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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 19. jednání rady města Turnov 

ze dne 3. 10. 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: 

 Karel Jiránek           

 Karel Jiránek 

 

Tajemník  

úřadu: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

1. Prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor Mgr. Jana Svobodová 8:00 – 8:15 

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Úprava jednotkových cen sazebníku Technických služeb 

s.r.o. a dodatek ke Smlouvě o zabezpečení prací a služeb ze 

dne 1. 1. 1997 

Ludmila Těhníková 8:15 – 10:00 

3. Plán zimní údržby pro období 11/2018-03/2019        

4. Prodej pozemku parc. č. 2777/2 v k. ú. Turnov        

5. Podnájem parkovacího stání v Jiráskově ulici, Turnov        

6. Aktualizace smlouvy o pronájmu pozemku s Pohřební 

službou Křelina, s. r. o. 

       

7. Zadávací podmínky "Demolice objektů č. p. 1001, č. p. 

1002, Turnov, ul. 5. května“ 

       

8. Zadávací podmínky - Zpracování projektové dokumentace  - 

Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově 

       

9. Zadávací podmínky - „Výstavba domova se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ 

       

10. Komenského ulice, zpracování projektové dokumentace, 

petice občanů 

       

11. Směrnice č. 49 "Zásady a postupy zadávání zakázek Městem 

Turnov" 

       

12. Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo na akci "Venkovní posilovna 

pro veřejnost – workout na atletickém stadionu v Turnově" 

       

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti + 

Smlouva o právu provést stavbu- Greenway Jizera, 

Liberecký kraj 

       

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu "Vodovodní přípojka, 

ul.Palackého(A.Horákové), xxxxxxxxx" 
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11:00 – 11:30 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a právo provést stavbu "Turnov, Na Lukách, 

přípojka el. energie pro areál spol. PERISINALE, a.s." 

       

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby "SM Turnov, kynologické 

cvičiště-kNN" 

       

17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a právu provést stavbu "C-Fiber-

MTCZ, Optická trasa č.27, Turnov, Granátová a 28.října" 

       

18. Dodatek ke smlouvě o dílo Rekonstrukce čp. 466 a dodatek 

ke smlouvě o dílo přípojky Fokus 

       

Záležitosti odboru finančního 

19. Navýšení příplatku mimo základní kapitál Městské 

sportovní Turnov, s.r.o. 

Ing. Tomáš Hocke 10:00 – 10:15 

Záležitosti odboru dopravy 

20. Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace 

Systému určeného pro zpracování digitalizovaných 

fotografií a podpisů 

 10:15 – 10:25  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

21. OŠKS – Žádost o výjimku z počtu dětí Mgr. Martina Marková 10:25 – 11:00 

22. OŠKS – Změna závazného ukazatele příspěvkové 

organizace 

       

23. Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace        

24. Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace        

Přestávka 

Ostatní 

25. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Výběrové řízení na 

malotraktor 

Mgr. Jana Svobodová 11:30 – 12:00 

26. 

27. 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. – Sokolovna Mašov 

Záštita starosty nad akcí - 110 let založení Gymnázia v 

Turnově 

       

        

 

1. Prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
 

Rozprava: 

      Současná smlouva o pronájmu nebytových prostor na hradě Valdštejn byla uzavřena na základě oznámení o 

pronájmu, které bylo schváleno RM usnesením RM č. 263/2015. Následně z důvodu nutných nákladů nájemce na 

pořízení zařízení na evidenci tržeb v rámci EET, byla smlouva prodloužena až do roku 2019. Nájemné činí 4.500,- 

Kč (cena je bez DPH) a zároveň je nájemné zvyšováno na základě rozhodnutí Rady Města o inflaci (index určený 

Českým statistickým úřadem).   V roce 2018 byl nájem 5.581,- Kč/měsíčně včetně DPH, cena nájmu bez DPH činí 

4.612 Kč/měsíčně. Prostor je pronajímán od května do září (5 měsíců). Nájemkyně využívá prostoru domku u brány 

k prodeji upomínkových předmětů, které nejsou přímo spojeny s hradem Valdštejnem a tak nedochází ke konkurenci 

v rámci prodeje realizované pronajímatelem. Nájemce prodává šperky vlastní výroby a další sortiment, který vhodně 

doplňuje hradní prodej. Zároveň prezentuje i tradici regionu, kamenářství a šperkařství. Tento sortiment není možné 

z důvodu vyšší pořizovací ceny i prodejních prostor na pokladně hradu realizovat pronajímatelem. Pro návštěvníky 

kulturní památky představuje vkusně uspořádaný prodej pronajímatele a jeho prezentace možnost nejen nákupu ale i 

inspiraci. Nájemkyně přes zimní období vyrábí šperky a je pro ni zásadní, zda bude uvažovat pouze s doprodejem 

zboží v roce 2019 anebo zda může zboží vyrobit větší sortiment s výhledem do dalších let. 

