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ZÁPIS  
z  9. zasedání Rady Města Turnov 

ze dne 25. dubna 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. Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, RNDr. Josef 
Uchytil, DiS. 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

PhDr. Hana Maierová       
 
PhDr. Hana Maierová 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
 

 
PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Vesecko Ludmila Těhníková 13:00 – 13:30       

2. Směna a prodej pozemků Vazovecké údolí        

3. Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- 

Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje 

       

4. 

 

 

5. 

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení  pro  stavbu „Domova s pečovatelskou 

službou, ulice 5.května, Turnov" 

Výběr nejvhodnější nabídky – „Rekonstrukce střešní krytiny 

v ZŠ Turnov, Žižkova č.p.525“ 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke 

      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

6. Výsledky   konkurzu   na   místo   ředitele/ředitelky   škol,  Mgr. Martina Marková    13:30 – 14:00 

jmenování ředitelů 

7. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

– zápis do školského rejstříku 

8. Žádost o čerpání rezervního fondu Mateřská škola Turnov 

-Mašov. p.o. 

9. Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace  

městských památkových rezervací a městských památkových  

zón 

Záležitosti odboru sociálního 

10. Rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2020 Mgr. Hana Kocourová      14:00 – 14:15  

Ostatní 

11. Kritéria hodnocení ředitelů PO na rok 2019 Mgr. Petra Houšková        14:15 – 14:50       

12. 

 

TST, s.r.o. schválení výsledku výběrového řízení na nákup 

automobilu 
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13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

 

17. 

18. 

Městská  knihovna  Antonína  Marka  –  Studie  na  novou 

budovu knihovny 

Příspěvek na MHD – žádost BusLine LK, s.r.o. – bod nebyl 

projednán 
Smlouva o smlouvě budoucí, věcná břemena – RD xxxxxxx, 

Daliměřice – bod nebyl projednán 

Zahájení projektové přípravy – Revitalizace sídliště 

Výšinka, Žižkova ul., Průmyslová ul. – bod nebyl 

projednán 
Integrace platebních karet do platebního automatu 

Gymnázium – oprava čelní fasády, další postup prací – 

doplněný bod 

 

Ing. Tomáš Hocke 14:50 – 15:30 

 

 

 

 

1. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Vesecko 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu týkající se opravy kanalizace v délce cca 

35bm DN300 v průmyslové zóně Vesecko. Jedná se o pokládku nové kanalizace mezi dvěma stávajícími šachtami, 

oprava se provádí na základě kamerové prohlídky (kanalizace je v tomto úseku zborcená). Opravou kanalizace bude 

dotčen pozemek parc. č. 702/3, k. ú. Daliměřice, který je ve vlastnictví Města Turnov (průmyslová zóna Vesecko). 

Jedná se o havarijní stav. 

 

 

Usnesení RM č. 247/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov týkající se opravy 
kanalizace na pozemku parc. č. 702/3, k. ú. Daliměřice v délce cca 35bm. 
 

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

2. Směna a prodej pozemků Vazovecké údolí 
 

Rozprava: 
      Na základě sjednané dohody s vlastníky, manžely xxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxx, předkládáme radě města 

ke schválení směny a prodej pozemků ve Vazoveckém údolí. Realizací těchto směn/prodeje dojde k narovnání 

vlastnických hranic u pozemků, které přímo sousedí (navazují) na pěší komunikaci. Zároveň se touto směnou 

komunikace rozšíří na potřebnou šíři pro případný průjezd malého vozidla technických služeb. Vlastnické hranice 

pozemků byly prověřeny a vytýčeny i u manželů xxxxxxxxx, kde je ještě možné rozšíření cesty o další cca 0,5m. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 248/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Malý Rohozec, část pozemku p. č. 435/2, nově označenou jako parc. 
č. 435/3, o výměře 9 m2, ve vlastnictví města Turnov, za část pozemku p. č. 434/2, nově označený jako p. 
č. 434/3, výměra 1m2, ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx. Směna pozemků bude realizována v rozdílných 
výměrách s doplatkem ze strany manželů xxxxxxxxxx ve výši 4.000,- Kč. Správní poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

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



3 

Usnesení RM č. 249/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit prodej pozemků v k. ú. Malý Rohozec, parc. č. 467/2, o výměře 90m2 a 424/21, o výměře 
13m2, ve vlastnictví města Turnov, do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu v daném místě a čase 
obvyklou ve výši 10.300,- Kč za celek. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

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

3. Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u 

Turnova od Libereckého kraje 
 

Rozprava: 
      V roce 2016 byla v souvislosti s plánovanou stavbou veřejného osvětlení a chodníku, stavba: "Chodník Turnov-

