS serveru pro 

instalaci této verze. Předpokládaná výše zakázky je 650 tis. Kč vč. DPH a tato částku je kryta rozpočtem.  

 

usnesení RM č. 401/2018 

RM schvaluje  

vyhlášení výběrového řízení na dodávku licencí pro MS SQL server. 
 

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

usnesení RM č. 402/2018 

RM schvaluje  

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Ing. Jan Zárybnický, Ing. Miroslav 

Šmiraus, Jiří Vele, Ing. Eva Krsková, Richard Mochal. 
 

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

24. Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků 
 

Rozprava: 

      Na základě reformy veřejné správy byly k 1. 1. 2003 uzavřeny s obcemi ve správním obvodu Města Turnov 

veřejnoprávní smlouvy (VPS) o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy. Dotčené smlouvy byly 

uzavřeny vždy na dobu určitou a to dobu 4 roků. (Platnost posledních uzavřených smluv vyprší k datu 31. 12. 2018). 

 

S účinností nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je nově stanoveno v § 105 

mimo jiného i to, že „Obec může veřejnoprávní smlouvou přenášet pouze veškerou příslušnost k projednávání 

přestupků“. (Nově tedy kromě přechozího stavu, kdy jsme za obce projednávali přestupky proti veřejnému pořádku, 

občanskému soužití a majetku) se bude jednat i o vybrané přestupky dle 9 dalších zákonů, např. o obecní policii, o 

obcích, dle lázeňského zákona, o odpadech, o pohřebnictví, o místním referendu, o ochraně před účinky návyk. 

látek, o právu shromažďovacím. Žádná z obcí, pro kterou zajišťujeme výkon přenesené působnosti na úseku 

přestupkové agendy, nesdělila, že tento výkon bude v následujícím období zajišťovat sama, proto je třeba obnovit 

VPS. Jednou z podmínek uzavření VPS je dle § 63 s použitím § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, přijmout v Radě města usnesení se souhlasem uzavřít nové VPS, když toto usnesení bude 

přílohou VPS.  
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Finanční analýza agendy přestupků pro obce ORP:  

Mzdové náklady na jednoho úředníka (který bude plně vytížen řešením přestupků za ostatních 37 obcí) i s odvody 

cca 461.000,- Kč. Dále nutno započítat pronájem kanceláře, (energie) poštovné za příslušné písemnosti, školení a td., 

což může činit dalších cca 100.000,- Kč. Pokud obě částky sečtu a vydělím počtem obyvatel dotčených obcí, což je 

asi 18000 lidí, tak mi vyšlo, že paušální částka na každého jednoho obyvatele je cca 31.- Kč.  
 

 

 

usnesení RM č. 403/2018 

RM souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s obcemi ve 

správním obvodu Města Turnov: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, 

Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, 

Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, 

Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek a 

Žernov. Zároveň Rada města pověřuje starostu města podpisem těchto smluv s částkou 25kč/obyvatele, trváním 

smluv na dobu 3 roky. 
 

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

25. Táborová základna Krčkovice 
 

Rozprava: 
      Na radě města 6. 12. 2017 byla prezentována studie táborové základny v Krčkovicích. Následně byla studie 

projednána na CHKO Český ráj u Ing. České a podle požadavku 19. 12. 2017 na CHKO Český ráj podána písemná 

žádost o vyjádření k záměru. Na základě výzvy CHKO Projektový ateliér David doplnil 29. 1. 2018 studii o další 

řezy terénem. 6. února 2018 zasedala komise Agentury ochrany přírody a krajiny a shodla se na variantě C. 19. 

března 2018 se uskutečnila na základě žádosti Ing. České z CHKO prohlídka místa realizace táborové základny za 

účasti projektantů Ing. Arch. Davida a Ing. Arch. Feigla. Jednalo se o upřesnění místa pro stany. 26. 3. 2018 vydala 

Ing. Česká z CHKO předběžnou informaci k záměru, kde uvedla své připomínky ke studii. Projektový ateliér David 

se následně vyjádřil k připomínkám. 12. 4. 2018 následovalo další jednání na CHKO Český ráj s Ing. Českou za 

přítomnosti vedoucího CHKO Mgr. Čejky a starosty Ing. Hockeho. Během dubna byla studie doplněna o zákres do 

fotografie z požadovaného stanoviště a předána Městem Turnov na CHKO. 10. května 2018 CHKO Český ráj 

vydalo dodatek k předběžné informaci, která umožňuje pokračovat v projektu bez vážnějších připomínek CHKO. 