 

usnesení RM č. 601/2018 

RM rozhodla  

o prodloužení nájmu prostoru hrad Valdštejn čp. 18, část obce Kadeřavec, k.ú. Mašov u Turnova, na LV č. 10001 

pro obec Turnov, k.ú. Mašov u Turnova za podmínek uvedených ve smlouvě do 30. 9. 2021 pro paní 

xxxxxxxxxxxxxx za cenu 4612 Kč/měsíc bez DPH s inflační doložkou. Jedná se o prostor cca 4,30 x 3,40 m, 

nájemce tento prostor využívá k prodeji upomínkových předmětů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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 2. Úprava jednotkových cen sazebníku Technických služeb s.r.o. a dodatek ke 

Smlouvě o zabezpečení prací a služeb ze dne 1.1.1997 
 

Rozprava: 
      Město Turnov uzavřelo dne 12. 2. 2018 dodatek č. 1/2018 rozpis činností a prací pro rok 2018 ke Smlouvě  o 

zabezpečení prací a služeb ze dne 1. 1. 1997 č. 56/11-97-sekr.5 ve výši 13 500,-Kč v č. DPH. 

Z důvodu zvyšování cen na vstupu a z důvodu úpravy výše mezd zvyšuji Technické služby Turnov, s.r.o. hodinové 

sazby za některé činnosti vykonávané pro město Turnov. Navýšení těchto hodnotových sazeb zvýší úhradu za 

nasmlouvané práce do konce kalendářního roku o 500tis Kč vč. DPH.  Aby nemusel být redukován rozsah prací, 

navrhujeme uzavřít cenový dodatek ke smlouvě, který toto navýšení pokryje. Navýšení výdajové kapitoly je součástí 

schváleného rozpočtového opatření č. 4 

 

usnesení RM č. 602/2018 

RM schvaluje  

dodatek č. 2/2018 rozpis činností a prací pro rok 2018 ke Smlouvě o zabezpečení prací a služeb ze dne 1. 1. 1997 č. 

56/11-97-sekr.5. 
 

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

3. Plán zimní údržby pro období 11/2018-03/2019 
 

Rozprava: 
      Pro zimní období 11/2018- 03/2019 předkládáme ke schválení plán zimní údržby. Tento plán navazuje na plány 

údržby z předcházejících let, je doplněn o poznatky a požadavky z roku 2017-2018: chodník Komenského 

(jednostranně v úseku Husova-Švermova), nová komunikace k SFS intec, ul. Nad Šetřilovskem, autobusové 

zastávky. 

 

usnesení RM č. 603/2018 

RM schvaluje  

plán zimní údržby pro období 11/2018-03/2019 s doplněním dle diskuze. 
 

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

4. Prodej pozemku parc.č. 2777/2 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Vzhledem k nesprávně uvedené hodnotě prodávaného pozemku v usnesení RM č. 444/2018 ze dne 28.6.2018 

RM předkládáme radě města věc opětovně k projednání a zrušení původního usnesení. Předkládáme radě města ke 

schválení prodej pozemku parc.č. 2777/2 k.ú. Turnov, na Lukách (pozemek v areálu v bývalém Chatonu).  Žádost o 

prodej pozemku parc.č. 2777/2 k.ú. Turnov, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29m2, v k.ú. Turnov podala spol. 

PERISINALE a.s., která vlastní objekt stojící na tomto pozemku. Společnost chce tímto odkupem urovnat 

majetkoprávní vztahy s městem Turnov. Hodnota tohoto pozemku je dle tabulky orientačních cen stanovených dle 

jejich funkčního využití dle územního plánu - Plochy silniční dopravy (DS) - ve výši 100,- Kč/m2. Jelikož se však 

jedná o zastavěnou plochu, navrhujeme stanovit cenu ve výši hodnoty stavebního pozemku, tj. 1500,- Kč/m2, kupní 

ceny pak bude 43.500,- Kč. 

 

usnesení RM č. 604/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej pozemku parc.č. 2777/2, o výměře 29m2, v k.ú. Turnov do vlastnictví společnosti PERISINALE 

a.s., IČ 29022304 za kupní cenu 1.500,- Kč/m2, tj. celkem 43.500,- Kč, která je pro tento pozemek v daném místě a 

čase obvyklou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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usnesení RM č. 605/2018 

RM ruší  

usnesení RM č. 444/2018 ze dne 28. 6. 2018. 
 

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

5. Podnájem parkovacího stání v Jiráskově ulici, Turnov 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má v nájmu pozemky p.č. 481/1, 481/2 a 481/3, vše k.ú. Turnov, na kterých je zřízeno parkovací 

stání v ul. Jiráskova, Turnov. Nyní požádala o podnájem parkovacího stání paní xxxxxxxx, která má trvalý pobyt v 

Jiráskově ul., Turnov. Záměr podnájmu parkovacího stání byl vyhlášen na úřední desce v termínu od 7.9.2018 do 

24.9.2018.  

 

usnesení RM č. 606/2018 

RM schvaluje  

podnájem části pozemku p.č. 481/1, k.ú. Turnov na parkovací stání č. 3 v ul. Jiráskova, Turnov pro xxxxxxxxx, 

Turnov na dobu neurčitou za cenu 1.000,- Kč/měsíc + DPH. 
 

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

6. Aktualizace smlouvy o pronájmu pozemku s Pohřební službou Křelina, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Společnost Pohřební služba Křelina s.r.o. má od r. 2006 s městem Turnov uzavřenou smlouvu o pronájmu 

pozemků na umístění prosklených tabulí. Při kontrole smluv na pronájmy pozemků jsme zjistili, že jsou tabule 

fyzicky umístěny na jiných pozemcích, než je uvedeno ve smlouvě. Usnesením RM tento stav napravujeme. 

