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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

ze 14. zasedání dne 27. června 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 
 

1. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - doplňující informace Mgr. Petra Houšková  9:00 – 9:15      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

2. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace – změna závazných ukazatelů a žádost o 

překročení maximálního počtu žáků ve třídě 

Mgr. Martina Marková  9:15 – 9:30      

3. Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - 

žádost o čerpání rezervního fondu a změna sledovaného 

ukazatele rozpočtu 

       

4. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v 

Turnově pro školní rok 2019/2020 

       

5. Úprava provozní doby mateřské školy        

6. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – hospoda Mašov, 

sportbar, zahájení chlazení na zimním stadionu 

Mgr. Jana Svobodová      9:30 – 11:30     

Přestávka                                                                                                                                              11:30 – 12:30 

Záležitosti odboru správy majetku 
7. 

 

8. 

Výběr dodavatele na modernizaci konektivity a dodávku 

počítačů pro základní školy v Turnově 

Postup při zadávání veřejných zakázek 

Mgr. Petra Houšková 

 

Ludmila Těhníková 

 12:30 – 12:40  

 

 12:40 – 13:40     

9. Výběrové řízení " Rekonstrukce ležatých rozvodů a 

stoupaček teplé a studené vody č.p. 2031, ul. Žižkova, 

Turnov" 

       

10. Informace o průběhu výběrového řízení na prodej části 

pozemku p.č. 1660/1, k.ú. Turnov, Výšinka a výběr 

kupujícího 
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11. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu. Markova ul.        

12. Technické služby Turnov - zakázky na komunikacích 

(Vesecko, cestní síť) 

       

13. Bytová zóna Hruštice , p. xxxxx, příspěvek na zasíťování 

pozemku a prodej pozemku p.č. 1007/56 k.ú. Turnov 

       

14. Podnájem parkovacího stání v ul. Jiráskova, Turnov        

Záležitosti odboru životního prostředí 

15. Využití nivy řeky Jizery v Turnově Mgr. Jana Svobodová 13:40 – 14:20      

16. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města 

Turnov 

            

Ostatní 

17. Umístění památníku TGM v Turnově Ing. Tomáš Hocke 14:20 – 15.00      

18. Soutěž na logo města        

19. 

20.          

Využití kotelny Přepeřská pro SUPŠ a umělecké kovářství 

MŠ, ZŠ Sluníčko, dodatek č. 1 smlouvy o dílo  

 

 

 

       

 

1. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - doplňující informace 
 

Rozprava: 

      Na jednání RM 15.5.2019 vzešly z diskuse úkoly pro jednatele:  

 informovat RM o konkrétních distribučních místech HOT, předložit přehled vytížení prostor Střelnice a rozpad 

výnosů gastro podle středisek/počet akcí.  

 

1/ Přehled distribučních míst pro HOT od září 2019 

 Budova MěÚ Dvořákova ul. 

 Budova MěÚ Skálova ul. 

 Info nám. Českého ráje 

 Knihovna Jeronýmova ul. 

 Knihovna nádraží 

 Nemocnice vrátnice a kiosek 

 Muzeum Českého ráje 

 Coop Daliměřice 

 Večerka Hašek Alešova ul. 

 Benzina Valdštejnsko 

 Trafika T. Vilímek Skálova ul. 

 Trafika Sejval Nádražní ul. 

 Trafika Sejval Havlíčkovo nám. 

 KCT – recepce, KUS, kino, divadlo 

 

2/ Přehled vytíženosti prostor Střelnice za rok 2018  je uveden v příloze 

 

3/ Rozpad výnosů gastro dle středisek /akcí 

Tržby restaurace podle provozoven 2018 

Kavárna KUS + kinobar Sféra 1 971 103,97 

Bary Střelnice 1 907 791,04 

Městské divadlo 160 029,47 

Letní kino 381 452,17 

Celkem: 4 420 376,65 

 

RM doporučuje rozšířit spolupráci na distribuci HOT s ZSST, oslovit případně i velké firmy (Ontex, Kamax, 

Sklostroj, Antolin). 
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Usnesení RM č. 406/2019 
 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
bere na vědomí předložené informace jednatele Kulturního centra Turnov, s.r.o. 
 

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

2. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – změna závazných 

ukazatelů a žádost o překročení maximálního počtu žáků ve třídě 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace: 

1) o úpravu sledovaných ukazatelů rozpočtu u následujících položek: 

  snížení sledovaného ukazatele, položky účtu 502 - Spotřeba energie celkem o 140 tis. Kč z důvodu 

mírnější zimy a vyladění křivky na nových kotlích. 

Úspora bude použita pro provoz školy:  

- 50 tis. Kč na šatny pro 4. třídy v budově ISŠ - další botníky a věšáky na míru vyrobené od 

truhláře, větší místnost bude pro další šatny ŠD (150 dětí), menší pro 4. ročníky 

- 20 tis. Kč na projektory pro 4. třídy - potřeba projektorů pro výuku na ISŠ (např. doplňování 

v Hejného matematice na tabuli) pro dvě 4. třídy 

- 20 tis. na skříně pro ŠD a DK - záměr koupě skříní do nové družiny, je třeba ji nově vybavit, 

stávající družiny se přemění na třídy vč. nábytku 

- 30 tis. Kč na výměnu koberce po havárii vody - z důvodu prasklé hadičky unikala v kanceláři 

přes noc voda (koberec byl již dožitý - přes 20 let starý) 

- 20 tis. Kč na přípravné práce pro IROP - přípravné práce budou o cca 15 tis. Kč dražší, zbytek 

bude doplacen z běžného provozního rozpočtu školy 

  navýšení sledovaného ukazatele, položky účtu 511 - Opravy a udržování celkem o 30 tis. Kč 

z důvodu výměny koberce v kanceláři po havárii vody (financování z úspory na účtu 502 - Spotřeba 

energie) 

2) o povolení výjimky z celkového počtu dětí na třídu: 

 Dle zákona č. 561/2004 Sb. § 23, odst. 5, může zřizovatel školy povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků ve 

třídě do počtu 4 dětí, proto si dovolujeme předložit Vám žádost ředitele školy o povolení překročení maximálního 

počtu žáků ve třídě budoucího pátého ročníku, kam bude docházet 30 dětí do každé ze dvou tříd. Navýšení má být 

v tomto ročníku o jednu žákyni, která by měla přestoupit od 1. 9. 2019 ze Základní školy Turnov-Mašov. Vzhledem 

k tomu, že od tohoto data bude dívka studovat se svou sestrou ve Španělsku, která již na ZŠ Skálova dochází, budou 

vedeny dle § 38 školského zákona. Rodiče těchto dívek by uvítali řešit  přezkušování s jednou školou.  