Sobotecká ulice, IV. etapa - veřejné osvětlení v k.ú. Mašov u Turnova" uzavřena Smlouva o právu provést stavbu s 

Libereckým krajem, vlastníkem pozemků dotčených touto stavbou. Podmínkou pro uzavření této smlouvy bylo také 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, která byla schválena usnesením RM čl. 446/2016 ze dne 

10. 8. 2016. Nyní, po realizaci stavby, Liberecký kraj poslal návrh Darovací smlouvy, s tím, že již na pozemcích 

nechtějí uzavírat věcná břemena služebnosti, ale raději je do vlastnictví města darují. Jedná se o geometricky 

oddělené části pozemků, na kterých se nyní nachází nově vybudovaný chodník.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 250/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit uzavření Darovací smlouvy s Libereckým krajem na převod pozemků parc. č. 1282/18, o 
výměře 171m2, p. č. 1282/19, o výměře 1406m2 a p. č.1282/19, o výměře 286m2, vše v k. ú. Mašov u 
Turnova, vymezených Geometrickým plánem č. 1172-134/2019. Liberecký kraj zajistí zápis vlastnických 
práv v katastru nemovitostí. 
 

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

4. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení  pro  

stavbu „Domova s pečovatelskou službou, ulice 5.května, Turnov" 
 

Rozprava: 
      Předložená „Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení“ ve smyslu stanoviska 

provozovatele ze dne 29. 3. 2019. Jedná se o přeložku v chodníku p. č. 3877/4 - ulice 5. května, Turnov jako 

zajištění posílení kabeláže a zajištění příkonu pro stavbu: „Domov s pečovatelskou službou, 5. května, Turnov“. 

Přeložka bude naspojkována před stavbou p. č. 1288, 1289 /na hranici stavby: „Domova se zvláštním režimem“. 

 

 

Usnesení RM č. 251/2019 
RM schvaluje  
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení“ jako podmiňující 
investici pro stavbu „Domova s pečovatelskou službou, ulice 5. května, Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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5. 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 1. 4. 2019, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stanislav Záhon, IČ: 86736558 za cenu Kč 5 593 754,10 bez DPH /Kč 

6 751 925,96 s DPH na variantu 1. Na variantu 2 se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem Stanislav Záhon, IČ: 86736558 za cenu Kč 5 786 837,61 bez DPH/ Kč 6 985 557,01 

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

výrobků.  

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

polyesterová úprava 25 mikrometrů.  

 

 
 

Varianta č. 2 – bude oceněna v krytině a klempířských výrobků z hliníkového plechu Al + dvojitý vypalovaný lak. 

Hodnotící komise vyhodnotila variantu 1. a variantu 2.  

Rada města vybere, která varianta se bude realizovat. 

 

 
 

 

Usnesení RM č. 252/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Stanislav Záhon,  IČ: 86736558 
na realizaci zakázky „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 525“ – varianta 2 (hliníkový 
plech + dvojitý vypalovaný lak) za cenu 5 786 837,61 Kč bez DPH (6 985 557,01 Kč s DPH) a zároveň 
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

6. Výsledky konkurzu na místo ředitele/ředitelky škol, jmenování ředitelů 
 

Rozprava: 

      Na základě usnesení RM č. 77/2019 ze dne 6. 2. 2019, bylo rozhodnuto o vyhlášení konkurzů na vedoucí 

pracovní místo ředitele/ředitelky níže uvedených škol: 

 Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

 Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

 Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

 

V souvislosti s tímto a v souladu s právními předpisy, proběhly dne 23. 4. 2019 konkurzy na funkci ředitele u těchto 

příspěvkových organizací. Celkem se na tři pracovní místa přihlásili tři uchazeči, stávající ředitelé. Konkurzní 

komise posoudila vhodnost uchazečů, přičemž vycházela z předložených materiálů a řízeného rozhovoru. 
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Hlasováním komise usoudila, že všichni uchazeči jsou vhodní pro výkon funkce ředitele a doporučuje právě tyto 

zájemce jmenovat do funkce ředitele. 

p. Loukota nebyl přítomen hlasování 

 

 

Usnesení RM č. 253/2019 
RM bere na vědomí  
výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, 
příspěvková organizace pana Mgr. Michala Loukotu, nar. dne 16. 2.1983, bytem Solidarity 295, 511 01 
Turnov, s účinností od 01. 08. 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 254/2019 
RM bere na vědomí  
výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, 
příspěvková organizace pana Mgr. Ivo Filipa, nar. dne 5. 9. 1959, bytem Wolkerova 570, 513 01 Semily, s 
účinností od 01. 08. 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 255/2019 
RM bere na vědomí  
výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola 
Sluníčko Turnov, příspěvková organizace paní Mgr. Dagmar Rakoušovou, nar. 17. 6. 1965, bytem 
Ohrazenice 57, 511 01 Turnov, s účinností od 01. 08. 2019. 
 