Náklady na realizaci táborové základny se projednáváním nemění a odpovídají kalkulaci uvedené ve studii cca 6,0 

mil Kč vč. DPH.  

Celé projednání studie s CHKO Český ráj se tak oproti předpokladům velmi prodloužilo – o cca 4 měsíce. Zvýšily se 

předpokládané náklady na studii (20.000 Kč bez DPH) zapracování připomínek, účastí v jednáních vyvolaných 

CHKO Český ráj včetně nákladů na cestovné při obhlídce místa opět vyvolané ze strany CHKO Český ráj. 

Zhotovitel – Projektový ateliér David tyto vícenáklady vyčíslil v hodnotě 42.900 Kč bez DPH.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

usnesení RM č. 404/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit předloženou studii Táborové základny Krčkovice a pověřuje OSM pokračováním v projektových 

pracích. 
 

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

usnesení RM č. 405/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Zpracování studie a projektové dokumentace – Táborová základna 

Krčkovice " s firmou Projektový ateliér David s.r.o., Liberec, kterým se navyšuje cena díla o 51.909,- Kč vč. DPH 

na celkovou částku 355.619,- Kč včetně DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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26. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 50.000 Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace 

má být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2018, zejm. na náklady spojené se zajištěním provozu 

kanceláře. V rozpočtu města pro rok 2018 byla pro tento účel alokována částka 50.000 Kč.  Žadatel obdržel dotaci 

z rozpočtu města již v roce 2016 a 2017, a to vždy ve výši 50.000 Kč. K podpoře Geoparku Český ráj se v minulém 

roce připojil Liberecký kraj částkou 250.000 Kč, Královehradecký kraj 200.000 Kč a dále města Jičín a Nová Paka, 

obě s dotací ve výši 50.000 Kč. Stejnými částkami a subjekty (mimo Královehradeckého kraje) byla společnost 

podpořena i v roce 2016. Závěrečné vyúčtování dotace, která byla na tento projekt poskytnuta v roce 2017, bylo 

podáno v řádném termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace. Obsah a přílohy předloženého vyúčtování 

dotace poskytnuté v roce 2017 byly shledány jako kompletní v souladu s Dotačním statutem města Turnov.  

Součástí žádosti o dotaci z rozpočtu města Turnov je plán činnosti a přehled předpokládaných nákladů společnosti 

Geopark Český ráj o. p. s. na rok 2018. Dotace na podporu činnosti této společnosti by měla být v roce 2018 použita 

opět na pokrytí nákladů spojených s chodem kanceláře.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
p. Svobodová nahlásila střet zájmů. 

usnesení RM č. 406/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 50.000 Kč pro společnost Geopark 

Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na podporu její činnosti v roce 2018 a zároveň doporučuje schválit znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. 
 

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

27. Dotace IROP-CLLD na modernizaci základních škol 
 

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

v Turnově v rozpočtovaných nákladech 22,7 mil Kč. Žádost o dotaci byla podána 9. 2. 2017. V polovině prosince 

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

projekty hluboko pod podpořenými projekty. Nyní se rýsuje možnost získat dotaci aspoň na dílčí část chystané 

modernizace základních škol. Podle harmonogramu Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří má být 

vyhlášena výzva Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované 

projekty CLLD s alokací 5,5-6,5 mil Kč v září 2018 a příjem žádostí o dotace do října 2018. Dotace činí 95% 

uznatelných nákladů. 

