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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

z 5. zasedání dne 28. února 2019 
 

 
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 
  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal 
Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana 
Svobodová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 

            
 
 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 
 
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Malý Rohozec, smlouva o právu provést stavbu VHS, 

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti xxxxxxxx 

Ludmila Těhníková 13:00 – 14:00      

2. Havlíčkovo náměstí, VHS smlouva o právu provést stavbu        

3. Pelešany, smlouva o právu provést stavbu VHS, smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti xxxxxxxxxxxx 

       

4. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě "Optotrasa Bezručova-Vesecko-KAMAX, Turnov" 

       

5. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě "Optotrasa Hruštice a Károvsko, Turnov" 

       

6. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě "Optotrasa Přemyslova Turnov" 

       

7. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě "Optotrasa Studentská-Alešova a přilehlé lokality,  

Turnov" 

       

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce Městského 

parku za letním kinem – II.etapa 

       

9. Zpracování projektové dokumentace Zelená cesta        

10. Prodloužení termínu dokončení stavby - plnění podmínek 

kupní smlouvy k pozemku parc.č. 1007/65 k.ú. Turnov 

       

11. Úprava výše nájemného v krizových bytech města čp. 1897 

Granátová Turnov 
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12. Schválení vybraneho zhotovitele na akci: „MŠ 28. října - 

výměna kotlů“ 

       

13. Výběr dodavatele – „Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko“ Ing. Tomáš Hocke       

14. Zrušení výběrového řízení – "Zpracování projektové 

dokumentace – Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově“ 

       

15. Odstoupení od Smlouvy o dílo "Rekonstrukce střešní krytiny 

v ZŠ Turnov" 

Ludmila Těhníková       

Záležitosti vedení města 

16. ZŠ Mašov - další postup Ing. Tomáš Hocke 14:00 – 14:45      

17. Vodohospodářské sdružení Turnov - výsledky jednání RS, 

úprava stanov 

Jiří Mikula       

18. Jmenování člena komise – dotace na volnočasové aktivity 

pro děti a mládež a mimoškolní aktivity 

Mgr. Petra Houšková            

19. Zástupce města ve Školské komisi Svazu města obcí ČR             

20. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov jako 

vypravitelem pohřbu 

       

Záležitosti odboru dopravy 

21. Žádost o zvýšení příspěvku města na provoz městské 

hromadné dopravy 

Ing. Miroslav Šmiraus 14:45 – 14:55 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

22. Vyhlášení výběrového řízení na vybavení jídelny na 

Základní škole Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace 

Mgr. Martina Marková 14:55 – 15:00     

  23.      Zadávací  podmínky  na akci „ Oprava hřbitovní zdi u kostela    Ludmila Těhníková 

             kostela  Narození  panny  Marie  –  Turnov – II. Etapa  – část  

             G,H,I“ 

             
 

 

 

 

1. Malý Rohozec, smlouva o právu provést stavbu VHS, smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti xxxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvy týkající se prodloužení vodovodního řadu na 

Malém Rohozci a nové vodovodní přípojky. 

1/ Smlouvu o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Turnov - prodloužení 

vodovodu Malý Rohozec, xxxxxxxxxxx". 

2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení 

věcného  břemene.   

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena částkou 2.800,- Kč + DPH. Cena za 1bm činí 400,- Kč + 

DPH.  

 

 

Usnesení RM č. 86/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu 
"Turnov-prodloužení vodovodu Malý Rohozec, xxxxxxxxx". Stavbou bude dotčen pozemek 
parc.č. 460/1, k.ú. Malý Rohozec. 
 

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

Usnesení RM č. 87/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 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 
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vodovodech a kanalizacích ) ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 89/2012Sb. 
občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č. 460/1 k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 
města Turnova v celkové délce cca 7 bm dotčených stavbou vodovodní přípojky k parcel.č. 
154/3 k.ú Malý Rohozec, stavebníci xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za jednorázovou úhradu 2.800,- Kč + 
DPH, (400,-/bm). 
 