 
 

Usnesení RM č. 407/2019 
 

RM schvaluje 

 organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 
502 - Spotřeba energie celkem o 140 tis. Kč na celkových 1.648 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 408/2019 
 

RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 
511 - Opravy a udržování celkem o 30 tis. Kč na celkových 340 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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Usnesení RM č. 409/2019 
 

RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace žádost o překročení maximálního 
počtu žáků ve třídě budoucího pátého ročníku o jednu žákyni na celkových 31 žáků ve třídě. 
 

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

3. Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - žádost o čerpání 

rezervního fondu a změna sledovaného ukazatele rozpočtu 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace o 

čerpání rezervního fondu na malování třetího nadzemního podlaží. Předpokládaná cena je 85 tis. Kč, ve které nejsou 

zahrnuty další případné práce, jako je bandážování nebo škrábání. Z tohoto důvodu žádá o uvolnění částky do výše 

100 tis. Kč z rezervního fondu organizace. Ze získaných nabídek by ředitel zvolil nejnižší nabídku č. 1. 

V souvislosti s čerpáním rezervního fondu na malování je nutné navýšení sledovaného ukazatele rozpočtu položky 

účtu 511 - Opravy a udržování celkem o 100 tis. Kč na celkových 250 tis. Kč. 

 

Povinná rezerva na energie 15% je 78.450,- Kč 

Rezervní fond organizace je k 31. 5. 2019 ve výši 696.967,90 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši 618.517,90 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 410/2019 
 

RM schvaluje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 
100 tis. Kč na malování třetího nadzemního podlaží. 
 

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

Usnesení RM č. 411/2019 
 

RM schvaluje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 511 - 
Opravy a udržování celkem o 100 tis. Kč na 250 tis. Kč. 
 

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

4. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro školní rok 

2019/2020 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v těchto MŠ: 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

1. třída - bude naplněna do počtu 22 dětí, z prostorového hlediska je třída menší 

2. třída - zvýšit počet dětí z 24 na 26 dětí, z prostorového hlediska je třída větší 

 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

V mateřské škole jsou tři běžné třídy, paní ředitelka žádá o navýšení o 2 místa v jedné ze tříd, tj. zvýšení počtu dětí 

z 24 na 26 v jedné třídě. 

Celkem počet dětí na mateřskou školu bude 74 dětí, celková možná kapacita mateřské školy je 74 dětí.  
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Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

1. třída - třída 3-5 letých dětí zvýšit z 24 na 27 dětí 

2. třída - třída 4-6 letých dětí zvýšit z 24 dětí na 25 dětí 

 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

V mateřské škole jsou tři běžné třídy, paní ředitelka žádá o navýšení dětí o 1 místo ve dvou třídách.  

1. třída - navýšení počtu dětí z 24 na 25 dětí 

2. třída - navýšení počtu dětí z 24 na 25 dětí 

3. třída – naplněna do počtu 24 dětí, 4. třída (spec.) do počtu 14 dětí 

 
 

Usnesení RM č. 412/2019 
 

RM schvaluje  
pro školní rok 2019/2020 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, na 26 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

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

Usnesení RM č. 413/2019 
 

RM schvaluje  
pro školní rok 2019/2020 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, na 26 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

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

Usnesení RM č. 414/2019 
 

RM schvaluje  
pro školní rok 2019/2020 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, na 27 dětí v jedné třídě a na 25 dětí v druhé třídě 
školy. 
 

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

Usnesení RM č. 415/2019 
 

RM schvaluje  
pro školní rok 2019/2020 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, na 25 dětí ve dvou třídách mateřské školy. 
 

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

5. Úprava provozní doby mateřské školy 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost ředitelky Mateřský škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, která žádá o 

prodloužení o 15 minut, a to z důvodu předpokládaného přechodu na nový způsob financování regionálního školství, 

kdy jsou přesně stanoveny počty hodin provozní doby a následně k těmto počty hodin přímé práce pedagogických 

pracovníků. Pokud bude provozní doba upravena dle požadavku paní ředitelky, dosáhne na vyšší limit přímé 

pedagogické práce, která odpovídá stávajícím potřebám mateřské školy.  
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V současné době je provozní doba turnovských mateřských škol zřizovaných Městem Turnov stanovena takto: 

Název MŠ 

 

Provozní doba  

současná 

Provozní doba  

od 1. 9. 2019 

MŠ 28. října 6:30 - 16:00 6:30 - 16:00 

MŠ Bezručova 6:30 - 16:00 6:30 - 16:00 

MŠ Mašov 6:30 - 16:00 6:30 - 16:00 

MŠ Jana Palacha 6:30 - 16:00 6:15 - 16:15 

WMŠ 6:30 - 16:00 6:30 - 16:00 

MŠ Alešova 6:30 - 16:15 6:30 - 16:30 

MŠ Zborovská  6:30 - 16:15 6:15 - 16:15 

MŠ Sluníčko 6:30 - 16:15 6:15 - 16:15 

 

 

Usnesení RM č. 416/2019 
 

RM schvaluje  
úpravu provozní doby organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace. Nově 
bude provozní doba od 1. 9. 2019 od 6:30 hod. do 16:30 hod. 
 

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

6. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – hospoda Mašov, sportbar, zahájení chlazení 

na zimním stadionu 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám doplňující informaci pana jednatele Ing. Vladimíra Křapky. 

 

1. Tabulka výsledků a plán hospody Mašov na letošní rok 

protože uzávěrka daného měsíce v účetnictví má vždy 1 měsíc zpoždění, tak data z účetnictví jsou známá 

jenom za první 4 měsíce letošního roku. 

 

Středisko Provoz. 

Čísl

o 

účtu Název účtu 

Skutečnost 

04/2019 

Kumulace 01 

- 04 2019 Plán 2019 

GASTRO hospoda 501 Spotřeba materiálu 7 939 Kč 33 429 Kč 50 000 Kč 

GASTRO hospoda 502 Spotřeba energie     80 000 Kč 

GASTRO hospoda 503 Spotřeba ost. nesklad.dodav.       

