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ZÁPIS  
z 16. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 7. srpna 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, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana 
Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, RNDr. Josef 
Uchytil, DiS. 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

Eva Kordová            
 

Eva Kordová 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Zadávací řízení - Modernizace konektivity a počítače v ZŠ 

Turnov 

Ing. Tomáš Hocke  8:00 – 10:40      

2. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM 

Turnov, 5. května - přeložka KNN" 

Ludmila Těhníková       

3. Smlouva o smlouvě budoucí na přeložku distribučního 

zařízení v rámci zpracování projektové dokumentace Zelená 

cesta 

            

4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouvu o právu stavby "SM Turnov, 

Kinského čp. 657, kabel. smyčka" 

       

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti "Síť 

technické infrastruktury elektron. komunikací - přípojka, 

Koňský trh, Turnov" 

       

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM Turnov, 5. května -

přeložka kNN" 

       

7. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2633/3, k. ú. Turnov, 

bytový dům čp. 1387-1388 

       

8. Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1331/4, 1133/17 a 

pozemek p. č. 1133/20, vše v k. ú. Mašov u Turnova 

       

9. Záměr směny pozemků Malý Rohozec        

10. Nádražní, dodatek č. 1        

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce střešní 

krytiny ZŠ Žižkova Turnov 

       

12. Pronájem nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov        

13. Pronájem parkovacího stání v ul. Jiráskova, Turnov        
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14. Převedení nájemní smlouvy - ordinace dětského lékaře v čp. 

1931, ul. Jana Palacha, Turnov 

       

15. Výběr nejvhodnější nabídky - Stavební úpravy a přístavba 

základní školy Mašov, Turnov 

Ing. Tomáš Hocke       

16. Výběr nejvhodnější nabídky - Rekonstrukce ležatých 

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

Žižkova, Turnov 

       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

17. Smlouva o nájmu nebytového prostoru a pozemku, Mateřská 

škola Turnov, Bezručova 590, p. o. 

Mgr. Martina Marková  10:40 – 11:30     

18. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská 

škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o. 

  

19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Základní 

škola Turnov, 28. října 18, p. o. 

  

20. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s.        

Přestávka             11:30 – 12:00       

Záležitosti odboru životního prostředí 

  21.      Dodatek č. 2 smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o.      Mgr. Jana Svobodová        12:00 – 12:15 

             na rok 2019 

Ostatní 

22. Výběr nejvhodnější nabídky - Generální opravy podvozkové 

části CAS 32 TATRA 815 

Ing. Tomáš Hocke 12:15 – 13:00      

23. Návrh na smír – čp. 8, Markova ul. Turnov – pan xxxxxxxx        

24. Směrnice Zastupitelstva Města Turnova k odměňování 

neuvolněných členů zastupitelstva 

       

25. Další řešení pozemku za Vesnou        

 

 

 

1. Zadávací řízení - Modernizace konektivity a počítače v ZŠ Turnov 
 

Rozprava: 

 

Na radě města 27. 6. 2019 byli schváleni dodavatelé pro realizaci veřejné zakázky „Technika pro modernizaci 

konektivity tří základních škol v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“ v rámci zadávacího řízení ve 

zjednodušeném podlimitním režimu. Po schválení dodavatelů radou města 27. 6. 2019 bylo uveřejněno Oznámení o 

výběru dodavatele na profilu zadavatele a dodavatelé vyzváni k předložení dokladů před podpisem smlouvy. 

