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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 15. jednání rady města Turnov 

ze dne 16. 8. 2018 

 

 

  

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

Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Eva Kordová, Ing. Michal Kříž            

 

Eva Kordová, Ing. Michal Kříž 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Zelená cesta, projektová dokumentace Ing. Tomáš Hocke       

2. Výběr nejvhodnější nabídky – „Dodávka a montáž nábytku 

do objektu Skálova 466“ 

       

3. Zásobování vybraných objektů teplem formou projektu EPC 

- analýza 

Mgr. Jana Svobodová       

4. Finanční dar na vydání knihy Neklidná léta 1938-1945 na 

Jablonecku a Semilsku 

Mgr. Petra Houšková       

5. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace - pobočka Turnov II 

            

6. 

7. 

Gymnázium - vypořádání s CETINem 

Dohoda o umožnění přístupu pro stavební techniku a o 

uhrazení způsobené škody 

Ing. Tomáš Hocke       

 

1. Zelená cesta, projektová dokumentace 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku vypsal výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice 

Zelená cesta. Projektová dokumentace se zpracovává na základě zpracované studie. Požadavkem byl průběžný 

chodník po celé Zelené cestě, vyřešit maximální počet parkovacích míst, alej stromů a obousměrnou komunikaci. 

Nyní začali projektanti rozpracovávat projektovou dokumentaci pro územní řízení, včetně detailního napojení všech 

bočních ulic. U ulic Komenského, Pod Zelenou cestou a Koněvova je to standartní napojení, ale velký problémem se 

ukázal u napojení ulice Jeronýmova.  
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Možné varianty řešení: 

1/ V místě křižovatky byl pouze jeden jízdní pruh, tzn. že by projíždějící auta musela buď z jedné nebo z druhé 

strany vždy čekat na průjezd křižovatkou. 

2/ Nové prostorové uspořádání ulice Zelená cesta s tím, že by komunikace byla přisazena přímo k podezdívkám 

nových domů a chodník by v tomto místě musel být řešen na druhé straně.  

3/ Třetí variantou je zaslepení Jeronýmovy ulice. Ulice by se stala slepou s tím, že by bylo na konci ulice místo pro 

otáčení a byl by zachován průchod pro pěší.  

 

usnesení RM č. 528/2018 

RM projednala  

návrhy řešení rekonstrukce ulice Zelená cesta a pověřuje odbor správy majetku a projektanta prověřením dalších 

variantních možností směřujících k zachování stávajícího napojení ulic Zelená cesta, Josefa Štrégla a ulice 

Jeronýmovy. Varianty předložit k dalšímu rozhodnutí do komisí a na RM. 
 

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

  

2. Výběr nejvhodnější nabídky – „Dodávka a montáž nábytku do objektu Skálova 

466“ 
 

Rozprava: 
      Zadavatel obdržel v termínu dvě nabídky. Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, byla jako 

nejvhodnější vyhodnocena nabídka účastníka Truhlářství JPS s.r.o, který předložil nejnižší nabídkovou cenu 677 

284,- Kč s DPH. Komise v nabídce účastníka Truhlářství JPS s.r.o. posoudila splnění podmínek účasti ve výběrovém 

řízení uvedených v zadávací dokumentaci a konstatovala, že účastník nedoložil technické listy nabízeného nábytku a 

jako přílohu č. 1 ke Smlouvě o dílo dodal neúplnou specifikaci výrobků. Proto komise rozhodla účastníka 

Truhlářství JPS s.r.o. vyzvat k objasnění předložených dokladů, a to do 16.8.2018 do 10:00 hodin poštou nebo 

datovou schránkou. Účastník Truhlářství JPS s.r.o., ve stanovené lhůtě požadované doklady nedoložil, a proto 

hodnotící komise doporučuje zadavateli účastníka vyloučit z výběrového řízení. Hodnotící komise doporučuje 

uzavřít smlouvu s druhým účastníkem Nábytek STYL spol. s r.o., který podmínky účasti ve výběrovém řízení splnil. 

Nabídková cena účastníka 699 945Kč s DPH.      

 
 

usnesení RM č. 529/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka Truhlářství JPS s.r.o., IČ: 25273655 z důvodu 

nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení. 
 