 

Ve spolupráci ředitelů ZŠ Turnov Skálova a ZŠ Turnov Žižkova se zpracovatelem technických dokumentací na 

modernizaci učeben bylo upraveno vybavení jazykových a přírodovědných učeben tak, aby se náklady přiblížily 

k dotačním možnostem Integrovaného regionálního operačního programu  - Komunitní rozvoj.  

Před podáním žádosti bude materiál projednáván na ZM. 

 

Předpokládané náklady na jednotlivé učebny: 

 

Škola  Učebna  Náklady vč. DPH (odhad) 

ZŠ Turnov Skálova Učebna pro výuku přírodních věd 1.328.913,58 Kč  

ZŠ Turnov Skálova Učebna pro výuku cizích jazyků 1.719.366,14 Kč  

ZŠ Turnov Žižkova Učebna pro výuku přírodních věd 1.512.840,24 Kč  

ZŠ Turnov Žižkova Učebna pro výuku cizích jazyků 2.014.699,82 Kč 
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Modely nákladů: 

 

Model  Náklady vč. DPH (odhad)  

ZŠ Turnov Skálova – obě učebny 3.048.279,72 Kč  

ZŠ Turnov Žižkova – obě učebny  3.527.540,06 Kč 

2 jazykové učebny (ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova) 3.734.065,96 Kč 

2 přírodovědné učebny (ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova) 2.841.753,82 Kč 

Celkové náklady na všechny učebny 6.575.819,78 Kč 

 
 

usnesení RM č. 407/2018 

RM bere na vědomí  

informace k dotačním možnostem na modernizaci jazykových a přírodovědných učeben v ZŠ Turnov Skálova a ZŠ 

Turnov Žižkova a pověřuje odbor rozvoje města přípravou pro podání žádosti o dotaci do výzvy na Zvyšování 

kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD. 
 

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

28. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

1. ředitelky organizace Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 35.000 Kč na renovaci židliček a stolečků ve školní jídelně 

 

2. ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace o čerpání rezervního 

fondu organizace do výše 22.805 Kč na malování technického zázemí mateřské školy.  

 

3. ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace o čerpání 

rezervního fondu organizace do výše 58.530 Kč na vybavení šatny pro děti v mateřské škole, s ohledem na 

záměr navýšení kapacity MŠ.  

 

4. ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 105.000 Kč na nákup jednomístných lavic včetně židlí a nové tabule do jedné třídy ZŠ.  

 

5. ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 20.000 Kč na pokrytí výdajů, které plynou ze školského zákona a na něž škola nemá 

dostatečné finanční prostředky ve státním rozpočtu. Jedná se o bezplatné vybavení žáků 1. tříd učebnicemi, na 

které státní rozpočet přispívá částkou 200,- Kč na 1 žáka, která však neodpovídá reálným cenám. Proto by 

ředitel organizace rád tuto částku navýšil alespoň o 400,- Kč na 1 žáka, čímž by mohl naplnit zákonem danou 

povinnost. Při počtu 50 nově přijatých žáků 1 tříd je celková částka požadovaná z rezervního fondu 20 tis. Kč. 

 

6. ředitelky organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 

organizace do výše 53.380 Kč, který má být použit na: 

- ve výši 33.000 Kč na doplnění rozpočtu zřizovatele v položce mzdové náklady (jedná se o náklady, které 

nemohou být vyplaceny ze státního rozpočtu vzhledem k jeho snížení) 

- ve výši 13.000 Kč na doplnění rozpočtu zřizovatele v položce mzdové náklady – odvody (jedná se o odvody 

spojené se mzdovými náklady, které nemohou být vyplaceny ze státního rozpočtu vzhledem k jeho snížení) 

- ve výši 7.380 Kč na nákup vybavení kanceláře (spisová skříň a skartovačka) v souvislosti s nařízením EU 

k ochraně osobních údajů – GDPR 

 

Dále v souvislosti s žádostí paní ředitelky o čerpání rezervního fondu a pokrytí mzdových prostředků na výplatu 

schválené roční odměny paní ředitelky žádáme o navýšení sledovaného ukazatele, účtu 521 – mzdové náklady o 

částku 33.000 Kč na celkových 53 tis. Kč. 
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7. ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace o navýšení sledovaného 

ukazatele, účtu 521 – mzdové náklady o částku 79.000 Kč na celkových 79 tis. Kč. 