GASTRO hospoda 504 Prodané zboží 47 754 Kč 224 441 Kč 500 000 Kč 

GASTRO hospoda 511 Opravy a udržování 2 043 Kč 2 743 Kč 5 000 Kč 

GASTRO hospoda 513 Náklady na reprezentaci       

GASTRO hospoda 518 Ostatní služby 5 706 Kč 11 546 Kč 54 000 Kč 

GASTRO hospoda 521 Mzdové náklady 20 193 Kč 101 966 Kč 350 000 Kč 

GASTRO hospoda 524 Zákonné sociální pojištění 6 866 Kč 18 235 Kč 100 000 Kč 

GASTRO hospoda 527 Zákonné sociální náklady 760 Kč 2 052 Kč 3 000 Kč 

GASTRO hospoda 544 

Smluvní pokuty a úroky z 

prodlení       

GASTRO hospoda 548 Ostatní provozní náklady       

GASTRO hospoda 549 Manka a škody       

GASTRO hospoda 551 Odpisy DNM a DHM       
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GASTRO hospoda 568 Ostatní finanční náklady       

GASTRO hospoda 5 Náklady celkem 91 262 Kč 394 413 Kč 1 142 000 Kč 

GASTRO hospoda 602 Tržby z prodeje služeb       

GASTRO hospoda 604 Tržby za zboží -105 599 Kč -397 454 Kč -1 200 000 Kč 

GASTRO hospoda 648 Ostatní provozní výnosy       

GASTRO hospoda 6 Výnosy celkem -105 599 Kč -397 454 Kč -1 200 000 Kč 

GASTRO hospoda   ZTRÁTA -14 338 Kč -3 041 Kč -58 000 Kč 

 

2. Opatření ke snížení ztráty Sportbaru: 

1. Bude i nadále otevřeno dopoledne i odpoledne sedm dnů v týdnu. Zavírat budeme podle toho, jak a kým 

bude obsazený led. To znamená, že jiná zavírací doba bude v srpnu, jiná v září, jiná v říjnu a jiná v 

listopadu. 

2. Nastavíme dynamickou otevírací dobu Sportbaru, kterou omezíme oproti jaru 2019 za účelem snížení 

mzdových nákladů 

3. Zvýšíme ceny nápojů a občerstvení 

4. Zakážeme konzumaci vlastních přinesených svačin 

5. Ke vchodu na stadion umístíme kameru a zvonek, který budou mít v odpočinkové místnosti ledaři a 

uklízečky (pro případ nepřítomnosti p. xxxxxx a p. xxxxxxx (za účelem výdeje klíče od šatny, půjčení 

bruslí a podobně) 

6. Na chodbu umístíme automaty na nealko nápoje a sendviče 

 

Alternativní možnosti pro využití Sportbaru: 

Příležitosti pro efektivnější využití zimního stadionu přes léto (duben – září) včetně využívání nevyužitého 

Sportbaru: 

 Provoz půjčovny kol, servisu a k tomu letní provoz kavárny / cukrárny na zimním stadionu. 

 Položení universálního umělého povrchu na beton ledové plochy přes léto. 

 Pumptrack u náhonu za inline dráhou. 

 Ubytovací kapacity v Maškově zahradě 

 

Efektivnější využití dosud nevyužívaného prostoru zimního stadionu v létě je možné jedině za předpokladu 

počátečních investic do zázemí a do vybavení. 

1. Investice 1 mil. Kč do vybavení půjčovny a servisu kol a koloběžek 

2. Investice 1 mil. Kč do umělého povrchu zimního stadionu – universální povrch jako má hřiště TJ na 

Dalmácku (inline, badminton, atd…) 

3. Investice 15 mil. do přístavby šaten, skladových prostor a kanceláří MST 

4. Nutnost zajištění úložných prostor, kam lze uskladnit letní vybavení přes zimu (kola, koloběžky, 

odrážedla, náhradní díly, umělý povrch, atd.) 

5. Nutnost přímé kontroly a dohledu – předpokladem úspěšného provozování je realizace přístavby 

severního límce k zimnímu stadionu s kancelářským a skladovým zázemím pro MST 

 

Návratnost investice – odhad: 

Bod 1. asi 5 let 

Bod 2. asi 10 let 

Bod 3. asi 20 let  

 

Benefity: Zvýšení úrovně a rozsahu služeb návštěvníkům areálu Maškova zahrada – domácím i turistům. 

Rizika: Kvalitní personální obsazení je základní podmínka úspěchu. Kvalifikace, motivace, firemní kultura. 

 

Doporučení a úkoly RM pro jednatele společnosti:  

předložit informace o prodej reklamy na zimním stadionu a obecně na sportovištích MST 

hodiny veřejného bruslení ponechat ve stejném rozsahu jako v minulém období ( rozsah, rozložení v rámci týdne a 

dne)  

konzumaci vlastních svačin určitě povolit a umožnit pobyt dětem z MŠ a ZŠ ve sportbaru 

doplnit ekonomická data k opatření ve sportbaru 

výběrové řízení na provozovatele restaurace Mašov realizovat od 1.1.2020 od 1 Kč/měsíc (po převedení objektu do 

vl.kapitálu MST)  
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Usnesení RM č. 417/2019 
 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí doplňující informace pana jednatele k provozování hospody v Mašově, k navrženým 
opatřením ke snížení ztráty sportbaru na zimním stadionu a k navrženému termínu zahájení chlazení na 
zimním stadionu v sezoně 2019/2020 a pověřuje jednatele pana Ing. Vladimíra Křapku doplnit a znovu 
předložit materiál do VH dle diskuze. 
 

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

7. Výběr dodavatele na modernizaci konektivity a dodávku počítačů pro základní 

školy v Turnově 
 

Rozprava: 
      Na radě města 5.6.2019 byly schváleny zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky formou otevřené 

výzva v režimu zjednodušeného podlimitního řízení „Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v 

Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“. Zadávací řízení bylo vyhlášené na profilu zadavatele dne 

7.6.2019 jako zjednodušené podlimitní řízení a výzvou byli obesláni potenciální dodavatelé. 