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

usnesení RM č. 530/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Nábytek STYL spol. s r.o., IČ: 25965123 

na realizaci zakázky „Dodávka a montáž nábytku do objektu Skálová 466“ za cenu Kč 578 434,57 bez DPH /Kč 699 

945,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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3. Zásobování vybraných objektů teplem formou projektu EPC - analýza 
 

Rozprava: 
      Předkládám informace k možnosti zapojení budov města, ve kterých sídlí příspěvkové organizace, do projektu 

Energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC). Tento projekt je vhodný pro velké objekty s energeticky 

náročným provozem. Hlavní motivací je tedy zlepšení účinnosti energetického hospodářství (snížení vysokých 

provozních nákladů, nutnost rekonstrukce zastaralého technologického energetického zařízení,…). Tato forma by se 

dala přirovnat k formě leasingu, kdy formou úspor splácíte investici.  

Vzhledem k tomu, že stav některých kotelen není vyhovující a přípravy na jejich výměnu se již rozjely, bylo by 

potřeba udělat analýzu co nejrychleji. Znamenalo by to, že zájem nevyměnit pouze kotle, ale podívat se na celkovou 

spotřebu objektu před prostou výměnou kotle, k tomu se využívá EPC - způsob jak dosáhnout dlouhodobého snížení 

nákladů. Museli bychom zapojit poradce, který by u městských objektů posoudil možnost využití EPC. Analýza by 

se mohla cenově pohybovat cca 100 tis. Kč. Z důvodu, že si město Turnov může dovolit postupnou výměnu kotlů 

financovat ze svého rozpočtu, doporučuji postupovat dle plánu OSM na výměnu kotlů a řešit tak pouze výměnu 

kotlů. Projekt EPC řeší teplo jako takové, včetně zateplení budov a dalších úprav spojených s objekty. 

 

usnesení RM č. 531/2018 

RM bere na vědomí  

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

zaručeným výsledkem (EPC) a již nepožaduje zadání analýzy pro využití metody EPC. RM dále pověřuje obor 

správy majetku zadáním projektových dokumentací na výměnu kotlů v daných objektech, kde je stav kotlů kritický. 
 

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

  

4. Finanční dar na vydání knihy Neklidná léta 1938-1945 na Jablonecku a Semilsku 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám žádost o poskytnutí finanční podpory – daru na vydání knihy Neklidná léta 1938 až 1945 na 

Jablonecku a Semilsku autora Petra Tarandy. V příloze jsou uvedeny základní údaje k vydání publikace a vazba na 

Turnov. O podporu požádalo liberecké Nakladatelství Bor, zastoupení Dr. Evou Koudelkovou.  Navrhuji žádosti 

vyhovět a poskytnout dar ve výši 10 000,-Kč, který bude hrazen z rozpočtu Města. Město Turnov bude uvedeno 

mezi podporovateli.  

 

usnesení RM č. 532/2018 

RM schvaluje  

poskytnutí finančního daru pro Nakladatelství Bor, Údolní 541/17, 460 01 Liberec, IČ 70207640 ve výši 10 000,-Kč 

na vydání knihy Neklidná léta 1938 - 1945 na Jablonecku a Semilsku. Zároveň RM schvaluje znění darovací 

smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. Podmiňuje dar úpravou názvu Neklidná 

léta 1938 - 1945 na Jablonecku, Semilsku a Turnovsku. 
 

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

  

5. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - pobočka 

Turnov II 
 

Rozprava: 
      Na jednání dne 7. 8. 2018 Vám byly předloženy informace o pobočce knihovny na Turnově II. K uvedeným 

informacím ke zpoždění rekonstrukce nyní doplňujeme Dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem interiérů - 

Truhlářství JPS, s. r. o. z Havlíčkova Brodu, který vyhrál veřejnou zakázku na dovybavení knihovny. Na dodatku se 

obě strany domluvily v důsledků úprav technické dokumentace. Dodatek ke smlouvě mění celkovou částku 

objednávky a termín dodání dodávky. Cena je navýšena zejména o nátěr celého mezonetu (barva, práce). Dále o 

úpravy dle změn v technické dokumentaci – nové uchycení mezonetu, skladba mezonetu, především úpravy u 

automatických dveří.  Finanční rozdíl oproti ceně z výběrového řízení je 82 tis. Kč (z 617 tis. Kč na 699 tis. Kč). 

Termín dokončení zakázky je do pátku 26. října 2018. Otevření nové pobočky se může uskutečnit 28. října 2018.  
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usnesení RM č. 533/2018 

RM souhlasí  

se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dovybavení budoucí knihovní pobočky na Turnově II. 
 