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

2. Havlíčkovo náměstí, VHS smlouva o právu provést stavbu 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o právu provést stavbu s 

Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Turnov-oprava vodovodu a kanalizace Havlíčkovo náměstí". 

Podmínky na termín provádění: realizace  o prázdninách. 

 

 

Usnesení RM č. 88/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu 
"Turnov, Havlíčkovo náměstí, oprava vodovodu a kanalizace". Stavbou budou dotčeny pozemky 
ve vlastnictví města Turnov parc.č. 1467, 1495 a 3877/1, vše k.ú. Turnov. 
 

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

3. Pelešany, smlouva o právu provést stavbu VHS, smlouva o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvy týkající se prodloužení vodovodního a 

kanalizačního řadu na Pelešanech pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 729/4, k.ú. Mašov u Turnova 

1/ Smlouva o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Turnov-Pelešany, 

prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu". 

2/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení 

věcného  břemene. Stavebník xxxxxxxxxxxxx připravuje na pozemcích města výstavbu nových přípojek, vodovodní 

a kanalizační pro pozemek p.č.729/4 k.ú. Mašov u Turnova, komunikace směr k parkovišti pod Valdštejnem.   

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena částkou 2.800,- Kč + DPH. Cena za 1bm činí 400,- Kč + 

DPH.  

 

 

Usnesení RM č. 89/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu 
"Turnov, Pelešany - prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu". Stavbou bude dotčen 
pozemek ve vlastnictví Města Turnov 1323.  k.ú. Mašov u Turnova. 
 

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

Usnesení RM č. 90/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 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. 
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občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel.č. 1323 k.ú. Mašov u Turnova ve 
vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 7 bm dotčených stavbou vodovodní a kanalizační 
přípojky k parcel.č. 729/4 k.ú Mašov u Turnova, stavebník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
jednorázovou úhradu 2.800,- Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

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

4. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa 

Bezručova-Vesecko-KAMAX, Turnov" 
 

Rozprava: 
      Staženo z jednání.   

 

 

 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa 

Hruštice a Károvsko, Turnov" 
 

Rozprava: 
      Staženo z jednání.   

 

 

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa 

Přemyslova Turnov" 
 

Rozprava: 
      Staženo z jednání.   

 

 

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa 

Studentská-Alešova a přilehlé lokality,  Turnov" 
 

Rozprava: 
      Staženo z jednání.   

 

 

 

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce Městského parku za letním kinem 

– II.etapa 
 

Rozprava: 
      Stavbu „Rekonstrukce Městského parku za letním kinem – II. etapa“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o 

dílo a následně termínového dodatku č.1 z 12.11.2018 společnost Termil s.r.o. Cena díla na základě uzavřené 

smlouvy je 3.836.618,- Kč včetně DPH. 

Zhotovitel stavby společnost Termil s..r.o. předložil zpracovaný cenový dodatek č.2 formou položkového rozpočtu 

na méněpráce a vícepráce, které vznikly postupně od zahájení stavby. U víceprací se jedná o položky nad rámec 

výkazu výměr a chybějící položky v rozpočtu v průběhu stavby. Jednotlivé položky vyplynuly ze skutečných výměr 

u stavby, kde v rámci projektové dokumentace byla zpracována pouze situace a předběžný výkaz výměr. 

 

Položky méněprácí : Zmenšená plocha dle přeměřené skutečnosti  - 38 m2, nebyly realizovány  

podkladní vrstvy ze štěrkodrti /skutečnost 789 m2-pol.17/   - 63.641,- Kč vč. DPH 

                                                                   

Položky víceprací resp. chybějící ve výkazu výměr 
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1) Rozdíl v rozsahu veřejného osvětlení - napájení veřejného osvětlení parku bude propojeno s ulicí Skálova 

/nyní jediný přívod z Husovy ulice/. V původním zadání nebyl řešen kamerový systém s elektro napájením 

čtyř kamer /+ 405 bm kabelu/, průchodky a výkopy pro kamery. 