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

7. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – zápis do školského 

rejstříku 
 

Rozprava: 

      Po letošním zápisu žáků do prvních tříd základních škol je zřejmé, že na Základní škole Skálova budou ve 

školním roce 2019/2020 otevřeny 3 první třídy. Běžně v této škole byly otevírány první třídy pouze dvě, proto ředitel 

organizace řeší problém s umístěním tříd na I. stupni, neboť třídu navíc již není možné umístit do objektu školy - v 

budově Alešova 1059, kde je umístěn I. stupeň (1. – 4. ročník) Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace. Navíc, aby nebylo nutné přesunovat jednu čtvrtou třídu na pracoviště II. stupně v ul. Skálova, navrhuje 

ředitel organizace umístit na dalším pracovišti, které by bylo nově zapsáno do školského rejstříku celkem dvě třídy.  

Umístění proto ředitel školy navrhuje ve vedlejším objektu, odloučené pracoviště Alešova č. p. 1723 (objekt krajské 

školy Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy Turnov), který již škola využívá pro školní 

družinu. Objekt splňuje všechny hygienické normy pro výuku. Prostorové, materiální i personální podmínky výuky 

jsou zajištěny. Celková zapsaná kapacita školy ZŠ Skálova zůstane stejná, jedná se pouze o zápis dalšího pracoviště, 

kde je realizována školní výuka. Zápis dalšího pracoviště ve školském rejstříku má být od 01. 09. 2019 

(v mimořádném termínu). 
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Usnesení RM č. 256/2019 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zápis dalšího odloučeného 
pracoviště školy do školského rejstříku, a to pracoviště na adrese Alešova 1723, 511 01 Turnov od 01. 09. 
2019. 
 

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

8. Žádost o čerpání rezervního fondu Mateřská škola Turnov-Mašov. p.o. 
 

Rozprava: 

      Předkládáme vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu organizace do výše 80 tis. Kč na nákup zahradního domku pro uložení hraček dětí. Nákup 

nového zahradního domku, který bude sloužit k uložení hraček pro děti je z důvodu velmi havarijního stavu 

stávajícího domku, který je z roku 1979. Paní ředitelka doložila 3 cenové nabídky zahradního domku, v rozpětí 

78 200 Kč - 220 220Kč. Odstranění stávajícího domku zajistí svépomocí. Vybrána bude nejnižší nabídka. 

 

 

Usnesení RM č. 257/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace 
do výše 80 tis. Kč na nákup zahradního domku pro uložení hraček. 
 

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

9. Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón 
 

Rozprava: 

      V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve 

vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 1. 11. 1990) městská památková zóna (dále jen 

MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 

vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov. Příspěvky 

poskytované v Programu mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové 

hodnoty kulturní památky. Při výpočtu roční kvóty se posuzuje koeficient aktivity, koeficient daňové výtěžnosti a 

celkový součet finančních požadavků. Město Turnov administruje výše uvedený dotační titul již od roku 1995.  

 

Pro letošní rok přiznalo MK ČR Turnovu 830.000 Kč, tyto prostředky musí být rozděleny podle Zásad programu, ve 

kterých je přesně stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl příspěvku z Programu regenerace MPZ. Tento podíl 

se liší, jestliže objekt vlastní Město (Kraj), fyzická a právnická osoba nebo církev.  U plátců DPH se podíl, dle 

nařízení MKČR, vypočítává z ceny bez DPH a u neplátců DPH z ceny s DPH. U restaurování hradí 100% z nákladů 

na restaurování MKČR. Z níže uvedeného textu vyplývá, že Ministerstvu kultury ČR vrátí město Turnov 533.000 

Kč.      

Součástí podkladů nutných pro uskutečnění dotace je i souhlasné stanovisko zastupitelstva města k rozdělení. 

Příspěvek lze poskytnout pouze na objekty, které se nachází v MPZ a zároveň jsou zapsány v Ústředním seznamu 

nemovitých kulturních památek ČR.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 258/2019 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací z Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón pro rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 

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

10. Rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2020 
 

Rozprava: 
      Dne 3. 4. 2019 byl na radě města projednáván materiál k rozvojovým záměrům sociálních služeb v Turnově a 

spádové oblasti. Rada města svým usnesením č. 231/2019 souhlasila s předloženými rozvojovými záměry sociálních 

služeb na rok 2020 pro Turnov a spádovou oblast ORP dle návrhu. Na doporučení rady města proběhlo dne 11. 4. 