Doklady oba účastníci doložili. Při přípravě smlouvy o dílo se společností FLAME Systém s. r. o. na dodávku 

počítačů (část 2 veřejné zakázky) jsme odhalili součtovou chybu v oceněném výkazu výměr. Do celkového součtu u 

dodávky počítačů pro ZŠ Turnov, Skálova 600 nebyla zahrnuta jedna položka (32.000 Kč bez DPH za 2 učitelské 

počítače pro ZŠ Skálova) a cena tak vyšla v nabídce nižší - 768.000,- Kč bez DPH (oproti 800.000 Kč se započtenou 

položkou). Po zjištění této chyby jsme prověřili obě nabídky. Při započtení částky by se společnost FLAME Systém 

s.r.o. umístila na druhé místo za AV MEDIA a.s. Tuto situaci jsme zároveň konzultovali s CRR, abychom předešli 

možným komplikacím (především snížení dotace) při vyúčtování projektu. 

Vzhledem k tomu, že hrozí v případě zadávacího řízení (ZŘ) - část 2 ze strany poskytovatele neuhrazení nákladů na 

tuto část veřejné zakázky (minimálně z důvodu diskriminace vůči druhému účastníkovi), navrhujeme tuto část ZŘ 

zrušit a vyhlásit nové zadávací řízení ve stejném režimu, tj. ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zároveň bude 

požadováno méně terminálů do počítačové učebny v ZS Turnov, 28. října vzhledem ke kapacitě odborné učebny a za 

část úspory by v případě schválení změny u poskytovatele dotace byla pořízena 3D tiskárna. 

 
 

Usnesení RM č. 477/2019 

RM schvaluje  

 

zrušení zadávacího řízení „ Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově a dodávka 
počítačů pro 3 počítačové učebny“ část 2 „Dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“ v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení podle § 127, ods.2 bod d) z důvodu zjištěného nesouladu v 
nabídkové ceně vítězného účastníka po Rozhodnutí o výběru dodavatele. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
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Usnesení RM č. 478/2019 

RM schvaluje  
 

vyhlášení zadávacího řízení „Dodávka techniky pro 3 počítačové učebny“ v režimu zjednodušeného 
podlimitního řízení a s upravenými zadávacími podmínkami v rozsahu dodávky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  
 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM Turnov, 5. května - přeložka 

KNN" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na akci: „SM, 

Turnov, 5. května-přeložka kNN“. Jedná se o stavbu kabel. vedení pro Bytový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. 

května, která je již zrealizována. Nově vybudovaná přeložka vedení byla provedena formou umístění podzemního 

kabelového vedení nízkého napětí a umístění přípojkové skříně. Trasa nového kabelové vedení vede vedle chodníku 

v pozemcích 1289, 1288, 1287 a 3877/12 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov, v rozsahu 52 bm dle 

geometrického plánu.  

 
 

Usnesení RM č. 479/2019 

RM schvaluje  
 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. na pozemek 1289, 1288, 1287 a 
3877/12 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 52 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, 
5. května, přeložka kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 20.800,- Kč + 
DPH, (400,-Kč/1bm). 
 

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

3. Smlouva o smlouvě budoucí na přeložku distribučního zařízení v rámci zpracování 

projektové dokumentace Zelená cesta 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení. Jedná se přeložku kabelového vedení v pozemku parc. č. 1203/2, k. ú. Turnov, která 

je vyvolaná v rámci zpracovávání projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Zelená cesta (malé krytí stávajícího 

kabelu pod budoucím parkovištěm).  

 
 

Usnesení RM č. 480/2019 

RM schvaluje  
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení v rámci zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Zelená cesta. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvu o právu stavby "SM Turnov, Kinského čp. 657, kabel. smyčka" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci: „SM, Turnov, Kinského čp. 657-kabel. smyčka“. Projektovaná stavba se nachází 

v ul. Kinského, bude provedena formou umístění podzemního kabelového vedení nízkého napětí a umístění pilířů. 

Nová kabelová smyčka bude natažena směrem k připojované parcele p. č. 1305 (čp. 657), kde bude ukončena 

v přípojkové skříni umístěné ve zdi objektu. Trasa vedení je situována v žulovém chodníku ve vlastnictví Města 

Turnov, pozemek p. č. 1435 k. ú. Turnov v rozsahu cca 2 bm dle přiložené situace.  