 

usnesení RM č. 408/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 35.000 Kč na 

renovaci židliček a stolečků ve školní jídelně. 
 

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

usnesení RM č. 409/2018 

RM schvaluje  

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

výše 58.530 Kč na renovaci židliček a stolečků ve školní jídelně. 
 

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

usnesení RM č. 410/2018 

RM schvaluje  

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

22.805 Kč na výmalbu technického zázemí školy. 
 

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

usnesení RM č. 411/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 105.000 

Kč na nákup nových lavic a tabule. 
 

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

usnesení RM č. 412/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 20.000 Kč 

na nákup učebnic pro budoucí žáky prvních ročníků. 
 

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

usnesení RM č. 413/2018 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 33.000 Kč 

na doplnění rozpočtu zřizovatele v položce mzdové náklady. 
 

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

usnesení RM č. 414/2018 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 13.000 Kč 

na doplnění rozpočtu zřizovatele v položkách spojených s výplatou mzdy (odvody). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 415/2018 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 7.380 Kč 

na nákup spisové skříně a skartovačky. 
 

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

usnesení RM č. 416/2018 

RM schvaluje  

organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace změnu sledovaného ukazatele – zvýšení účtu 

521 (mzdové náklady) o 33.000 Kč na celkových 53.000 Kč. 
 

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

usnesení RM č. 417/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace změnu sledovaného ukazatele – zvýšení 

účtu 521 (mzdové náklady) o 79.000 Kč na celkových 79.000 Kč. 
 

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

29. Souhlas zřizovatele se zapojením základních škol do projektu Potravinová 

pomoc dětem v Libereckém kraji 4 - pro školní rok 2018/2019 
 

Rozprava: 
      Pro školní rok 2018/2019 se zapojila Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace a Základní 

škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace do projektu: Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 4. 

Jedná se o projekt Libereckého kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (výzva 

30_18_008 Operačního programu potravinové a materiální pomoci). Cílem projektu je zabezpečit dětem ze sociálně 

slabých rodin školní stravování úhradou ceny stravného ve školních jídelnách. 
 

usnesení RM č. 418/2018 

RM souhlasí  

pro školní rok 2018/2019 se zapojením Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace do projektu 

Libereckého kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s 

finančním příspěvkem. 
 

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

usnesení RM č. 419/2018 

RM souhlasí  

pro školní rok 2018/2019 se zapojením Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace do projektu 

Libereckého kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s 

finančním příspěvkem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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30. Vyřazování majetku - základní a mateřské školy, Turnovské památky a cestovní 

ruch, Městská knihovna Antonína Marka 
 

Rozprava: 

      Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1. 12. 2013, 

předkládáme žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. Své žádosti o vyřazení majetku předkládají 

ředitelé těchto příspěvkových organizací: 

Ředitel Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného 

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

majetku  (do  40.000 Kč) a dlouhodobého hmotného majetku (nad 40.000 Kč)  

Ředitel Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného 

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

majetku (do  40.000 Kč) a dlouhodobého nehmotného majetku (do 7.999 Kč)  

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

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

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

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

drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 40.000 Kč)  

Ředitelka Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného 

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

majetku (do 40.000 Kč)  

Ředitel Základní umělecké školy Turnov, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného hmotné 

majetku (do 999 Kč) a zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 40.000 Kč)  

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

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

nehmotného majetku (do 7.999 Kč) a zároveň žádá o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (do 

40.000 Kč)  

Ředitel Městské knihovny Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, dává na vědomí vyřazení drobného 