 

Veřejná zakázka byla dělena na části: 

Část 1 – Technika pro modernizaci konektivity  tří základních škol 

- Modernizace konektivity ve třech základních školách (způsobilý náklad) 

- Dálková správa a podpora sítí v ZŠ Skálova a ZŠ 28. října na 5 let (nezpůsobilý náklad hrazený 

školami v dalších letech udržitelnosti),  

- Předpokládaná hodnota 3.800.000 Kč bez DPH 

 

Část 2 - Dodávka počítačů/terminálů do 3 počítačových učeben dvou základních škol 

- Dodávka osobních počítačů do 2 počítačových učeben v ZŠ Skálova  

- Dodávka terminálů do 1 počítačové učebny v ZŠ 28. října 

- Předpokládaná hodnota 800.000 Kč bez DPH 

 

Celková předpokládaná hodnota zakázky - 4.600.000 Kč bez DPH. 

Lhůta pro podání elektronických nabídek byla stanovena na 25.6.2019 do 10,00 hod. Otevírání nabídek a posuzování 

podmínek účasti  provedl zadavatel dne 25.6.2019 po 10:00 h 

 

část 1:  Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol 

Zadavatel obdržel do výše uvedené lhůty celkem 2 nabídky.  

Seznam všech podaných nabídek, v pořadí, jak byly doručeny, je následující:  

1. 

FLAME Systém s.r.o. 

IČ: 26846888 

sídlo: Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Nabídka doručena dne:  24.6.2019  v 12:14:32 h 

 

2. 

AV MEDIA a.s. 

IČ: 48108375 

sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha - Hostivař 

Nabídka doručena dne: 24.6.2019  v 15:53:26 h 

 

Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší 

nabídková cena v Kč bez DPH. 
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Na základě tohoto hodnoticího kritéria stanovila komise pořadí nabídek následovně:  

 

Pořadí na 

základě 

hodnocení  

Název účastníka včetně IČ 
Nabídková cena  

v Kč bez DPH  

Pořadí podání 

nabídky 

1 
AV MEDIA, a.s. 

IČ: 48108375 
3.414.645,- 2 

2 
FLAME Systém s.r.o. 

IČ: 26846888 
3.496.000,- 1 

 

Nejnižší nabídkovou cenu podal účastník č.2 -  AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375. Účastník prokázal základní a 

profesní způsobilost a technickou kvalifikaci. Účastník prokázal i všechny další požadavky zadavatele. 

Komise navrhuje zadavateli, aby se vybraným dodavatelem stal a k uzavření smlouvy vybral účastníka č.2 - 

společnost AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, jehož nabídka je s nabídkovou cenou ve výši 3.414.645,- Kč bez DPH 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a splňující způsobilost, kvalifikaci i veškeré další podmínky účasti 

stanovené zadavatelem pro toto zadávací řízení.  

 

část 2:  Dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny 

Zadavatel obdržel do výše uvedené lhůty celkem 2 nabídky 

Seznam všech podaných nabídek, v pořadí jak byly doručeny, je následující:  

1. 

FLAME Systém s.r.o. 

IČ: 26846888 

sídlo: Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Nabídka doručena dne:  24.6.2019  v 12:14:32 h 

 

2. 

AV MEDIA, a.s. 

IČ: 48108375 

sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha - Hostivař 

Nabídka doručena dne: 24.6.2019  v 15:53:26 h 

 

Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší 

nabídková cena v Kč bez DPH. 

Na základě tohoto hodnoticího kritéria stanovila komise pořadí nabídek následovně:  

 

Pořadí na 

základě 

hodnocení  

Název účastníka včetně IČ 
Nabídková cena  

v Kč bez DPH  

Pořadí podání 

nabídky 

1 
FLAME Systém s.r.o. 

IČ: 26846888 
768.000,- 1 

2 
AV MEDIA, a.s. 

IČ: 48108375 
799.740,- 2 

 

Nejnižší nabídkovou cenu podal účastník č. 1 - společnost FLAME Systém s.r.o., IČ: 26846888. Účastník 

prokázal základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci. Účastník ne zcela dostatečně dosud neprokázal i 

všechny další požadavky zadavatele a komise navrhla zadavateli, aby tohoto účastníka vyzval dle § 46 ZZVZ 

k podání vysvětlení, případně doplnění k následujícím nejasnostem, které komise během posouzení nabídky zjistila.  

Proto se dne 27.6.2019 hodnotící komise znovu sešla za účelem posouzení, zda upřesněné údaje jsou relevantní, 

jasné a zda skutečně splňují zadávací požadavky zadavatele. 

Komise konstatuje, že vysvětlení a doplnění požadovaných údajů je ze strany účastníka dostatečné a jasné, komise 

se tedy jednomyslně shodla, že tento účastník splnil veškeré zadávací podmínky dané zad. dokumentaci. 

Proto komise navrhuje zadavateli, aby se vybraným dodavatelem stal a k uzavření smlouvy vybral účastníka č. 1 - 

společnost FLAME Systém s.r.o., IČ: 26846888, jehož nabídka je s nabídkovou cenou ve výši 768.000,- Kč bez 
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DPH vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a splňující způsobilost, kvalifikaci i veškeré další podmínky 

účasti stanovené zadavatelem pro toto zadávací řízení.  

p. Loukota nebyl přítomen jednání 

 
 

Usnesení RM č. 418/2019 
 

RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele AV MEDIA, a.s. IČ 48108375, 
na realizaci veřejné zakázky část 1 „ Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol“ v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení „ Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově 
a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“  za cenu  3 414 645 Kč bez DPH, tj. 4 131 720 Kč včetně 
DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

Usnesení RM č. 419/2019 
 

RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele FLAME Systém s.r.o., IČ 
26846888, na realizaci veřejné zakázky část 2 „Dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“ v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení „ Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově 
a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“ za cenu 768 000Kč bez DPH, tj. 929 280 Kč včetně DPH a 
zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

8. Postup při zadávání veřejných zakázek 
 

Rozprava: 
      Na zasedání RM dne 5.6.2019 bylo schváleno usnesení č. 382/2019 ve znění: RM schvaluje, že při všech 

zadávacích řízeních budou oslovování potencionální dodavatelé podle CPV kódů. Dle zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek je přípustné vyzývat potencionální dodavatele pouze u zakázek zadaných ve 

zjednodušeném podlimitním řízení. U otevřeného, užšího a jednacího řízení s uveřejněním se vždy vyzývá 

neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Z tohotu důvodu by tento postup byl diskriminační a zcela v rozporu 

se zákonem č. 134/2016 Sb. Navrhujeme tedy usnesení RM č. 382/2019 z 5.6.2019 zrušit a nahradit novým. 