 
 

Usnesení RM č. 481/2019 

RM schvaluje  

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. na pozemek 1435 k. ú. Turnov ve 
vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 2 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Kinského čp.657-
kabel.smyčka“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 1.000,- Kč + DPH, (400,-
Kč/1bm). 
 

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

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti "Síť technické infrastruktury 

elektron. komunikací - přípojka, Koňský trh, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

V současné době je firmou Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (odštěpená společnost od O2) projektována 

stavba „Přípojka elektronických komunikací, Koňský trh, Turnov“. Tato stavba v lokalitě Koňský trh řeší přepojení 

podzemního vedení sítí elektron. komunikací do stávajícího rozvaděče na pozemku p. č. 267/1, k. ú. Turnov a 

připojení rozvaděče sítí elektron. komunikací na energetickou distribuční síť elektrické energie. Nová trasa povede 

po pozemcích p. č. 267/1 a 259 k. ú. Turnov. Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel. č. 259 a 267/1 v  k.  ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce cca 20 běžných metrů. 

 
 

Usnesení RM č. 482/2019 

RM schvaluje  
 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu stavby 
a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) na pozemek parcel. č. 259 a 267/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové 
délce 20 bm dotčeného stavbou „ Přípojka elektronických komunikací, Koňský trh, Turnov“ ve prospěch 
České telekomunikační infrastruktury, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 8.000,- Kč + DPH (400,- Kč/bm 
+ DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu "SM Turnov, 5. května - přeložka kNN" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu  provést  stavbu  na  akci:  „SM,  Turnov,  5. května - přeložka kNN“.   Projektovaná  stavba  se  nachází  

v ul. 5. května, koresponduje s výstavbou Bytového domu s pečovatelskou službou. Jedná se o přeložku podzemního 

kabelového vedení nízkého napětí. Nové kabelové vedení povede chodníkem od vjezdu do objektu v pozemcích p. č. 

1289 a 3877/4 k. ú. Turnov, ve vlastnictví Města Turnov, směrem k náměstí v délce cca 57 běžných metrů, dle 

přiložené situace.  

 
 

Usnesení RM č. 483/2019 

RM schvaluje  
 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. na pozemek 1289, 3877/4 k. ú. 
Turnov   ve   vlastnictví   Města   Turnov  v  celkové  délce  cca  57 bm  dotčeného   stavbou   „SM, Turnov,  
5. května, přeložka kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce  22.800,- Kč + 
DPH, (400,- Kč/1bm). 
 

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

7. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2633/3 a části pozemku p. č. 2633/1, oba v k. ú. 

Turnov, bytový dům čp. 1387-1388 
 

Rozprava: 

 

Na základě žádosti Stavebního bytového družstva Turnov (dále také "SBD Turnov") předkládáme Radě města ke 

schválení záměr prodeje pozemku parc. č. 2633/3, k. ú. Turnov, pod bytovým domem s čp. 1387 a 1388, ul. 

Bezručova, Turnov. 

SBD Turnov oslovilo město Turnov s žádostí o prodej pozemku parc. č. 2633/3, k. ú. Turnov, pod výše uvedeným 

bytovým domem s tím, že záměr odkoupení pozemku mají již projednaný samosprávou čp. 1387-1388 (příloha - 

zápis z jednání ze dne 11. 6. 2019)) a to za kupní cenu, která by měla být stanovena znaleckým posudkem. 

Předběžně počítají s kupní cenou 650,- Kč/m2. 

Společně s prodejem tohoto pozemku je třeba zvážit i prodej zastavěné části pozemku parc. č. 2633/1, o velikosti cca 

54m2, kde se nachází opěrná zeď a vstup, schodiště, do suterénu tohoto bytového domu a slouží výhradně pro tento 

dům. Tato část bude v případě schválení prodeje geometricky oddělena, případně po oddělení sloučena s pozemkem 

2633/3. 