                                                                                                                  + 172.933,-Kč vč. DPH 

 

2) Nový chodník v dolní části parku /vyšlapaná zkratka, nyní z obrub/      +   70.852,-Kč vč. DPH 

 

Ostatní drobné položky viz změnový list č.1: navýšení plochy asf.betonové plochy u vjezdu do parku, žlab 

odvodňovací 

     --------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                       Celkem   +  180.144,- vč. DPH 

 

Celková cena rekonstrukce parkových cest, kamerového systému a osvětlení parku včetně dodatku č.2:  

Nová cena Díla celkem bez DPH :                                                3.319.638,- Kč 

Celkem vč. DPH :                                                                           4.016.762,- Kč 

 

 

Usnesení RM č. 91/2019 
RM schvaluje  
uzavření  cenového dodatku č.2 ve výši 148.879,39  Kč bez DPH, tj. 180.144,-Kč včetně DPH 
ke Smlouvě o dílo se společností  Termil  s.r.o. , IČ 25490885, na stavbu „Rekonstrukce 
Městského parku za letním kinem – II.etapa. Celková cena Díla včetně Dodatku   č. 2 činí 
3.319.638,-Kč bez DPH, tj. 4.016.762,-Kč včetně DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

9. Zpracování projektové dokumentace Zelená cesta 
 

Rozprava: 
      V červnu 2018 byla uzavřena smlouva o dílo na akci "Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulice 

Zelená cesta, Turnov". Projektová dokumentace měla rozpracovat další stupně projektů - územní rozhodnutí a 

stavební povolení, na základě vypracované a schválené studie. 

Původní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č.1 je ve výši 439.230,-Kč vč. DPH. Nově by celková cena 

díla byla ve výši 539.660,-Kč vč. DPH. 

Město oslovilo projekční kancelář s žádostí o nabídku na nové zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR 

dle upravených podmínek z jednání s Policií ČR. Úprava projektu spočívá v šířkovém a směrovém uspořádání ulice 

u soukromých pozemků vlastníků, kteří nemají zájem pozemky na 

komunikaci poskytnout. Ponechat cenu 100Kč/m2 – za silniční pozemek. 

 

 

Usnesení RM č. 92/2019 
RM bere na vědomí  
stav projekční přípravy rekonstrukce ulice Zelená cesta a schvaluje uzavření dodatku č.2 
smlouvy o dílo na úpravu rozsahu, ceny a termínu díla s firmou Profes projekt, s.r.o., Turnov. 
Cena díla je navýšena o 100.430,-Kč vč. DPH, celkem činní 539.660,-Kč vč. DPH, termín 
odevzdání projektové  dokumentace pro územní řízení do 31.5.2019 bez pozemku parc.č. 
2926/8, k.ú. Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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10. Prodloužení termínu dokončení stavby - plnění podmínek kupní smlouvy k 

pozemku parc.č. 1007/65 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Dne 29.1.2019 byla na správu majetku doručena žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení termínu pro 

dokončení stavby na pozemku parc.č. 1007/65 k.ú. Turnov, bytová zóna Hruštice-Károvsko. 

 

 

Usnesení RM č. 93/2019 
RM schvaluje  
prodloužení termínu dostavby rodinného domu manželům xxxxxxxxxxxxxxx na pozemku parc.č. 
1007/65 k.ú. Turnov, dle žádosti do 30.9.2020, kdy bude doloženo, že rodinnému domu bylo 
stavebním úřadem přiděleno číslo popisné. Podmínka dokončení stavby tak nadále platí a v 
případě jejího nesplnění v prodlouženém termínu, bude přikročeno k vymáhání smluvní pokuty. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

 

11. Úprava výše nájemného v krizových bytech města čp. 1897 Granátová Turnov 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má k dispozici 3 krizové byty určené pro rodiče s dětmi, kteří jsou v tíživé sociální situaci (2x 

byt 0+1, 1x byt 1+1). 