 
 

Usnesení RM č. 420/2019 
 

RM ruší  
že při všech zadávacích řízeních budou oslovování potencionální dodavatelé podle CPV kódů. 
 

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

Usnesení RM č. 421/2019 
 

RM schvaluje  
že při zadávání veřejných zakázek městem a jim zřizovanými organizacemi budou v zadávacím řízení 
vyhlášeném ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzýváni k podání nabídky všichni dodavatelé, podle 
CPV kódů příslušného předmětu zakázky, evidovaní v katalogu organizací na profilu zadavatele Města 
Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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9. Výběrové řízení " Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené 

vody č.p. 2031, ul. Žižkova, Turnov" 
 

Rozprava: 
      Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na realizaci akce „ Rekonstrukce ležatých rozvodů a 

stoupaček teplé a studené vody č.p. 2031, ul. Žižkova, Turnov“. Výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka malého 

rozsahu s termínem realizace od 1.9.2019 do 30.11.2019 s tím, že termín realizace bude stanoven na maximálně 42 

dnů od předání a převzetí staveniště. K podání nabídky budou vyzvání všichni dodavatelé dle CPV předmětu 

zakázky evidovaní na profilu zadavatele Města Turnova. Projektová dokumentace je zpracována na celý objekt 

Domu s pečovatelskou službou v ulici Žižkova. V této etapě se bude realizovat pouze blok B č.p. 2031. Výběrové 

řízení bude vypsáno po schválení rady města a plánované odevzdání nabídek se předpokládá v červenci 2019. 

Navrhujeme schválení komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jiří Vele, ing. 

Zbyněk Miklík, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 

 
 

Usnesení RM č. 422/2019 
 

RM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na projekt „ Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody 
č.p. 2031, ul. Žižkova, Turnov“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. 
Tomáš Hocke, Jiří Vele, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Zbyněk Miklík, Ludmila Těhníková, Marcela Pilská. 
 

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

10. Informace o průběhu výběrového řízení na prodej části pozemku p.č. 1660/1, 

k.ú. Turnov, Výšinka a výběr kupujícího 
 

Rozprava: 
      Radě města předkládáme k projednání informaci o průběhu prodeje pozemku na Výšince p.č. 1660/1, část o 

výměře 4234m2, k.ú. Turnov a vítěze výběrového řízení konaného dne 17.6.2019. Záměr prodat část pozemku p.č. 

1660/1, k.ú. Turnov, o výměře 4234m2 (zaměřeno GP č. 4275-1961/2017) byl zveřejněn již po druhé s vyřazením 

podmínky doložení architektonické studie budoucích bytových domů, které by na pozemku měly vzniknout.  

V prvním kole zveřejnění se žádný zájemce neobjevil. V druhém kole zveřejněném od 1.4.2019, se sice objevilo 

několik zájemců, jenž zjišťovali podrobnosti k regulativům a možnostem zástavby, ale nakonec se do výběrového 

řízení přihlásil pouze jeden z nich. Jediným zájemcem, který splnil podmínku složení jistoty na bankovní účet města 

Turnov a zúčastnil se výběrového řízení konaného dne 17.6.2019 na MěÚ Turnov v 15:30, byl pan xxxxxxxxxxxx.  

Výslednou cenou na koupi části pozemku p.č. 1660/1, k.ú. Turnov o výměře 4234m2, je částka 5.715.900 Kč, tj. 

1350,- Kč/m2. 

 
 

Usnesení RM č. 423/2019 
 

RM doporučuje  
ZM schválit prodej pozemku p.č. 1660/1, o výměře 4234m2, v k.ú. Turnov, zaměřeného GP č. 4275-
1961/2017, dle podmínek výběrového řízení konaného dne 17.6.2019, panu xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 
za kupní cenu v celkové výši 5.715.900,- Kč, tj. průměr 1350,- Kč/m2 (zeleň a bydlení), za účelem 
vybudování bytových domů. Podmínkou uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je dodání 
architektonické studie bytových domů do 6 měsíců od schválení vítěze zastupitelstvem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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11. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu - Markova ul. 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o právu provést stavbu týkající se opravy 

kanalizace v délce cca 180bm v Markově ulici v Turnově na pozemcích parc.č. 11, 1494 a 98, vše k.ú. Turnov. 

Oprava kanalizace začíná napojením do nově navržené odlehčovací komory v křižovatce ulic Markova a Ant. 

Dvořáka a pokračuje ul. Markova až do prostoru křižovatky ulic Markova x Mariánské náměstí, kde končí 

napojením stávající stoky. Předpokládá se provádění otevřeným výkopem, nově budou rovněž provedeny všechny 

přípojky. Kanalizace bude provedena před rekonstrukcí povrchů v ul. Markova, předpoklad realizace je v roce 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 424/2019 
 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením Turnov na stavbu "Opravy VH 
sítí v ul. Markova" na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 11, 1494 a 98, vše k.ú. Turnov v 
délce cca 180bm. 
 

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

12. Technické služby Turnov - zakázky na komunikacích (Vesecko, cestní síť) 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majeku předkládá Radě města ke schválení smlouvy o dílo na stavby, které budou pro Město 

Turnov realizovat Technické služby Turnov, s.r..o. na základě §11 zák. č. 134/2016 Sb.. 

1/ V průmyslové zóně Vesecko proběhla výstavba vodovodu, která je financována VHS Turnov. Po dokončení 

opravy povrchů komunikací po stavbě VHS máme zájem realizovat úpravu krajnic spočívající v doplnění ornice za 

nově položené obrubníky a úpravě části odstavné plochy o velikosti cca 65m x 4m pro kamiony.  

Cena díla je 165.200 Kč bez DPH (199.892,-Kč vč. DPH), termín realizace 07-08/2019. 

 

2/ Komunikace na ppč. 799, k.ú. Bukovina u Turnova (xxxxxxx) - slouží jako přístup ke 2 rodinným domům u 

silnice I/35. Stávající cesta je nezpevněná.  

V rámci opravy dojde k opravě napojení cesty na silnici I/35 pokládkou živice v délce cca 10bm a dále bude cesta 

upravena recyklátem z Nádražní ulice. Délka opravované cesty je cca 230bm. 

Cena díla je 203.973,-Kč bez DPH (246.808,-Kč vč. DPH), termín realizace do 30.9.2019. 