 

usnesení RM č. 607/2018 

RM schvaluje  

pronájem části pozemků p.č. 714/2, 789/1, 2600/1 vše v k.ú. Turnov a pozemku p.č. 831/21 v k.ú. Daliměřice na 

umístění skleněných tabulí pro Pohřební službu Křelina s.r.o., Turnov za cenu 300,- Kč/tab./rok na dobu neurčitou 

od 1.11.2018. 
 

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

7. Zadávací podmínky  " Demolice objektů č.p.1001, č.p.1002, Turnov, ul. 5.května“ 
 

Rozprava: 

      Stavba „ Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ v roce 2019-2020, na který má 

Město Turnov přislíbenu dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 31 049 568Kč , se bude realizovat na 

pozemcích  p.č. 1287, p.č. 1288. Na těchto pozemcích je však bytový dům čp. 1001, čp. 1002 ve vlastnictví Města 

Turnova, který bude ještě před zahájením stavby Domova se zvláštním režimem demolován. Demolice bude hrazena 

z rozpočtu Města Turnova. Stávajícím platícím nájemníkům Město Turnov poskytlo náhradní bydlení ve svých 

bytových domech, část si nalezla bydlení sama. Na tuto demolici musí Město Turnov vypsat výběrové řízení. 

Celkové předpokládané náklady jsou Kč 5 000 000,- bez DPH. Závazek rozpočtu na rok 2019 již schválilo ZM i RM 

na svém zasedání dne 20.9.2018. Demolice se bude provádět v období měsíců ledna až března 2019. Z důvodu 

realizace až v příštím roce bychom mohli vysoutěžit příznivější nabídkovou cenu a obdržet více cenových nabídek. 

 

usnesení RM č. 608/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt " Demolice objektů č.p.1001, č.p.1002, Turnov, ul. 5.května“  a schvaluje 

komisi pro hodnocení nabídek  ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Michal Loukota, Ludmila Těhníková, Ing. 

Miroslav Šmiraus, Ing. Miloslav Chrumko, Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 8. Zadávací podmínky - Zpracování projektové dokumentace  - Rekonstrukce 

pasáže radnice v Turnově 
 

Rozprava: 

      V této chvíli je zpracován stavebně technický průzkum na stávající objekt pasáže a architektonická studie na 

obnovu pasáže. Vše je projednáno s majiteli sousedních nemovitostí a NPÚ. Oba dva dokumenty budou podkladem 

pro výběr projektanta této akce. Stavebně technický průzkum zjistil, že konstrukce jsou ve špatném stavu a z části je 

bude nutné nahradit novými. Vzhledem k majetkové situaci v nejbližším okolí navrhuji stavbu projektovat ve statutu 

stavebních úprav. Umístění zcela jiné stavby je vzhledem k sousedům a památkové ochraně nemožné. 

Předpokládané náklady na kompletní rekonstrukci jsou 10 mil. Kč. V současné době se musí vyhlásit výběrové 

řízení na zpracovatele projektové dokumentace. 
 

usnesení RM č. 609/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt " Zpracování projektové dokumentace  - Rekonstrukce pasáže radnice v 

Turnově“ a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Michal Loukota, Ludmila 

Těhníková, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Ladislav Osička, Marcela Pilská. 
 

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

9. Zadávací podmínky -  „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova 

důchodců Pohoda Turnov“ 
 

Rozprava: 

      Stavba „ Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“, na který má Město Turnov 

přislíbenu dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 31 049 568 Kč  se musí zrealizovat a finančně 

vypořádat do 31.12.2020. Proto se musí z realizací stavby začít ihned po ukončení demolice objektů č.p. 1001 a 

1002, které se nachází na pozemcích určených pro budoucí výstavbu tohoto objektu. Zadávací řízení bude vypsáno 

jako otevřené podlimitní řízení, a to pouze na stavbu. Výběrová řízení na dodavatele nábytku a zdravotnických 

prostředků budeme vyhlašovat samostatně. Podle metodických pokynů poskytovatele dotace, Ministerstva práce a 

sociální věcí, se kromě uveřejnění zahájení zadávacího řízení na Informačním systému veřejných zakázek, vyzve 

elektronicky ještě 7 firem k podání nabídky. Realizaci zakázky předpokládáme od 1.4.2019 do 30.5.2020. Z důvodu 

realizace až v příštím roce bychom mohli vysoutěžit příznivější nabídkovou cenu a obdržet více cenových nabídek.  
 

usnesení RM č. 610/2018 

RM schvaluje  

vypsání zadávacího řízení na projekt " Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda 

Turnov“ a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Michal Loukota, Ludmila 

Těhníková, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Miloslav Chrumko, Marcela Pilská. 
 

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

10. Komenského ulice, zpracování projektové dokumentace, žádost občanů 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládal Radě města již několikrát materiál týkající se projektové přípravy 

rekonstrukce ulice Komenského. Na základě žádosti, kterou obyvatelé ulice poslali na Město Turnov, svolal pan 

starosta na pondělí 24. 9. 2018 schůzku. Přišlo cca 50 obyvatel ulice Komenského.  Byl jim vysvětlen stávající stav 

projektové přípravy.  