V současné době je nájem a další platby stanoveny na stejné úrovni, jako u běžných bytů bytového fondu Města 

Turnov (nájem + energie + voda + ostatní služby související s užíváním bytu, jako domovník, úklid, výtahy, 

společné prostory atd.). Pro tyto 3 byty jsou konkrétně celkové měsíční náklady dosud stanoveny na cca 5 200 

Kč/0+1 a 6 200 Kč/1+1. Vzhledem k tomu, že byty jsou určeny na řešení krizové situace v rodině, navrhuje Sociálně 

bytová komise Rady Města (na základě projednání v pracovní skupině této komise), aby uvedené náklady byly 

přizpůsobeny účelu využití těchto bytů, tedy stanoveny paušální částkou ve výši 3 000 Kč za byt 0+1 a 3 500 Kč za 

byt 1+1 měsíčně. Uvedené částky pokryjí i nadále nutné úhrady dodavatelům energií, vody a dalších služeb 

souvisejících s užíváním bytu, Městu Turnov se de facto sníží pouze výnosy z pronájmu. 

 

 
 

Usnesení RM č. 94/2019 
RM schvaluje  
úpravu výše nájemného a služeb v krizových bytech v domě čp. 1897 Granátová Turnov. U bytů 
velikosti 1+0 na celkem 3000,-Kč /měs a u bytu 1+1 na celkem 3500 Kč /měs. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

12. Schválení vybraného zhotovitele na akci: "MŠ 28. října - výměna kotlů" 
 

Rozprava: 

      Z rozhodnutí RM (usnesení č. 38/2019) bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na 

zhotovitele akce. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) ze 6 nabídek jako 

nejvhodnější nabídku fy. SVĚTLO TURNOV s.r.o. za nabídkovou cenu 432 437,- Kč bez DPH/ 523 249,- Kč vč. 

DPH.  

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria - neinižší nabídková cena: 
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Usnesení RM č. 95/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku firmy SVĚTLO TURNOV 
s.r.o., IČ 25266144 na realizaci stavby „MŠ 28. října – výměna kotlů“ za cenu 432 437 Kč bez 
DPH/ 523 249 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 

 

 

13. Výběr dodavatele - "Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko" 
 

Rozprava: 
      Na základě hodnotícího kritéria předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 9.955.303,60 Kč bez DPH 

účastník Čekro CZ s.r.o., IČ 28750187. Protože se cenová nabídka výrazně nelišila od předpokládané ceny 10,5 mil 

Kč bez DPH, hodnotící komise vyhodnotila výši cenové nabídky jako odpovídající. 

Účastník čekro CZ s.r.o. včas doručil všechny požadované podklady a výše cenové nabídky zůstala zachována, proto 

hodnotící komise doporučuje jako vhodného účastníka Čekro CZ s.r.o., IČ 2875018, s nabídkovou cenou ve výši 

9.955.303,60 Kč bez DPH a 12.045.918 Kč včetně DPH.  

Hodnotící komise při posouzení podmínky účasti zadávacího řízení - složení jistoty 50.000 Kč zjistila v případě 

společnosti World Invest v.o.s., že jistota byla složena jinou společností - PK Advisory s.r.o., což podle § 41 ZZVZ 

znamená nesplnění zadávací podmínky zadavatele a účastník musí být vyloučen podle § 48 odst. 3 ZZVZ. 

 
 
 

Usnesení RM č. 96/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka World Invest v.o.s., IČ 14868938, 
podle § 48, odst. 3 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek ze zadávacího řízení 
„Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 97/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Čekro CZ s.r.o., IČ 
2875018, na realizaci zakázky „Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko“ za cenu 
9.955.303,60 Kč bez DPH a 12.045.918 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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14. Zrušení výběrového řízení – "Zpracování projektové dokumentace – 

Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově“ 
 

Rozprava: 
      Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – 

Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově“, který provedla hodnotící komise dne 29. 10. 2018, se schvaluje výběr 

nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Projektový ateliér DAVID s.r.o., IČ: 

27277577 za cenu 600 959 Kč s DPH. Do výběrového řízení byla podána pouze jedna nabídka, a to v písemné 

podobě na podatelnu zadavatele. V elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele nebyla podána žádná 

nabídka. V průběhu jednání o podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem se vyskytly nové skutečnosti, které ovlivní 

vypracování předmětné projektové dokumentace. Smlouva o dílo nebyla dosud uzavřena. Z tohoto důvodu 

doporučujeme výběrové řízení zrušit a po upřesnění požadavků na zpracování projektové dokumentace a záměru 

rekonstrukce znovu výběrové řízení vypsat s novými podklady a podmínkami. 