 

3/ Komunikace na ppč. 770/3, k.ú. Bukovina u Turnova ( Na Hranici + k zahrádkářské kolonii). Jedná se o 

přístupovou cestu k rodinným domům a k rekreačním objektů, stávající cesta je nezpevněná. 

Délka opravovaného úseku je cca 265bm. Na cca 10bm bude v kopci položena živice + dále bude stržen drn a 

poležen recyklát z Nádražní ulice. 

Cena díla je 82.425,-Kč bez DPH (99.735,-Kč vč. DPH), termín realizace do 30.9.2019. 

 
 

Usnesení RM č. 425/2019 
 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci akce "Vesecko 
- cestní síť" ve výši 165.200 Kč bez DPH (199.892,-Kč vč. DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 426/2019 
 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci akce 
"Bukovina - komunikace na ppč. 799, k.ú. Bukovina u Turnova" ve výši 203.973,-Kč bez DPH (246.808,-Kč 
vč. DPH). 
 

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

Usnesení RM č. 427/2019 
 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotekcá 2055 na realizaci akce 
"Bukovina - komunikace na ppč. 770/3, k.ú. Bukovina u Turnova" ve výši 82.425,-Kč bez DPH (99.735,-Kč 
vč. DPH). 
 

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

13. Bytová zóna Hruštice , p. xxxxxxxxx, příspěvek na zasíťování pozemku p.š. 

2870/62 a věcné břemeno k tíži p.č. 1007/56 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku směnil v loňském roce pozemky v bytové zóně Hruštice s panem xxxxxxxxxxxxx, tak 

aby byla z větší části dodržena parcelace dle platného územního plánu. Touto směnou vznikly 2 stavební pozemky 

ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx. V rámci této směny doplatil rozdíl v hodnotách pozemků částky ve výši 764.714,- 

Kč a uzavřel dohodu o finančním příspěvku ve výši 300 tisíc na zasíťování pozemku p.č. 2870/62 při realizaci 

stavby inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v ulici Gen. Josefa Mašína. 

 
 

Usnesení RM č. 428/2019 
 

RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění přípojek inženýrských sítí 
přes pozemek v majetku města Turnov parcelní číslo 1007/56 v k.ú. Turnov, v rozsahu cca 25bm, za 
úplatu ve výši 400,- Kč/každý započatý bm, tj. cca 10.000,- Kč plus DPH. 
 

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

Usnesení RM č. 429/2019 
 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s panem xxxxxxxxxxxxxx ve výši 300 tis. Kč na zasíťování 
pozemku parc.č. 2870/62, k.ú. Turnov se splatností do 31.12.2019. 
 

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

14. Podnájem parkovacího stání v ul. Jiráskova, Turnov 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má v nájmu pozemky p.č. 481/1, 481/2, 481/3 a 481/4, vše k.ú. Turnov, na kterých je zřízeno 

parkovací stání v ul. Jiráskova, Turnov. Nyní požádala o podnájem parkovacího stání, které se uvolnilo po paní 

xxxxxxxx, firma MT Catering s.r.o.- provozovatel Hotelu a restaurace Korunní princ. Tato firma má již v podnájmu 

7 parkovacích míst na vedlejším parkovišti. 
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Usnesení RM č. 430/2019 

 

RM schvaluje  
podnájem části pozemku p.č. 481/1, 481/2, 481/3 a 481/4, vše k.ú. Turnov na parkovací stání č. 3 v ul. 
Jiráskova, Turnov pro MT Catering - provozovatel Hotelu a restaurace Korunní princ, IČO: 02209870 od 
1.7.2019 na dobu neurčitou za cenu 1.000,- Kč/měsíc + DPH. 
 

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

15. Využití nivy řeky Jizery v Turnově 
 

Rozprava: 

      V červenci  roku 2016  byl na jednání RM dne 13.7.2016 předložen panem starostou záměr na zpracování 

studie  „Využití nivy řeky Jizery v Turnově (Dolánky – Na Lukách)“. Záměrem akce bylo  získat architektonickou 

studii a následně získat dokumentaci pro územní řízení a po etapách dokumentace pro stavební řízení a výběr 

zhotovitele vše včetně inženýringu a výkazu výměr a rozpočtu. 

Současně byla RM  seznámena s finanční nabídkou  společnosti AND, architektonický ateliér, spol. s r. o., Praha, na 

zpracování architektonické studie. RM dospěla k závěru, že bude transparentnější vypsat architektonickou soutěž  a 

usnesením pověřila odbor životního prostředí přípravou této soutěže. Po zvážení uvedených možností  se RM  

přiklonila k možnosti  zpracovat architektonickou studii „Využití nivy řeky Jizery v Turnově  (Dolánky – Na 

Lukách)“  formou spolupráce  Technickou univerzitou Liberec, fakultou architektury. V květnu roku  2017 uzavřelo 

Město Turnov smlouvu o spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci ve věci zadání 

a zpracování studentských prací na studii „Vize rozvoje prostoru říčního koryta řeky Jizery a okolí v Turnově“. 

Vzhledem k tomu,  že  ze strany  studentů nebyl příliš velký zájem o zpracování studie, dohodl se pan starosta 

s panem ing. arch. Suchánkem, že faktura ze strany Technické univerzity v Liberci bude vystavena pouze na částku 

89 000,- Kč (původně plánováno 200 000,- Kč).  

Do rozpočtu na rok 2019 byla ze strany vedení města navržena a ZM schválena částka 200 000,- Kč na  org. 

2300001238  Architektonická  soutěž Niva Jizery. Na základě jednání mezi panem starostou, odborem životního 

prostředí a odborem správy majetku bylo dohodnuto, že před zahájením projekčních prací by mělo být nejprve  

započato s výkupem pozemků. Z tohoto důvodu je navrženo, aby  částka z výše uvedené org.  byla přesunuta na 

odbor správy majetku. 

 
 

Usnesení RM č. 431/2019 
 

RM bere na vědomí  
informace o akci „Využití nivy řeky Jizery v Turnově (Dolánky – Na Lukách)“ a souhlasí se záměrem 
výkupu pozemků v prostoru Dolánky – Na Lukách. 
 