Obyvatelům Komenského ulice bylo přislíbeno starostou města, že dojde ke stažení-pozastavení řízení podané 

žádosti o stavební povolení a jejich petice s požadavky bude předložena na řádném zasedání nového Zastupitelstva 

města. Stavební povolení by bylo stavebním úřadem vydáno po sejmutí oznámení z úřední desky po 18. 10. 2018. 

Kompletní projektová dokumentace na rekonstrukci Komenského ulice je vypracována a bude firmě dle smlouvy o 

dílo zaplacena. Cena díla je 215.000,-Kč + 15.000,-Kč za inženýrskou činnost, celkem 230.000,-Kč bez DPH 

(278.300,- vč. DPH). Oslovili jsme projekční kancelář s žádostí o nabídku na úpravu projektové dokumentace dle 

požadavku obyvatel Komenského ulice.  
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Vzhledem k tomu, že by se jednalo vlastně o zcela novou komplexní projektovou dokumentaci, včetně jejího 

projednání je předložená cena ve výši 170.000,-Kč + 15.000,-Kč za inženýrskou činnost, celkem 185.000,-Kč bez 

DPH (223.850,-Kč vč. DPH).  
 

 

 

usnesení RM č. 611/2018 

RM bere na vědomí  

informace starosty města o jednání s obyvateli ulice Komenského a souhlasí se stažením žádosti vydání stavebního 

povolení na rekonstrukci ulice Komenského a rozhodnutí o finálním návrhu předává zastupitelstvu města. 
 

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

usnesení RM č. 612/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 s firmou Profes projekt, s.r.o., Turnov na dokončení projektové dokumentace rekonstrukce 

ulice Komenského dle rozhodnutí zastupitelstva města do 31. 1. 2019. 
 

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

11. Směrnice č. 49 "Zásady a postupy zadávání zakázek Městem Turnov" 
 

Rozprava: 
      Ke dni 18. 10. 2018 nabude účinnosti § 211 odst. 3 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto 

ustanovení musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat pouze elektronicky. Město Turnov 

je na tuto povinnost připraveno a to tak, že komunikace bude probíhat prostřednictvím systému EZAK. Povinná 

elektronická komunikace se týká zakázek, které jsou administrovány podle zákon, tj. dodávky a služby s limitem nad 

2mil.Kč bez DPH a na stavební práce s limitem nad 6mil.Kč bez DPH. Součástí této změny je i skutečnost, že 

podané nabídky (v limitech dle zákona) již nebudou veřejně otevírány za přítomnosti dodavatelů. 

 
 

usnesení RM č. 613/2018 

RM schvaluje  

úpravu směrnice. 
 

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

usnesení RM č. 614/2018 

RM schvaluje  

úpravu směrnice č. 49 "Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov" pod pořadovým číslem 49.17 s 

účinností od 5. 10. 2018. 
 

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

12. Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo na akci  "Venkovní posilovna pro veřejnost – 

workout na atletickém stadionu v Turnově" 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení RM bylo firmě Flora servis s.r.o. odesláno 13. 9. 2018 Oznámení o výběru dodavatele a 

dále výzva k podpisu Smlouvy o dílo. Protože ve výběrovém řízení byl stanoven ve Smlouvě o dílo termín realizace 

od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 a firma Flora servis s.r.o. se dozvěděla o výběru svoji cenové nabídky až 13. 9. 2018 

sdělila nám, že nemůže termín ze Smlouvy o dílo dodržet. Tato situace nevznikla na straně firmy Flora servis, s.r.o., 

ale rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. To trvalo z důvodu konzultace se spolkem AC Turnov, z. 

s. (spolufinancuje projekt) delší dobu a spolek AC Turnov, z. s. také nemá kapacitu, aby do 30. 9. 2018 připravil 

terén pro zabudování prvků firmou Flora servis s.r.o. Proto zadavatel rozhodl o prodloužení termínu ukončení 

realizace této zakázky až do 15. 11. 2018, a to na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 1 

předkládáme RM ke schválení. 
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usnesení RM č. 615/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1  ke „Smlouvě o dílo“ pro zakázku „Venkovní posilovna pro veřejnost – workout na atletickém 

stadionu v Turnově“ pro firmu Flora servis s.r.o., Fáměrovo náměstí 29, 618 00 Brno s termínem dokončení zakázky 

do 15. 11. 2018. 
 

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

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti + Smlouva o právu provést 

stavbu- Greenway Jizera, Liberecký kraj 
 

Rozprava: 
      V současné době probíhají inženýrské činnosti k projektové dokumentaci k akci „Cyklostezka Greenway Jizera 

v úseku Turnov – Svijany“. Trasa vede z Turnova - Mašova po hrázi podél toku Jizery do Modřišic, následně 

pokračuje na Všeň, do Příšovic a dále do Svijan. V ulici Palackého na p. č. 1870/1 k. ú. Turnov se kvůli cyklopruhu, 

který se bude částečně budovat z parkovacích zálivů, bude překládat sloup veřejného osvětlení a s ním i kabelové 

vedení, Dále bude rekonstruován sjezd z hráze v Sobotecké ul. na p. č. 3543/1 k. ú. Turnov. Stavby jsou vyznačeny 

na přiložených situačních snímcích. Výše uvedené parcely jsou v majetku Libereckého kraje. Přesný rozsah 

služebnosti určí až geometrický plán.  