Pozemkové parcely parc. č. 2633/3 a parc. č. 2633/1, k. ú. Turnov, nejsou předmětem sporu o určení vlastnictví - 

ÚZSVM a nehrozí ani riziko rozšíření této žaloby o tyto pozemky. 

 
 

Usnesení RM č. 484/2019 

 

RM doporučuje  
 

ZM prodej pozemku parc. č. 2633/3, k. ú. Turnov, o výměře 404m2 a části pozemku parc. č. 2633/1, o 
velikosti cca 54m2, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, do vlastnictví Stavebního bytového 
družstva Turnov, IČ 00045446. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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8. Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1331/4, 1133/17 a pozemek p. č. 1133/20, 

vše v k. ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Na základě dohody se soukromým vlastníkem předkládáme k projednání záměr prodeje částí pozemků 1331/4, o 

výměře 18m2 a 1133/20, o výměře 14m2, v k. ú. Mašov u Turnova. Soukromý vlastník pozemku p. č. 1133/16, na 

kterém stojí jeho RD čp. 109, má na výše uvedených částech pozemků města postavenou dřevěnou kolnu a vysazen 

živý plot a to vše dle původního oplocení. To, že je i na pozemcích města zjistil až při kontrole hranic pozemků a má 

zájem zabrané části o celkové výměře 32m2, odkoupit. Navrhuje kupní cenu 300,- Kč/m2, o které je ochoten ještě 

jednat. Zbývající části pozemků p. č. 1133/20, výměra 14m2 a p. č. 1331/4, výměra 3m2, společně s p. č. 1133/17, o 

výměře 88m2, jsou využívány jako přístupová cesta ještě k dalšímu RD. Zbývající část pozemku p. č. 1331/4 je 

využíván jako svah příkopu místní komunikace. 

 
 

Usnesení RM č. 485/2019 

RM doporučuje  
 

ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 1331/4, o výměře 18m2 a 15m2, v k. ú. Mašov u Turnova, za 
kupní cenu 500,- Kč/m2 (tj. celkem 16.5000,- Kč), do vlastnictví majitelů sousedních nemovitostí. Správní 
poplatky i náklady spojené s rozdělením pozemků uhradí kupující. 
 

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

9. Záměr směny pozemků Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

 

V rámci plánovaného vybudování nové autobusové zastávky se zálivem na Malém Rohozci byla panem starostou s 

majitelem části pozemku parc. č. 95/3, v k. ú. Malý Rohozec, výměra cca 24m2, panem xxxxxxxxxx, vyjednána 

směna této části pozemku za část pozemku ve vlastnictví města Turnov, o výměře cca 50m2. Směna byla sjednána 

tak, že bude provedena bez doplatku. Původně navržená směna části pozemku p. č. 439/1 není možná, protože po 

prověření bylo zjištěno, že je pozemek zatížen kauzou Walderode. Po telefonátu s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx (otec 

pana xxxxxxxxxxx) jsme se dohodli, že najdeme jiný pozemek, navazující na pozemky ve vlastnictví rodiny 

xxxxxxxxxxxxxx.  

Ve vlastnictví města byl následně nalezen pozemek parc. č. 478/1, v k. ú. Malý Rohozec, který s největší 

pravděpodobností zatížen kauzou Walderode není. Tento pozemek navazuje na pozemek ve vlastnictví pana 

xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
 

Usnesení RM č. 486/2019 

RM doporučuje  
 

ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Malý Rohozec, část pozemku p. č. 95/3, o výměře cca 24m2 , v 
soukromém vlastnictví, za část pozemku p. č. 478/1, o výměře 50m2, ve vlastnictví města Turnova. 
 