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

 

6. Gymnázium - vypořádání s CETINem 
 

Rozprava: 
      Firma CETIN na základě smlouvy ze dne 14. 9. 2016 uzavřené s Městem Turnov si na své náklady zřídila 

v objektu gymnázia základnovou stanici veřejné komunikační sítě, jejíž součástí bylo i zřízení technické místnosti ve 

4.NP. V letošním roce firma CETIN dala výpověď a ke dni 30.6.2018 byl ukončen pronájem této základové stanice. 

Likvidací celé této stanice byla pověřena firma ARBOR. Ta provedla demontáž antén, stožárů, kabelových rozvodů 

a klimatizace místnosti. Měla být demontována i samotná místnost. O tuto místnost však projevila zájem škola s tím, 

že ji využije pro svoje potřeby (sklad). Zůstatková hodnota této místnosti v účetnictví CETINu je 20 tis. Kč.   

 

usnesení RM č. 534/2018 

RM neschvaluje  

předložené vypořádání s CETINem za ponechanou místnost v objektu gymnázia a pověřuje starostu podepsáním 

příslušných dokladů: 1. Protokol o předání, 2. Dohodu s firmou CETIN o přeúčtování zůstatkové hodnoty ve výši 20 

tis. Kč a 3. Zápis s firmou ARBOR o finančním vyrovnání ve výši 10 tis. Kč za úsporu s ponecháním místnosti. RM 

doporučuje vzájemné vyrovnání mezi ARBORem a Gymnáziem Turnov, případně je RM ochotna přijmout 

vybudovanou místnost zdarma. 
 

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

  

7. Dohoda o umožnění přístupu pro stavební techniku a o uhrazení způsobené 

škody 
 

Rozprava: 
      V návaznosti na projednávání bodu Povolení vjezdu přes park U Letního kina pro odvážení stavební suti 30. 11. 

2018 Vám předkládám materiál, který se snaží ošetřit obavy a námitky, které byly v rámci projednávání vzneseny. 

 

Základní podmínky jsou: 

- Bylo dohodnuto, trvání stavebních prací v maximální délce 7 kalendářních dní s tím, že skončí nejpozději 

31.8.2018 do 14 hodin. Doprava bude prováděna v denní době 8-17 hodin, o víkendu 9-16 hodin 

- Město se dohodlo se stavitelem na úhradě za požívání cesty ve výši 30 tis.Kč.  

- Město se dohodlo se stavitelem na povinnosti převést účet města  kauci 50 tis.Kč na případné škody 

způsobené dopravou na pozemcích parku. Čerpání této kauce je zcela na uvážení zástupců města. O čerpání 

bude stavitel předem informován. Kauce nebo její část bude vrácena na účet stavitele po předání 

komunikace. 

- V případě, že demolice a doprava po pozemcích parku nebude ukončena do 31.8.2018 do 14 hodin, zaplatí 

stavitel za každý další den smluvní pokutu ve výši 150 tis.Kč za den. 

- Stavitel dlážděnou část cesty, která bude přejížděna, kompletně ochrání písečným ložem a panely – na 

celou šíři přejížděné cesty plus 2m na každý okraj cesty. 

- Za každé přejetí trávníku, které bude zdokumentované fotografií bude vyčíslena pokuta ve výši 20 tis.Kč 

V parku je přítomen hlídač a stavba bude velmi pečlivě sledována. Stavitel přebírá zodpovědnost za 

případné subdodavatelské firmy. Pokuta bude v první fázi hrazena z kauce. Po vyčerpání výše kauce 

zaplacena stavitelem před předáním pozemků. 

- Stavitel se dohodne s firmou Termil, s.r.o. (dodavatelem stavby Horolezecké expozice) na organizaci 

dopravy, tak aby v rámci vyhýbání mechanismů nebyly poškozeny další trávníkové plochy. Vyhýbání 

mechanismů na trávě bude vnímáno jako přejetí trávníku. 
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usnesení RM č. 535/2018 

RM schvaluje  

dohodu o umožnění přístupu pro stavební techniku přes park U Letního kina a o uhrazení způsobené škody s panem 

xxxxxxxxxx a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

 

 

V Turnově, dne 20. října 2018 

 

 

 

 

 

  ………………………………….  …………………………………… 

          Mgr. Petra Houšková              Mgr. Jana Svobodová 

   místostarostka      místostarostka 

 