 

usnesení RM č. 616/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v 

platném znění na pozemcích p. č. 1870/1 a 3543/1 oba k. ú. Turnov ve vlastnictví Libereckého kraje dotčených 

stavbou „Greenway Jizera, cyklostezka úsek Turnov-Svijany“ ve prospěch Města Turnov, za jednorázovou úhradu 

ve výši 2.000,-Kč + DPH (1.000,-Kč za případ). 
 

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

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 

"Vodovodní přípojka, ul.Palackého (A.Horákové), xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Stavebníci xxxxxxxxxxxx na pozemcích města Turnova připravují realizaci nové vodovodní přípojky pro 

objekt, který se nachází v ul. Palackého, p. č. 202/10. Vodovodní přípojka bude napojena v ul. Abigail Horákové na 

pozemcích ve vlastnictví města. Stavebníci zajišťují na své náklady uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku. Touto stavbou bude dotčena parcela č. 259 k. ú. Turnov, který 

je dle výpisu z KN veden na LV 10001 v majetku města Turnov. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 6 

bm.  

 

usnesení RM č. 617/2018 

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. 259 v k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 

6 bm dotčených stavbou vodovodní přípojky k objektu parcel. č. 202/10 v k. ú.  Turnov,  stavebník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.400,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo 

provést stavbu Turnov, Na Lukách, přípojka el.energie pro areál spol.PERISINALE, 

a.s." 
 

Rozprava: 
      Společnost PERISINALE, a.s. žádá o obnovení stávající přípojky elektrické energie pro areál své společnosti, 

která se nachází Na Lukách na pozemku p. č. 2776/1 k.ú. Turnov. Současná přípojka el. energie vede nadzemním 

vedením a fy chce tuto nahradit podzemním kabelovým vedením. Kabel VN bude sveden ze železobetonového 

sloupu nadzemního vedení do země na p. č. 2781/4 a povede pozemkem p.č.2777/1 k nově vybudované sloupové 

trafostanici. Obě zmíněné parcely v k. ú. Turnov jsou ve vlastnictví Města Turnov. Celková délka věcného břemene 

je cca 35 bm.  

 

usnesení RM č. 618/2018 

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. 2781/4 a 2777/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 35 bm dotčeného stavbou 

„Zkapacitnění BTS č. SM 0429-30/0,4kV-umístění přívodního kabelu elektrické energie“ ve prospěch 

PERISINALE,a. s. Stráž nad Nisou za jednorázovou úhradu v částce 14.000,- Kč + DPH (400,-Kč/bm). 
 

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

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby "SM Turnov, kynologické cvičiště-kNN" 
 

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

distribuční soustavy: č. IE-12-4006063/VB2 „ SM Turnov, kynologické cvičiště-kNN“. Jedná se o stavbu nového 

podzemního kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně vedené podle Malé Jizery-náhonu. Stavba se nachází 

na pozemku ve vlastnictví Města Turnov na parcel. č. 2800 k. ú. Turnov.  Pozemek bude dotčen uložením nového 

podzemního energetického vedení NN v předpokládané délce cca 160 běžných metrů a přípojkové skříně rozměru 

1m2 dle přiloženého situačního plánku.  

 

usnesení RM č. 619/2018 

RM neschvaluje  

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. 2800 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 160 bm + 1m2 dotčeného stavbou „ SM Turnov, 

kynologické cvičení-kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 64.000,- Kč+ DPH a 

1.000,- Kč + DPH (400,- Kč/bm+DPH a 1.000,-/1m2+DPH). RM doporučuje nalézt trasu mimo cyklostezku 

Greenway Jizera, toto místo je velmi frekventované. 
 

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

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

právu provést stavbu "C-Fiber-MTCZ, Optická trasa č.27, Turnov, Granátová a 

28.října" 
 

Rozprava: 
      Společnost  T-Mobile Czech Republic, a.s. měla již 11.1.2017v RM (č. usnesení 7/2017) žádost ke stavbě na 

akci „C-Fiber-TMCZ, Optická trasa č. 27 v ul. Granátová a 28.října“, jednalo se o nadzemní i podzemní vedení 

komunikační sítě. Jelikož původní trasa nešla z technických důvodů zrealizovat, byla navíc dotčena parcela 3880/15 

ve vlastnictví města Turnova v katastrálním území Turnov. 
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 Celková výměra rozsahu věcného břemene bude dalších cca 10 běžných metrů. Přesný rozsah a umístění stavby na 

dotčených pozemcích určí a geometrický plán. Na dotčené pozemky žádá společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo provést stavbu v souladu 

s ustanovením §1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 

usnesení RM č. 620/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo provést stavbu v 

souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parcel. č. 3880/15 v k. ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 10 bm dotčených stavbou Optotrasa č. 27 – Turnov, Granátová 

a 28. října, ve prospěch fy T-Mobile Czech Republic, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši v 4.000,- Kč + DPH (1 bm 

á 400,- Kč + DPH). 
 