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

10. Rekonstrukce ul. Nádražní, dodatek č. 1 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města materiál týkající se uzavření dodatku č. 1 na stavbu "Silnice II/610 

Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů), jehož součástí je i rekonstrukce Nádražní ulice. Smlouva 

o dílo byla podepsána v listopadu loňského roku, stavba byla zahájena v dubnu letošního roku. Dodatek č. 1 je 

uzavírán na vícepráce a méněpráce, které se týkají pouze Libereckého kraje a obcí Příšovice a Svijany. Součástí 

dodatku č. 1 je ale i prodloužení termínu dokončení celého díla na 481 dní. Původní termín dokončení celého díla 

byl 420 dní. Toto prodloužení termínu dokončení díla je způsobeno prodloužením termínu prací VHS Turnov po 
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viaduktem. Vzhledem k tomu, že se jedná o prodloužení dokončení termínu celého díla, je třeba, aby dodatek 

podepsali všichni objednatelé. 

 
 

Usnesení RM č. 487/2019 
RM schvaluje  
 

uzavření dodatku č. 1 na stavbu "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů) 
s termínem dokončení 481 dní. 
 

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

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce střešní krytiny ZŠ Žižkova Turnov 
 

Rozprava: 

 

OSM obdrželo věcný dodatek změn realizovaných položek fi. “Stanislav Záhon“ na stavbě „Rekonstrukce střešní 

krytiny ZŠ Žižkova, Turnov“. Předložený změnový list je vyčíslen jako nulový bez vlivu na navýšení rozpočtu 

stavby v části střechy „A“.   

 
 

Usnesení RM č. 488/2019 
RM schvaluje  
 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu „Rekonstrukce střešní krytiny ZŠ Žižkova, 
Turnov“ v položkách dle změnového listu. 
 

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

12. Pronájem nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Rada města na svém jednání dne 10. 7. 2019 schválila záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, 

Turnov pro organizaci FOKUS Turnov z. s. a společnost Centrum pro rodinu Náruč. Odbor správy majetku, po 

projednání a schválení záměru, pronájem zveřejnil na úřední desce v termínu 15. 7. 2019 - 31. 7. 2019. Nyní 

předkládá radě města ke schválení nájem a smlouvy o nájmu. 

 

p. Uchytil a p. Houšková nahlásili střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 489/2019 
RM schvaluje  
 

nájem nebytových prostor v objektu čp. 84, ul. Skálova, Turnov o výměře 452,7 m2 pro organizaci FOKUS 
Turnov, z. s. na dobu neurčitou za nájemné ve výši 278,- Kč/m2/rok + úhradu energií. 
 

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

Usnesení RM č. 490/2019 
RM schvaluje  
 

nájem nebytových prostor v objektu čp. 84, ul. Skálova, Turnov (místnost č. 203) o výměře 12 m2 pro 
společnost Centrum pro rodinu Náruč na dobu neurčitou za nájemné ve výši 278,- Kč/m2/rok + úhradu 
energií. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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13. Pronájem 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 paní xxxxxxxxxxx, která bydlí 

v xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
 

Usnesení RM č. 491/2019 
RM schvaluje  
 

podnájem části pozemku p. č. 481/1, 481/2, 481/3 a 481/4, vše k. ú. Turnov na parkovací stání č. 2 v ul. 
Jiráskova, Turnov pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 10. 8. 2019 na dobu neurčitou za cenu 1.000,- 
Kč/měsíc + DPH. 
 

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

14. Převedení nájemní smlouvy - ordinace dětského lékaře v čp. 1931, ul. Jana 

Palacha, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov pronajímá MUDr. Zuzaně Chytré část nebytových prostor v čp. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov na 

ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost o výměře 69,85 m2 za nájemné ve výši 845,60 Kč/m2/rok. Nyní jsme 

obdrželi žádost o ukončení smlouvy dohodou k 31. 12. 2019 a převedení na nového nájemce - MUDr. Tomáše 

Kilevníka. Jelikož MUDr. Tomáš Kilevník převezme ordinaci včetně registrovaných pacientů, navrhuje paní 

doktorka uzavřít smlouvu o nájmu s tímto nájemcem od 1. 1. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 492/2019 
RM schvaluje  
 

ukončení smlouvy o nájmu s MUDr. Zuzanou Chytrou na část nebytových prostor v čp. 1931, ul. Jana 
Palacha, Turnov na ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost o výměře 69,85 m2 dohodou k 31. 12. 
2019. 
 