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

majetku (do 40.000 Kč)   
 

 

 

 

usnesení RM č. 420/2018 

RM bere na vědomí  

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

dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč -  dle předloženého návrhu ředitele Základní školy Turnov, Skálova 

600, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 421/2018 

RM bere na vědomí  

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

dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč a drobného dlouhodobého nehmotného majetku do 7.999 Kč – dle 

předloženého návrhu ředitele Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 422/2018 

RM bere na vědomí  

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

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

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

usnesení RM č. 423/2018 

RM bere na vědomí  

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

souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky 

Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 424/2018 

RM bere na vědomí  

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

dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky Waldorfské mateřské školy 

Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 425/2018 

RM bere na vědomí  

vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného 

majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitele Základní umělecké školy Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

usnesení RM č. 426/2018 

RM bere na vědomí  

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

drobného dlouhodobého nehmotného majetku, a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného 

majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitelky Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková 

organizace. 
 

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

usnesení RM č. 427/2018 

RM bere na vědomí  

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

dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč – dle předloženého návrhu ředitele Městské knihovny Antonína 

Marka Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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31. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro školní rok 

2018/2019 
 

Rozprava: 
      Na odbor školství, kultury a sportu byla doručena žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v těchto 

mateřských školách. Na základě § 2, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se třída mateřské 

školy naplňuje do počtu 24 dětí. Avšak podle § 23, odst. 5 školského zákona může zřizovatel povolit výjimku 

z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem (v tomto případě výše 

uvedenou vyhláškou), a to do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací 

činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Dle doporučení České školní inspekce, 

Liberecký inspektorát je nutné o tyto výjimky žádat zřizovatele vždy pro každý nový školní rok samostatně.  

 

Na základě výše uvedeného, žádají ředitelky mateřských škol o navýšení počtu dětí na třídu takto: 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  

1. třída – navýšení počtu z 24 na 26 dětí  

2. třída – navýšení počtu z 24 na 26 dětí  

4. třída – navýšení počtu z 24 na 26 dětí   

 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace  

1. třída – navýšení počtu z 24 na 26 dětí  

2. třída – navýšení počtu z 24 na 25 dětí  

4. třída – navýšení počtu z 24 na 25 dětí  

 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace  

1. třída – navýšení počtu z 24 na 26 dětí  

2. třída – navýšení počtu z 24 na 26 dětí 

 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

2. třída – navýšení počtu z 24 na 26 dětí 

 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

1. třída – navýšení počtu z 24 na 25 dětí 

2. třída – navýšení počtu z 24 na 25 dětí 

 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

3. třída – navýšení počtu z 24 na 26 dětí  

 
 

usnesení RM č. 428/2018 

RM schvaluje  

pro školní rok 2018/2019 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, 

příspěvková organizace, na 26 dětí ve třech třídách školy. 
 

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

usnesení RM č. 429/2018 

RM schvaluje  

pro školní rok 2018/2019 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole a Základní škole 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, na 25 dětí ve dvou třídách a na 26 v jedné třídě školy. 
 

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

usnesení RM č. 430/2018 

RM schvaluje  

pro školní rok 2018/2019 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Jana Palacha 

1931, příspěvková organizace, na 27 dětí v jedné třídě a na 25 dětí v druhé třídě školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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usnesení RM č. 431/2018 

RM schvaluje  

pro školní rok 2018/2019 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Alešova 1140, 

příspěvková organizace, na 26 v jedné třídě školy. 
 

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

usnesení RM č. 432/2018 

RM schvaluje  

pro školní rok 2018/2019 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu ve Waldorfské mateřské škole, 

příspěvková organizace, na 25 dětí ve dvou třídách školy. 
 

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

usnesení RM č. 433/2018 

RM schvaluje  

pro školní rok 2018/2019 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, 28. října 757, 

příspěvková organizace, na 26 dětí v jedné třídě školy. 
 