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

 

18. Dodatek ke smlouvě o dílo Rekonstrukce čp. 466 a dodatek ke smlouvě o dílo 

přípojky Fokus 
 

Rozprava: 
      Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Inženýrské sítě pro stavbu Fokus“      

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo OSM/18/1126/CHM s termínem dokončení 30. 9. 2018 souvisí se zajištěním 

přípojek kanalizace k budoucí stavbě Fokus a vodovodního řadu pro Novou radnici a k Fokusu, dále přepojení 

vodovodní přípojky pana xxxxxxx. Původně se uvažovalo s tím, že aktuálně bude probíhat stavba nového objektu 

Fokusu. Bohužel jsme v dotačním programu nebyli úspěšní. Proto dodatek č. 1 dále obsahuje položky, které souvisí 

s objektem Fokus v současné podobě – zajištění původního vstupu, zajištěním parkovací plochy pro Fokus 

v návaznosti na nová parkoviště, zajištění kontejnerového stání pro ZŠ Skálova, rozšíření chodníku do jídelny ZŠ a 

další úpravy. Tyto položky byly nad rámec rozpočtu a dodatek č. 1 je rozšířením původní smlouvy cenově i 

termínově s novým termínem dokončení do 10. 10. 2018. 

 
Popis dodatku č. 1: 

Zhotovitel stavby fi Termil s.r.o. předložil zpracovaný cenový a termínový dodatek ke smlouvě o dílo stavby 

„Inženýrské sítě pro stavbu Fokus“ formou položkového rozpočtu na méněpráce a vícepráce, které vznikly postupně 

v období srpen 2018 – září 2018.  Víceprací řeší doplňkové práce vyvolané realizací přípojek, které nebyly obsaženy 

v původním rozpočtu:  

a) Byla osazena nová chránička pro přípojku elektro budoucího objektu Fokus 

b) Bude obnoven původní vstup do objektu Fokus včetně dorozumívacího zařízení 

c) Snížením nivelety původní komunikace došlo k obnažení stávající přípojky elektro a plynu pro objekt Fokus, 

inženýrské sítě nebyly uloženy v normových hloubkách a bylo nutné provést jejich obetonování 

d) Dodatečné úpravy vyrovnání stávajících kanalizačních šachet u objektu Fokus a likvidace hydrantu uprostřed 

parkoviště před jídelnou ZŠ Skálova 

e) Bude provedeno nové kontejnerové stání pro ZŠ Skálova /plocha + pozink.provedení stěn/ 

d) V objektu č.p. 466 byla osazena nová vodoměrná souprava                                                                           

                                                                      Celkem položkově 203 583,-Kč včetně DPH 

 

Výše uvedené položky vyvolaly i termínové prodloužení nad rámec uzavřené smlouvy. Nový termín dokončení 

předání díla dle změnového listu 10. 10. 2018. 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce č. p. 466, Skálova ulice, Turnov“ 

Zhotovitel stavby fi Termil s..r. o. předložil zpracovaný cenový dodatek formou položkového rozpočtu na 

méněpráce a vícepráce, které vznikly postupně v období duben 2018 – září 2018. U víceprací se jedná o položky s 

jiným technickým řešením v současném standardu nad rámec výkazu výměr a chybějící položky v rozpočtu:  

a) k zajištění předpisů požární bezpečnosti dle současných předpisů byla nutná instalace požárních klapek u 

vzduchotechnických rozvodů vč. zásahu do rozvodů elektro a úpravy rozváděčů-ad 1),2) a osazení panikového 

otevírání protipožárních dveří - ad 14) 

b) k zajištění současných předpisů byla doplněna tepelná izolace podkroví, v podkroví došlo nad rámec rozpočtu 

k výměně většího počtu nosných prvků krovu poškozených dřevokaznými houbami-ad3),5). Viditelné prvky krovu 

byly zachovány obroušením a nátěrem, ostatní prvky budou kryty sádrokartonovým obložením – ad 9)19) 

c) stavebně byly doplněny římsy na fasádě a nové rekonstrukce původních říms-ad4) 
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d) dle požadavku jednotlivých odborů došlo ke změně u městské policie – instalace domovního telefonu a odboru 

dopravy (fotografování na řidičské průkazy) – zajištění výdejního okénka +1ks – ad 6),7)15) 

e) Nad rámec rozpočtu byly osazeny ochrany říms před holuby a na hlavních dveřích do budovy 2ks byly osazeny 

elektromagnetické zámky) požadavek úřadu) – ad 10), 11) 

e)  Na současný standard dle požadavku investora s výpočtem budoucích úspor byly instalovány osvětlovací zářivky 

kanceláří a chodeb v LED provedení – ad 1), 13) 

 f) Podstatná položka vícepráce vyplývá ze špatného stavebně technického stavu původních podlah /degradovaný 

beton podlah/. Toto bylo zajištěno technologií epoxidové nivelační stěrky – ad 17) 

 

Postup prací a z toho vyplývající méněpráce a vícepráce jsou průběžně konzultované na kontrolních dnech a zapsané 

ve stavebním deníku a změnovém listu. Navržené cenové změny nemají vliv na termín dokončení díla. 

 

usnesení RM č. 621/2018 

RM schvaluje  

uzavření termínového a cenového dodatku  č.1 ve výši 203 583,-Kč včetně DPH ke smlouvě o dílo na stavbu 

„Inženýrské sítě pro stavbu Fokus“ pro firmu Termil, s. r. o., Jablonec nad Nisou, s posunem termínu do 10. 10. 

2018. 
 

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

usnesení RM č. 622/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku  č.4 ve výši 2.342 698,-Kč včetně DPH dle změnového listu ke smlouvě o dílo pro stavbu 

„Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, Turnov“ pro firmu Termil,  s. r. o., Jablonec nad Nisou. 
 