2019 jednání na Krajském úřadě Libereckého kraje s vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb a na 

základě toho předkládáme změny, které vyplynuly z tohoto jednání. 

 

1) Dne 3. 4. 2019 byly radě předloženy a projednávány návrhy k rozvojovým záměrům tří registrovaných sociálních 

služeb: Sociální služba Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (poskytována na Turnovsku organizací 

D.R.A.K. z Liberce) je financována z projektu LB kraje – projekt končí 31. 12. 2019, na Turnovsku je služba 

poskytována dvěma pracovnicemi (2 celé úvazky). Služba není součástí Základní sítě sociálních služeb LK. 

Vzhledem k tomu, že tato služba je potřebná, nastavena je spolupráce s odborem sociálních věcí, je využívána 

především klienty orgánu sociálně právní ochrany dětí, je poskytována i nájemníkům v krizových bytech. 

Do rozvojových záměrů je tato služba zahrnuta. V příloze je uveden formulář Rozvojový záměr na změnu kapacity 

v Základní síti sociálních služeb LK 2018-2020  OBEC – TYP III, který byl zaslán v požadovaném termínu na 

Krajský úřad Libereckého kraje i s komentářem k možnému kofinancování služby ze strany města Turnova. 

 

2) Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 

Rozvojový záměr nebyl předložen v souvislosti se závěry jednání. V r. 2020 bude ponechán stávající stav 

registrovaných sociálních služeb v organizaci Zdravotně sociální služby Turnova – tj. 42 lůžek Domov se zvláštním 

režimem a 29 lůžek Domova pro seniory. Hlavním důvodem je ta skutečnost, že státní dotace je poskytována vždy 

na celý rok, v případě změn v průběhu roku hrozí nutnost přepočtu i vrácení části dotace. V případě, že bude v roce 

2020 zahájen provoz tzv. Alzheimer centra, bude nutné tuto službu registrovat – 24 lůžek Domova se zvláštním 

režimem. Změna v Základní síti proběhne v r. 2021. 

 

3) SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek – Odlehčovací služba  

Rozvojový záměr nebyl předložen. Dle výsledků jednání na Krajském úřadě LB kraje je tato sociální služba 

poskytována pro klienty z celého Libereckého kraje, stávající kapacita zahrnutá v Základní síti je pro naši oblast 

Turnova a spádové oblasti dostačující.  

 

 

Usnesení RM č. 259/2019 
RM ruší  
usnesení č. 231/2019 ze dne 3. 4. 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 260/2019 
RM souhlasí  
s rozvojovým záměrem sociální služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na rok 2020 pro 
Turnov a spádovou oblast ORP dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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11. Kritéria hodnocení ředitelů PO na rok 2019 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám ke schválení kritéria hodnocení pro ředitele našich příspěvkových organizací na rok 2019.  

 

 

Usnesení RM č. 261/2019 
RM schvaluje  
kritéria hodnocení pro ředitele příspěvkových organizací na rok 2019 dle návrhu. 
 

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

12. TST, s.r.o. schválení výsledku výběrového řízení na nákup automobilu 
 

Rozprava: 
      Hodnotící komise obdržela nabídky od 5 uchazečů. Po posouzení došlých nabídek komise vyhodnotila jako 

nejvýhodnější nabídku od společnosti KONTAKT – služby motoristům, s.r.o. Turnov v nabídkové ceně 446 942,00 

Kč bez DPH. Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. Nákup bude financován z prostředků 

společnosti.  

 
 

 

Usnesení RM č. 262/2019 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  
schvaluje nákup osobního automobilu od společnosti KONTAKT – služby motoristům, s.r.o. Turnov v 
nabídkové ceně 446 942,00 Kč bez DPH. 
 

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

13. Městská knihovna Antonína Marka - Studie na novou budovu knihovny 
 

Rozprava: 
      Zastupitelstvo města v rámci ankety v lednu 2019 vybralo stavbu samostatné knihovny bez Žluté ponorky. 

V následném hlasování se knihovna umístila na třetím místě – potvrzuje to, že se oni dlouhodobě diskutuje. 