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

16. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
 

Rozprava: 
      1. Mariánský hřbitov 

Návrh na kácení dřevin předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o 16 ks zcela suchých dřevin v porostu ve 

svahu pod Mariánským hřbitovem a břízu u parkoviště u Střelnice, která je z 95% suchá. Jehličnaté dřeviny byly 

napadeny podkorním hmyzem (lýkožrouty). 

 

2. Telecom 

Návrh na kácení předkládá odbor správy majetku na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (přeložka 

NN/VN Havlíčkovo náměstí v souvislosti s výstavbou parkoviště). Jedná se o 1 ks smrku pichlavého (Picea 

pungens) o obvodu kmene 83 cm a 2 ks vrby Matsudovy (Salix matsudana ´Tortuosa´) o obvodu kmene 113 cm a 
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123 cm, vše rostoucí na pozemku p.č. 1427/2 v k.ú. Turnov (za budovou bývalého Telecomu). Důvodem žádosti je 

přeložka NN/VN z důvodu výstavby parkoviště mezi budovou bývalého Telecomu a prodejnou Vesny.  

 

3. Metelkovy sady 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o buk lesní (Fagus sylvatica) o obvodu kmene 358 

cm, rostoucí na pozemku p.č. 2807 v k.ú. Turnov (vstupní část do Metelkových sadů). U buku byly provedeny 

tahové zkoušky (protokol je přílohou č. 10 tohoto materiálu). 

 

4. SDH Luka 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí na základě podnětu SDH Turnov a HZS LK. Jedná se o smrk 

ztepilý (Picea abies) o obvodu kmene 254 cm, rostoucí na pozemku p.č. 328/1 v k.ú. Turnov (areál SDH Turnov na 

Lukách, vedle HZS LK). Na základě podnětu byla u tohoto smrku provedena tahová zkouška (protokol je přílohou č. 

9 tohoto materiálu). 

 

5. autobusové nádraží 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o dva smrky ztepilé (Picea abies) o obvodu kmene 

123 cm a 173 cm, rostoucí na pozemku p.č. 2758/5 v k.ú. Turnov (v zeleném pásu podél Jizery u autobusového 

nádraží). Smrky jsou zcela suché, napadené kůrovcem. 

 

6. Máchova, hala TSC 

Návrh na kácení předkládá odbor životního prostředí. Jedná se o javor klen (Acer pseudoplatanus) o obvodu kmene 

185 cm, rostoucí na pozemku p.č. 2546/16 v k.ú. Turnov (u bytovek v Máchově ulici) a břízu bílou (Betula pendula) 

o obvodu kmene 132 cm, rostoucí na pozemku p.č. 2546/1 v k.ú. Turnov (parkoviště u haly TSC Alešova ulice). Oba 

stromy jsou zcela suché. 

 
 

Usnesení RM č. 432/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 132 cm, rostoucí na pozemku p.č. 
1541/1 v k.ú. Turnov, 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 91 cm a 5 ks modřínů opadavých o obvodu 
kmene 141, 108, 100, 94, 82 cm, rostoucích na pozemku p.č. 1522 v k.ú. Turnov, 4 ks modřínů opadavých 
o obvodu kmene 108, 114, 85, 97 cm, rostoucích na pozemku p.č. 1520 v k.ú. Turnov, 6 ks modřínů 
opadavých o obvodu kmene 90, 110, 182, 110, 154, 84 cm, rostoucích na pozemku p.č. 1521 v k.ú. 
Turnov (Mariánský hřbitov). 
 

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

Usnesení RM č. 433/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 83 cm a 2 ks vrb Matsudových 
o obvodu kmene 113 a 123 cm, rostoucích na pozemku p.č. 1427/2 v k.ú. Turnov (Telecom). 
 

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

Usnesení RM č. 434/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks buku lesního o obvodu kmene 358 cm, rostoucího na pozemku p.č. 
2807 v k.ú. Turnov (Metelkovy sady). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 435/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého o obvodu kmene 254 cm, rostoucího na pozemku 
p.č. 328/1 v k.ú. Turnov (SDH Luka). 
 

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

Usnesení RM č. 436/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 2 ks smrků ztepilých o obvodu kmene 123 a 173 cm, rostoucích na 
pozemku p.č. 2758/5 v k.ú. Turnov (autobusové nádraží). 
 

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

Usnesení RM č. 437/2019 
 

RM schvaluje  
podání žádosti o povolení kácení 1 ks javoru klen o obvodu kmene 185 cm, rostoucího na pozemku p.č. 
2546/16 v k.ú. Turnov a 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 132 cm, rostoucí na pozemku p.č. 2546/1 v k.ú. 
Turnov (Máchova, hala TSC). 
 

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

17. Umístění památníku TGM v Turnově 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám k diskuzi materiál popisující možný záměr umístění pomníku Tomáše Garrigue Masaryka 

v Turnově. 

 
 

Usnesení RM č. 438/2019 
 

RM projednala  
materiál Umístění pomníku TGM v Turnově a pověřuje starostu města projednat materiál na 
zastupitelstvu města. 
 

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

18. Soutěž na logo města 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám k diskuzi materiál popisující možný postup v soutěži na nové logo města. 

Kromě předchozího postupu z roku 2017, navrhuji jako další možnou cestu k získání nového loga cestu, kterou 

zvolili Semily. Ti zadali soutěž na logo v otevřeném řízení přes webové rozhraní www.designturnaj.cz. 

Obdrželi 40 návrhů, z kterých komise vybrala a RM následně odsouhlasila vítězný návrh. S autorem díla byla 

uzavřena licenční smlouva a smlouva na zpracování grafického manuálu. 

Návrh hodnotící komise: 

p.Svobodová (cest. ruch), p.Kučera (městský architekt), p.Hájek (architekt), p.Marková (OŠKS), p.Štrauchová 

(tisková mluvčí), ….. každý vybere 10 návrhů a každý může udělit 5 negativních hlasů, návrh se 3 a více 

negativními hlasy bude z hodnocení vyřazen. Hodnotící komise u finalistů může doporučit úpravu návrhů. 
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Usnesení RM č. 439/2019 
 

RM projednala  
materiál Soutěž na logo města Turnov a souhlasí s navrhovaným postupem ve spolupráci s 
www.designturnaj.cz a pověřuje Odbor vnitřních věcí ve spolupráci s tiskovou mluvčí realizací v co 
nejkratším termínu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
 
  
 

19. Využití kotelny Přepeřská pro SUPŠ a umělecké kovářství 
 

Rozprava: 
      Předkládám Vám k odsouhlasení materiál popisující možnou konverzi nevyužitého objektu městské kotelny 

v sídlišti Přepeřská pro studenty SUPŠ a umělecké kovářství. 