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

 

19. Navýšení příplatku mimo základní kapitál Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám návrh na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní 

Turnov s.r.o. ve výši 468.000 Kč. Uvedená částka je zahrnuta v rozpočtu na rok 2018 v kapitole odboru správy 

majetku na řádku č. 555 Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál MST s.r.o. (na úhradu faktury za prodej 

projektové dokumentace k areálu Maškova zahrada Městu Turnov – faktura č. 94160274 z 24. 10. 2016). S novou 

právní úpravou obchodních korporací (zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění 

pozdějších předpisů) postačí k poskytnutí dobrovolného příplatku souhlas jednatele společnosti. 

 

usnesení RM č. 623/2018 

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

schvaluje se souhlasem jednatele příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov 

s.r.o. ve výši 468.000 Kč. 
 

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

20. Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 
 

Rozprava: 
      Dne 1. 7. 2018 došlo ke změnám v registru řidičů. Nejvýznamnější změnou je pořizování fotografií a 

elektronizace podpisů přímo na pracovišti registru řidičů. V souvislosti s těmito změnami obdrželo město Turnov od 

státního podniku Cendis bezplatně hardwarové (2 kamery a 2 podpisové tablety) a softwarové vybavení (program na 

úpravu fotografií), které využívá pro vyřizování žádostí o řidičský průkaz. S ohledem na nutnost umístění zařízení 

právně ukotvit, předkládáme ke schválení smlouvu mezi městem a státním podnikem, která upravuje práva a 

povinnosti ve vztahu k poskytnutému zařízení.  
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usnesení RM č. 624/2018 

RM schvaluje  

uzavření předložené smlouvy se státním podnikem CENDIS o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému 

určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů na městském úřadě. 
 

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

21. OŠKS – Žádost o výjimku z počtu dětí 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková 

organizace o výjimku z počtu dětí ve třídě 5-6 letých (povinné předškolní vzdělávání) ze současných 25 dětí na 27 

dětí. Opětovná žádost o navýšení je z důvodu zvýšeného počtu předškolních dětí od začátku školního roku 

2018/2019, které se v době letních prázdnin přistěhovaly do Turnova. Kapacita mateřské školy dle Rejstříku škol a 

školských zařízení je 54 dětí. V současné době je v mateřské škole v jedné třídě 25 dětí (předškoláci) a v druhé třídě 

je 27 dětí.  

 

usnesení RM č. 625/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace udělení výjimky z nejvyššího počtu 

dětí na 27 dětí v jedné třídě a 27 dětí v druhé třídě mateřské školy. 
 

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

22. OŠKS – Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace 
 

Rozprava: 
      Na jednání Rady města dne 12. 9. 2018 byly projednány změny sledovaných ukazatelů organizace Základní 

škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. V materiálu byly navrženy změny ukazatelů 502 - Spotřeba 

energií (snížení), 511 - Opravy a udržování (zvýšení) a 521 - Mzdové náklady (zvýšení). V usnesení RM však byla 

schválena pouze změna sledovaných ukazatelů 511 - Opravy a udržování a 521- Mzdové náklady. Ze strany OŠKS 

došlo k pochybení, kdy v usnesení chyběl ukazatel 502 - Spotřeba energií. Tímto si dovolujeme požádat RM o 

dodatečné schválení usnesení. V důsledku schvalované usnesení znamená, že organizace ušetřila 100 tis. Kč na 

spotřebě plynu, tyto úspory využila na zvýšení nákladů, souvisejících s využitím nových prostor na Turnově II 

(odvody zaměstnavatele, mzdové náklady, úpravy prostor) a se zvýšenými náklady k letošnímu výročí školy. Vše 

bylo projednáno na jednání RM dne 12. 9. 2018. 

 

usnesení RM č. 626/2018 

RM schvaluje  

organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 502 - 

Spotřeba energií o 100 tis. Kč, na celkových 1 500 tis. Kč. 
 

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

23. Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

o čerpání rezervního fondu organizace do výše 28 tis. Kč na dofinancování školného 15 tis. Kč a financování výdajů 

spotřeby vody 13 tis. Kč. Rezervní fond organizace je k 30. 8. 2018 po odečtu povinné rezervy na energie ve výši 

289 tis. Kč.  
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usnesení RM č. 627/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace do 

výše 28 tis. Kč na dofinancování školného a financování výdajů spotřeby vody. 
 

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

24. Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

o změnu závazných ukazatelů rozpočtu a úpravu rozpočtu u položek: navýšení sledovaného ukazatele, položky účtu  

511 - Opravy a udržování celkem o 29 tis. Kč z důvodu neplánovaných oprav, výměna lina v jídelně logopedie 

z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a zhotovení hrazení u dopadových herních ploch na školní zahradě. Celkové 

náklady činily 52 tis. Kč. Potřebné finance zajistí ředitelka organizace větším výnosem ze školného (7 tis. Kč) a 

snížením účtu 558 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek o 22 tis. Kč. Celkový rozpočet příspěvkové organizace 

zůstane zachován.  

 

usnesení RM č. 628/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele 511 - 

Opravy a udržování o 29 tis. Kč na celkových 65 tis. Kč. 
 