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

32. Inženýrské sítě pro objekt Fokus, Skálova ulice 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení výjimku dle směrnice města č.49.16 – Zásady a 

postupy k zadávání zakázek Městem Turnov k uzavření Smlouvy o dílo s firmou Termil, s. r. o., Maxe Švabinského 

111/30, Jablonec nad Nisou. Firma Termil nyní realizuje stavbu „Rekonstrukce č. p. 466, Skálova ulice Turnov“. 

Důvod pro výjimku – není možné v rámci koordinace a bezpečnosti prací na probíhající výstavbě č. p. 466 a 

realizací přípojek k budoucímu objektu Fokus přes zpevněné plochy stavby u č. p. 466 zajistit realizaci jiným 

zhotovitelem, na staveništi, které je předané firmě Termil s. r. o. Věcně se jedná o napojení kanalizačního řadu před 

jídelnou ZŠ Skálova a provedení přípojky k objektu Fokus s vyústěním ve Skálově ulici. Vodovodní řád 

s připojením objektu č. p. 466, objektu Fokus a přepojením vodovodní přípojky pana xxxxxxx bude napojen na řád 

ve Skálově ulici. Položky jsou oceněny v jednotkových cenách vysoutěženého rozpočtu na probíhající stavbu 

„Rekonstrukce č. p. 466, Skálova ulice“ – s použitím ke smlouvě o dílo na stavbu „Inženýrské sítě pro stavbu 

Fokus“. 

 

usnesení RM č. 434/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o dílo s firmou Termil, s.r.o. na stavbu „Inženýrské sítě pro stavbu Fokus“ ve výši 852 000Kč bez 

DPH což je1.030 000Kč vč. DPH. RM schvaluje výjimku dle směrnice města č. 49.16 Zadávání a postupy k 

zadávání zakázek Městem Turnov pro firmu Termil s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, Jablonec nad Nisou z těchto 

důvodů: firma provádí všechny práce v blízkosti Nové radnice včetně zpevněných ploch, není možné do prostoru 

stavby umístit další firmu (došlo by ke zpoždění prací), k výpočtu celkové ceny byly použity jednotkové ceny ze 

soutěže na stavbu Nové radnice. 
 

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

 

33. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací - ZŠ 28. října 18, Turnov 
 

Rozprava: 
      Materiál byl přesunut na další jednání RM. 
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34. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekt "Rekonstrukce č. p. 466 Skálova, 

Turnov" 
 

Rozprava: 
      Předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Projekční práce stavby „Rekonstrukce č. p. 466 Skálova, Turnov“ 

byl vyvolán revizí původní dokumentace z roku 2010. 

V podstatných částech byly revidované části vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace a elektroinstalace na 

současnou technickou úroveň. Vzduchotechnické a chladící jednotky navržené v roce 2010 se již nevyrábí a bylo 

nutné s ohledem na nové předpisy v ochraně životního prostředí upravit projekčně návrh včetně napojení na původní 

rozvodnou soustavu a přidružené profese. 

V průběhu stavby byla projekčně řešena statika objektu s podchycením štítové zdi a změnou provádění 

schodišťového prostoru. Byl zpracován nový projekt vodovodní přípojky do objektu č. p. 466 s řešením pro nový 

objekt Fokus a napojení RD pana Zamla. Změna trasy kanalizace v komunikaci podél ZŠ Skálova. Trasa byla 

přeprojektovaná včetně napojení kanalizace nového objektu Fokusu a školní jídelny. 

 

p. Hocke nahlásil střet zájmů 

 
 

usnesení RM č. 435/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1ke smlouvě o dílo na projekční práce a autorský dozor na stavbě “Rekonstrukce č. p. 466 

Skálova ulice, Turnov“ s firmou Profes projekt, s.r.o., Turnov, kterým se navyšuje cena díla o 240 669Kč vč. DPH. 
 

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

 

 

V Turnově dne 14. června 2018 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………..  …………………………….. 

         Ing. Tomáš Hocke         Mgr. Petra Houšková 

             starosta                místostarostka 