 

 

Usnesení RM č. 98/2019 
RM schvaluje  
zrušení výběrového řízení na akci“ Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pasáže 
radnice v Turnově“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

15. Odstoupení od Smlouvy o dílo "Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov" 
 

Rozprava: 
      Město Turnov vypsalo dne 2.5.2018 veřejnou zakázku na "Rekonstrukci střešní krytiny v ZŠ Žižkova Turnov, 

Žižkova  č.p.525". Jednalo se již o druhé výběrové řízení na tuto stavbu, když v prvním výběrovém řízení vypsaným 

dne 26.2.2018 nebyla podána žádná nabídka. Na základě výsledků řízení byla uzavřena s vítězným účastníkem 

společností STAV-AGENCY, s.r.o.  dne 12.7.2018 smlouva o dílo s termínem zahájení prací 1.6.2019. Dne 

13.2.2019 byla Městu Turnov doručena od společnosti STAV-AGENCY, s.r.o. žádost o odstoupení od smlouvy o 

dílo. Na základě této žádosti proběhla dne 19.2.2019 schůzka s jednatelem společnosti ohledně vysvětlení důvodů k 

odstoupení od smlouvy. 

RM diskutovala o vhodnosti sankcí  při odstoupení od smlouvy. 

 

 

Usnesení RM č. 99/2019 
RM souhlasí  
odstoupení společnosti STAV-AGENCY, s.r.o. od Smlouvy o dílo na "Rekonstrukci střešní 
krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525", schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo a schvaluje 
vypsání nového výběrového řízení se shodnými zadávacími podmínkami a s doplněním výkazu 
výměr o lešení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

16. ZŠ Mašov - další postup 
 

Rozprava: 
      Na základě vyhodnocení ankety zastupitelů města o investičních prioritách města 2019-2023 navrhuji zahájit 

výběrové řízení na akci Rekonstrukce ZŠ Mašov s realizací v roce 2020-2021.  

Navrhuji do projektu zahrnout následující úspory:  

- Redukce akustických podhledů pouze na přístavbu 0,2 mil.Kč  

- Vynechání dřevěného obkladu přístavby 1 mil.Kč  

- Záměna části hliníkových oken za plastová 0,2 mil.Kč  

- Zrušení střešního světlíku 0,2 mil.Kč  

- Zrušení akumulační nádrže na dešťovou vodu 0,1 mil.kč  
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- Skládkovné (v případě, že bychom našli uplatnění pro výkopek)  

V případě započtení těchto úprav by mohl rozpočet stavby klesnout na 44,4 mil.Kč vč. DPH.  

Výběrové řízení navrhuji ohraničit částkou 45 mil.Kč vč. DPH. V případě neúspěchu VŘ máme šanci upravit 

finanční hranici a ještě v brzkých podzimních měsících výběrové řízení zopakovat.  

Navrhovaný harmonogram:  

- 03/2019 - úprava výkazu výměr  

- 05/2019 - vypsání VŘ radou města  

- 07/2019 – výsledky VŘ  

- 09-10/2019 časový prostor pro případné opětovné vypsání VŘ  

- 03/2020 zahájení stavby  

- 05/2021 ukončení stavby  

- 09/2021 zahájení nového školního roku v opravené škole  

ZŠ Mašov se přechodně přesune do prostor Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy v Alešově 

ulici. Tyto prostory jsou již zajištěny.  

 

 

Usnesení RM č. 100/20109 
RM doporučuje  
ZM zahájit realizaci akce Rekonstrukce ZŠ Mašov dle uvedeného návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
 
 
 

17. Vodohospodářské sdružení Turnov - výsledky jednání RS, úprava stanov 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení Zastupitelstva města Turnova č. 29/2019 jsem předložil RS konané dne 13.2.2019 v 

Semilech materiál o záměru poskytnutí finančního příspěvku Města Turnova pro VHS Turnov směřující ke snížení 

ceny vodného a stočného pro rok 2019.  