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

25. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Výběrové řízení na malotraktor 
 

Rozprava: 
      Na základě jednání rady města, které se uskutečnilo 12. 9. 2018, zasíláme potřebné doplňující informace 

ohledně nákupu malotraktoru, pro potřeby Městské sportovní Turnov s. r. o (dále MST). Po zrušení výběrového 

řízení (usnesením RM č. 523/2018, ze dne 7.8.2018) oslovila MST dodavatele malotraktorů, které jsou nejčastěji 

používané pro provoz na sportovních areálech a především na  údržbě travnatých ploch s umělým povrchem (viz. 

tabulka č.1). Všechny tři typy těchto malotraktorů uvedených v tabulce níže jsou schopny vykonávat úkony 

v rozsahu údržby Městské sportovní Turnov. V tabulce jsou uvedeny základní informace o cenách, dodavatelích a 

servisu.  

 

Společnost / 
dodavatel 

Typ 
Cena 
(bez DPH) 

Servis/provozovn
a 

Náhradní 
díly 

Sazba 
servis 

Interval servis 
(mth) 

JG PLUS s.r.o. 
(Mladá 
Boleslav) 

John Deere 
3033R 

760 000 
Kč 

Paceřice 
Do 24 hod. 
(zapůjčení 
stroje) 

780 
Kč/hod 

50-400-800 

ITTEC s.r.o. 
(Praha) 

Shibaura 
ST 333 HST 

609 000 
Kč 

Praha Do 24 hod. 
710 
Kč/hod 

30-150-300 

AGRITEN 
s.r.o. 

Sama 
Solaris 
45DT 

668 000 
Kč 

Trutnov 
Do 48 hod. 
(zapůjčení 
stroje) 

670 
Kč/hod 

50-250-500 

 
MST prověřila možnost napojení přídavných zařízení, pro práci se strojem. Možnost připojení přední/zadní radlice, 

sněžné frézy, valníčku, atd. Dále hodnotili termíny garančních prohlídek a servisních intervalů a blízkost servisní 

provozovny. Z tohoto hodnocení vychází nejlépe traktor John Deere. Proto navrhuje zrušení výběrového řízení a 

udělení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek a nakoupení traktoru John Deere.  
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Zároveň MST poptala další nejbližší dodavatele tohoto stroje v okolí Turnova. 

 

 
 
Dále celý nákup byl projednáván na dozorčí radě společnosti, která rovněž většinově souhlasí s udělením výjimky a 

s nákupem malotraktoru John Deer 3033R za pořizovací cenu 760.000,- Kč bez DPH od firmy JG Plus, s. r. o. 

Mladá Boleslav. 

 

usnesení RM č. 629/2018 

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

schvaluje výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek města Turnova na pořízení malotraktoru John Deer 

3033R za pořizovací cenu 760.000,- Kč bez DPH od firmy JG Plus, s. r. o. Mladá Boleslav, která nabídla v poptávce 

malotraktor za nejnižší cenu. Zařízení oproti jiným umožňuje v základní výbavě přední závěs, připojení 3 okruhů 

hydrauliky a výhodnější servis. 
 

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

  

26. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – Sokolovna Mašov 
 

Rozprava: 
      Byl předložen materiál týkající se nadměrného odběru vody. Roční odběry vody v Mašově se vždy pohyboval 

okolo 200 m3 (2016 – 260m3, 2017 – 169m3). Pro srovnání v celkových nákladech společnosti spotřeba činila 

pouze 0,1%. V červnu 2018 však bylo doručeno vyúčtování na 1 498 m3. Hledaly se důvody nadměrné spotřeby 

včetně úniku vody. Správcem objektu však byly překládány chybné odečty a tudíž nebyl nadměrný odběr 

zaznamenán ani zachycen, i přesto, že byly prováděny měsíční odečty. Stejně tak bylo uděláno špatné přeúčtování. 

Na základě předložených špatných údajů, bylo vystaveno nepřesné vyúčtování především vůči provozovatelům 

restaurace, a to v celkové výši 105 000 Kč. Předchozí provozovatel si není vědom nadměrné spotřeby a působení 

v Mašově bere za již uzavřené. Byl navržen postih pro správce objektu, jednatele MST a systém odečtů, aby se tato 

situace neopakovala. 
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usnesení RM č. 630/2018 

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

bere na vědomí navržený postup bývalého jednatele Bc. Jindřicha Kořínka týkajícího se vyvození důsledků z 

nadměrného odběru vody v sokolově Mašov. RM doporučuje dozorčí radě větší kontrolu nad svěřenými sportovišti 

včetně osobní zodpovědnosti. 
 

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

usnesení RM č. 631/2018 

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

schvaluje náhradu škody dle návrhu. 
 

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

27. Záštita starosty nad akcí – 110 let založení Gymnázia v Turnově 
 

Rozprava: 
      Spolek Nadační fond Gymnázia Turnov požádalo o záštitu starosty nad akcí 110 let založení Gymnázia Turnov. 

Záštita bude spojena s finančním darem ve výši 5.000 Kč. 

 
 

usnesení RM č. 632/2018 

RM bere na vědomí  

záštitu starosty nad akcí 110 let založení Gymnázia Turnov. RM schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč pro Spolek 

Nadační fond Gymnázia Turnov (IČ 25920871). 
 

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

 

 

V Turnově dne 10. října 2018 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………..  ……………………………………. 

           Ing. Tomáš Hocke              Mgr. Petra Houšková 

      starosta      místostarostka 