Objekt kotelny Přepeřská má ve svém majetku Městská teplárenská Turnov, s.r.o. (dále MTT) Původní kotelna byla 

přestavěna na plynovou s kondenzačními kotli. Proto v této chvíli MTT opustila část objektu. 

Z hlediska dalších řešení  jsou možná dvě: 

Prodej objektu: 

MTT chtěla tento objekt prodat již v roce 2018. O objekt projevil zájem pan xxxxxx a chtěl ho odkoupit za cenu cca 

2.mil.Kč za účelem vymístění klempířské dílny z prostoru Dioptry (viz Analýza prodeje v příloze). Vzhledem 

k blížícím se volbám RM odložila rozhodování na novou RM. Jako výhodu lze uvést příjem do rozpočtu MTT, jako 

nevýhodu pak potenciální problémy v možném konfliktu sídliště a nové provozní zátěže (hluk, zvýšená doprava, 

parkování, emise apod.). Dále byly řešeny skladové požadavky města (radnice) a městských organizací (MST a 

další).  Kupodivu o skladové prostory nikdo neprojevil zájem. 

Nové využití objektu: 

V lednu 2019 se na mě obrátila paní ředitelka Střední umělecko průmyslové školy a vyšší odborné školy v Turnově 

(dále SUPŠ) paní Ing. Rulcová s dotazem, zda by město mělo zájem o obdobnou spolupráci, jakou měla SUPŠ 

s rakouským městem Ybbsitz. Podmínkou spolupráce však bylo nalezení vhodných prostor pro kovářskou dílnu. 

Důvodem tohoto požadavku je, že většina plastik v Ybbsitz vznikala v době maturit, kdy jsou dílny SUPŠ využity 

pouze pro maturitní práce. Se vstřícnou nabídkou dorazil rovněž pan xxxxxxxxxxxxx, umělecký kovář a pedagog na 

SUPŠ, který nabídl vybavení dílen i formální zastřešení celého projektu svou osobou. 

 
 

Usnesení RM č. 440/2019 
 

RM schvaluje  
záměr na nové využití bývalé kotelny v sídlišti Přepeřská a to pro účely výuky uměleckých kovářů, výstav, 
přednášek, sympózií, kovářského ateliéru, odborných kurzů, projektových dní. To vše zastřešeno 
aktivitou Střední umělecko průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově a panem xxxxxxxxxxx. 
Materiál bude opětovně předložen na RM po finančním upřesnění záměru a formulace Memoranda se 
SUPŠ a VOŠ Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 441/2019 
 

RM v pozici valné hromady Městské teplárenské Turnov, s.r.o. pověřuje  
jednatele pana Ing. Vladimíra Konopku zahájit práce na formálním rozdělení stávajícího objektu na dva 
objekty se samostatným číslem popisným a jejich následnou rekolaudaci. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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20. MŠ, ZŠ Sluníčko, dodatek č.1 smlouvy o dílo 
 

Rozprava: 
      V březnu 2019 byla podepsána smlouva o dílo s firmou čekro CZ, s.r.o. Liberec na stavbu "Vybudování denního 

stacionáře v MŠ a ŽS Sluníčko". Práce probíhají dle předloženého harmonogramu prací, firma má představu 

zkrácení termínu dokončení stavby cca 1 měsíc. 

Na stavbu máme zažádáno o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výsledek bohužel zatím 

neznáme. 

Od příštího týdne bude docházet v rámci stavby ke stavebnímu propojování nových a stávajících prostor MŠ a ZŠ 

(bourání schodiště, dveří, prostupy topení, vodovodu, kanalizace, atd.. ) 

Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se víceprací na objektu MŠ a ZŠ Sluníčko. 

Jedná se o práce, které se přímo netýkají prováděné nástavby, ale je nutné je ve školce zrealizovat (neteče teplá voda 

v kuchyňkách a soc. zařízeních, zatéká nám do střechy, atd).  Jedná se o provedení: 

1/ Výměny potrubí teplé a studené vody - původní rozvody jsou z pozinkovaných trubek, které jsou však nyní již 

zarostlé, vlastně neprůchodné a často praskají. Hlavní rozvody v suterénu jsou a v kanále v podlaze a byly postupně 

vyměněny, zbývá vyměnit rozvody mezi rozvodovým kanálem a koncovými prvky. Jedná se o složitější práce, které 

budou vyžadovat sekání jak v podlahách, tak i ve stěnách.  

2/ Oprava podlah v suterénu - po rekonstrukci kanalizace zůstala v suterénu nedodělaná část podlahy, protože se 

zde uvažovalo s vybudováním sociálního zařízení pro původně plánované  zázemí osobní asistence. Vzhledem k 

tomu, že je toto řešeno v právě prováděné nástavbě, je třeba podlahy v suterénu dokončit. Dojde k dosypání rýh, 

zhotovení podkladního betonu, provedení hydloizolace a vrchního betonu. 

3/ Oprava omítek a střechy - jedná se o levou část objektu, který je využíván jako vstup do denního stacionáře a 

zároveň jako sklad věcí pro zahradu. Stávající fasáda je bohužel částečně zničená, protože zde dochází k zatékání ze 

střechy. Nově by tedy došlo k opravě střechy a jejího oplechování, které je celé původní a ve špatném stavu a opravě 

části zničené fasády.  

 

Výše uvedené práce jsou vyčísleny na částku 336. 887,40Kč vč. DPH.  Cena díla dle smlouvy o dílo je 12.045.918,-

Kč vč. DPH. Celková cena díla by při započtení dodatku č.1 byla 12.382.805,40Kč vč. DPH. Práce by byly hrazeny 

z kapitoly rozpočtu OSM nástavby MŠ a ZŠ Sluníčko, ve schváleném rozpočtu máme částku 13 mil. Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 442/2019 
 

RM schvaluje  
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou čekro CZ, s.r.o., Liberec na provedení prací dle 
předloženého materiálu v celkové výši 336.887,40 Kč vč. DPH. 
 

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

 

 

 

 

 

V Turnově dne 2. 7. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………………….  …………………………………………… 

      Ing. Tomáš Hocke                  Mgr. Petra Houšková 

            starosta            místostarostka 