Radní byli seznámeni s vývojem situace.   

 

 

Usnesení RM č. 101/2019 
RM bere na vědomí  
usnesení Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov č.18/2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 102/2019 
RM neschvaluje  
návrh dodatku č.1 ke stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/1/2] 
 
 
 

18. Jmenování člena komise – dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a 

mimoškolní aktivity 
 

Rozprava: 
      Dle schváleného Dotačního statutu a Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež 

a mimoškolní aktivity navrhuje výši dotace zastupitelstvu tříčlenná komise - vedoucí odboru školství, kultury a 

sportu, místostarosta zodpovědný za sekci školství a člen komise Rady města Turnov pro výchovu a vzdělávání. 

Protože je komise poradním orgánem rady města, navrhuji, aby tohoto člena jmenovala rada města.  

Navrhuji členku komise rady města a současně zastupitelku paní Danielu Weissovou. 
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Usnesení RM č. 103/2019 
RM jmenuje  
paní Danielu Weissovou členkou komise pro dotační program Podpora volnočasových aktivit 
pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
 

19. Zástupce města ve Školské komisi Svazu města obcí ČR 
 

Rozprava: 
      V rámci aktualizace seznamu členů Školské komise SMO ČR nám bylo nabídnuto místo člena /zástupce města/ 

s hlasovacím právem, které je nyní volné. 

 

 

Usnesení RM č. 104/2019 
RM schvaluje  
jako zástupce města ve Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem 
rozhodujícím Mgr. Petru Houškovou, místostarostku města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
  

20. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov jako vypravitelem 

pohřbu 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám ke schválení/neschválení přijetí majetku nepatrné hodnoty v pozůstalostním řízení: 

Město Turnov na základě § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů zajistilo pohřbení paní xxxxxxxxxxxxxxx, posledně bytem xxxxxxxxxxxxxxx, která zemřela 19. 

11. 2018 na území města Turnov. Náklady pohřbu jsou ve výši 13.998 Kč (viz příloha 2). 

Dle dopisu od paní notářky majetek nepatrné hodnoty tvoří: 

Pohledávka za Městem Turnov z titulu přeplatku poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 110,--Kč. 

 

 

Usnesení RM č. 105/2019 
RM schvaluje  
nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, zemřelé dne 19. 11. 2018, městem Turnov, které se postaralo o pohřeb 
zůstavitele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
 

21. Žádost o zvýšení příspěvku města na provoz městské hromadné dopravy 
 

Rozprava: 

      Město Turnov uzavřelo dne 30.12.2015 smlouvu na zajištění městské hromadné dopravy ve městě Turnov na 

roky 2016 – 2020 se společností BusLIne a.s.(dnes po transformaci BusLine LK s.r.o, dále jen dopravce). 

Výběrové řízení bylo koncipováno tak, aby riziko tržeb zůstalo na straně dopravce a město mělo rozpočtovou jistotu 

po dobu trvání smlouvy. To má motivovat dopravce, aby poskytoval maximálně přívětivé služby pro cestující a 

získával tím vyšší tržby. Dnes, podle sdělení dopravce, činí tržby 3 mil. Kč. 

Původní vysoutěžená cena činila 9.900.000 Kč na dobu 5 let. Ročně se jednalo o částku 1.980.000 Kč. 
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15.5.2017 došlo k uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě s dopravcem z důvodu navýšení mezd řidičů. To 

zvýšilo fixní cenu, kterou město platí dopravci na 2.178.000 ročně, tedy o 198.000 ročně, tj. 16.500 měsíčně. 

V současné době dopravce opět žádá o zvýšení příspěvku o 25.000 Kč měsíčně tedy o 300.000 Kč ročně z důvodu 

navýšení fixních nákladů na mzdy řidičů a dosluhující techniku, kterou chce dopravce vyměnit za nový autobus, 

který opět zvýší nákladovost.  