V současnosti se připravuje objednání variant studií pro novostavbu knihovny v ulici Skálově (umístění vedle Domu 

Na Sboře a letního kina). Jejich vyhodnocení bude v podstatě taková menší uzavřená architektonická soutěž. Nyní se 

musíme rozhodnout, dle jakých finančních podmínek to bude architektům nabídnuto. 
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Na základě diskuze RM souhlasí s následným rámcovým řešením zadání studie: 

- zadat studii ateliérům, které mají reference na studie knihovny, a navíc poptat větší turnovské kanceláře 

s cenou za skicovné ve výši 40 tis. Kč vč. DPH (ze strany města bude dodáno geodetické zaměření, 

geologická rešerše, arboristický průzkum a stavební program objektu), s cílem získat maximum možných 

návrhů 

- v případě, že bude zastupitelstvo souhlasit s vítěznou studií, získá projekční kancelář zakázku na 

projektovou dokumentaci (územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele a interiér), inženýrskou 

činnost to vše do max. limitu 2 mil. Kč bez DPH 

- jestliže zastupitelstvo nepodpoří některý z návrhů, bude další projekční činnost zastavena 

předpokládaná cena stavby 40 mil. Kč 

 

 

Usnesení RM č. 263/2019 
RM souhlasí  
s navrhovaným postupem v projektové přípravě Novostavby knihovny Antonína Marka v Turnově  
dle diskuze a navrhuje, aby studie byly finančně ohodnoceny 40 tis. Kč vč. DPH/studii a následným 
zadáním projekčních prací vítězné studie dle rozhodnutí ZM. 
 

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

14. Příspěvek na MHD - žádost BusLine LK, s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Materiál byl vzhledem k času přesunut na další RM. 

 

 

 

15. Smlouva o smlouvě budoucí, věcná břemena - RD p. Groha, Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Materiál byl vzhledem k času přesunut na další RM. 

 

 

 

16. Zahájení projektové přípravy - Revitalizace sídliště Výšinka, Žižkova ul., 

Průmyslová ul. 
 

Rozprava: 
      Materiál nebyl předložen. 

 

 

17. Integrace platebních karet do platebního automatu 
 

Rozprava: 
      Materiál byl vzhledem k času přesunut na další RM. 

 

 

 

18. Gymnázium - oprava čelní fasády, další postup prací 
 

Rozprava: 

      Oprava fasády na gymnáziu byla rozdělena na tři etapy – přední část, zadní část a boční stěny. Každá část je 

zhruba stejně finančně náročná, cca 3,0 – 3,8 mil. Kč. Předmětem letošní opravy fasády je přední část, v příloze 

označeno žlutě. Práce na této akci byly zahájeny dle smlouvy o dílo počátkem dubna, termín dokončení celé akce je 

24. 8. 2019. Během provádění prací byly vzneseny následující návrhy: 

1. Přidat ještě dvě boční stěny. Jednalo by se o celou boční stěnu u tělocvičny a část boční stěny vpravo od 

hlavního vchodu. Označeno červeně. Navrženo zhotovitelem z důvodu lepšího napojení fasády na rozích. 

Výhodou by bylo i to, že přední část fasády by byla z větší části hotova. Zhotovitel ocenil tyto náklady na 
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814 tis. Kč s DPH. Nová cena díla by byla 4,262 mil. Kč vč. DPH. Navýšenou částku (cca 600 tis. Kč) by 

bylo nutné v nejbližší rozpočtové změně dodat do rozpočtu. 

2. Druhý úspornější návrh je, že by se nedělala přední část fasády u tělocvičny. Místo toho by se udělala část 

boční fasády vpravo u hlavního vchodu. Odečetla by se i oprava části nadstřešní atiky, která by se 

opravovala v rámci připravované opravy střechy. Tato varianta by byla levnější o 43 tis. Kč s DPH. 

3. Nová fasáda dle projektové dokumentace je břízolitová škrabaná omítka. Na kontrolním dnu byl vznesen 

dotaz na variantu břízolitové omítky se slídou. Zhotovitel propočítal navýšení ceny o cca 150 tis. Kč bez 

DPH, tj. nová cena díla dle SoD by byla 3 630 tis. Kč včetně DPH. 

 

 

Usnesení RM č. 264/2019 
RM schvaluje  
pokračování stavební prací na akci Gymnázium Turnov – oprava čelní fasády dle varianty č. 1 (doplnění 
dvou bočních stěn s odečtením nadstřešních atik) včetně doplnění slídové příměsi. RM doporučuje ZM 
přijmout rozp. opatření č. 2, které tuto úpravu zohledňuje. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
 
 
 
 
 

 

V Turnově dne 2. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ……………………………………..  ……………………..…………….. 

  Ing. Tomáš Hocke           Mgr. Petra Houšková 

        starosta     místostarostka 

 

 