Po zvážení okolností žádosti se tato jeví jako nedůvodná. Město Turnov nemá pod kontrolou a nezná finanční toky 

uvnitř dopravce. Navíc se od 1.2.2019 snížila sazba DPH na jízdné z 15% na 10 %,,což činí při tržbách 3 mil Kč 

úsporu ve výši 150.000 Kč. Cena jízdného se v této souvislosti nijak neměnila. O tomto se v žádosti dopravce 

nezmiňuje. Smlouva s dopravcem končí 31.12.2020. 

V případě, že by dopravce přestal plnit smlouvu, je město oprávněno účtovat smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč za 

každý neodjetý spoj v rámci jízdního řádu. 

 

 

Usnesení RM č. 106/2019 
RM neschvaluje  
zvýšení příspěvku města Turnov nad rámec platné smlouvy na zajištění městské hromadné 
dopravy ve městě Turnov na roky 2016 – 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
 

22. Vyhlášení výběrového řízení na vybavení jídelny na Základní škole Turnov, 

Skálova 600, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám materiál týkající se vyhlášení výběrového řízení na vybavení školní jídelny na Základní 

škole Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. Na základě požadavku hygieny musí škola obnovit vybavení ve 

školní jídelně do září 2019. V rozpočtu města na rok 2019 je alokováno 450 tis. Kč na nákup pánví. Stoly, 

termoporty a další drobné vybavení bude škola hradit z provozního příspěvku. 

 

 

Usnesení RM č. 107/2019 
RM schvaluje  
Základní škole Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace vyhlášení výběrového řízení 
„Nákup vybavení školní jídelny“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
 
 

Usnesení RM č. 108/2019 
RM jmenuje  
hodnotící komisi ve složení Mgr. Michal Loukota, Ing. Lenka Pavlíková, Veronika Olahová, DiS., 
Mgr. Martina Marková, Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 
 

23. Zadávací podmínky na akci „ Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny 

Marie – Turnov –II. Etapa – část G,H,I“ 
 

Rozprava: 
      Zadávací podmínky již probíhajícího výběrového řízení na akci „ Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny 

Marie – Turnov –II. Etapa – část G,H,I“. nebyly před výzvou k podání nabídky předloženy Radě města ke schválení, 

protože předpokládaná hodnota zakázky byla Kč 360 000,- bez DPH. 
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Součástí zadávací dokumentace tohoto výběrového řízení je výkaz výměr, který obsahuje i část F, která se však 

realizovat nebude, nebyla součástí výběrového řízení a i ve výzvě k podání nabídky bylo zdůrazněno, že se část F 

nebude realizovat, aby účastníci část F ocenily nulou. 

Dne 25.2.2019 byla v termínu pro podání nabídek podána jediná nabídka, a to účastníka Zbyněk Rulec, IČ: 

03951570. Nabídka obsahovala poměrně vysokou nabídkovou cenu. Zkontrolovali jsme v této nabídce vyplněný 

výkaz výměr a ten obsahoval naceněnu i námi nepožadovanou část F.  

Z tohoto důvodu doporučujeme výběrové řízení zrušit a vypsat znovu. Protože již víme, že předpokládaná hodnota 

zakázky bude vyšší než Kč 400 000,- bez DPH, žádáme Radu města o schválení toto výběrové řízení vypsat znovu. 

Předpokládaný termín zahájení zakázky je 9.9.2019 a dokončení 31.10.2019. 

Výběrové řízení bude vypsáno po schválení Radou města a plánované odevzdání nabídek se předpokládá 12.3.2019. 

Navrhujeme schválení komise otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, ing. Miroslav Šmiraus, 

Jindřich Zeman, Ing. Miroslav Chrumko, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 

 

 

Usnesení RM č. 109/2019 
RM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na akci „ Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny Marie  
Turnov – II. Etapa – část G,H,I“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve 
složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Jindřich Zeman, Ing. Miroslav Chrumko, 
Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

 

 

 

 

 

 
V Turnově dne 6. března 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………….. ………………………………………. 

              Mgr. Petra Houšková        Jiří Mikula 

       místostarostka        místostarosta 