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

Usnesení RM č. 493/2019 
RM schvaluje  
 

nájem části nebytových prostor v čp. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov na ordinaci praktického lékaře pro 
děti a dorost o výměře 69,85 m2 s MUDr. Tomášem Kilevníkem za cenu 845,60 Kč/m2/rok od 1. 1. 2020 
na dobu neurčitou. 
 

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

15. Výběr nejvhodnější nabídky - Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, 

Turnov 
 

Rozprava: 
      Zadavatel obdržel v termínu do 29. 7. 2019 do 10:00 hodin elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele níže 

uvedené nabídky. 
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Pořadí Název společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. TERMIL s.r.o., IČ: 25490885 43 355 991,- / 52 460 749,- 

2. World Invest v.o.s., IČ: 14868938 35 658 169,91/ 43 146 385,59 

3. Metrostav a.s., IČ: 00014915 37 180 085,- / 44 987 902,85 

4. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 

IČ: 25253361 

45 499 282,16/ 55 054 131,41 

5. První podještědská stavební spol. s r.o., IČ: 

47781874 

42 272 614,35 / 51 149 863,36 

6. STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., 

IČ:27086054 

43 456 642,74 / 52 582 537,72 

7. MB Quality s.r.o., IČ: 24247677 37 134 484,62 / 44 932 726,39 
 

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil podmínku, a to předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na Kč 37 190 

000,- bez DPH/ Kč 45 000 000,- s DPH jako maximální a nepřekročitelnou. Účastníka, který maximální a 

nepřekročitelnou nabídkovou cenu překročí, zadavatel ze zadávacího řízení vyloučí.      

Komise konstatovala, že účastník TERMIL s.r.o., IČ: 25490885 podal nabídku za Kč 43 355 991,- bez DPH a tím 

překročil maximální a nepřekročitelnou cenu. Hodnotící komise doporučuje zadavateli účastníka TERMIL s.r.o., IČ: 

25490885 vyloučit ze zadávacího řízení. Komise konstatovala, že účastník Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 

25253361 podal nabídku za Kč 45 499 282,16 bez DPH a tím překročil maximální a nepřekročitelnou cenu. 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli účastníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361 vyloučit ze 

zadávacího řízení. 

Komise konstatovala, že účastník První podještědská stavební spol. s r.o., IČ: 47781874 podal nabídku za Kč 

42 272 614,35 bez DPH a tím překročil maximální a nepřekročitelnou cenu. Hodnotící komise doporučuje zadavateli 

účastníka První podještědská stavební spol. s r.o., IČ:  47781874 vyloučit ze zadávacího řízení. 

Komise konstatovala, že účastník STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.,  

IČ: 27086054 podal nabídku za Kč 43 456 642,74 bez DPH a tím překročil maximální a nepřekročitelnou cenu. 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli účastníka STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., IČ: 

27086054 vyloučit ze zadávacího řízení. 

 

Komise tedy hodnotila pouze nabídky, které splnily podmínku maximální a nepřekročitelné nabídkové ceny, a to 

podle jediného hodnotícího kritéria, podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Komise stanovila pořadí účastníků od 

nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší.  

Komise se v rámci posouzení nabídkové ceny rovněž zabývala výší nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky 

a zkoumala, zda některý z účastníků nepředložil mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V této souvislosti komise 

konstatovala, že nabídkové ceny účastníků odpovídají předpokládané ceně zakázky. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 
 

Pořadí Název společnosti Nabídková cena bez DPH/s DPH 

1. World Invest v.o.s., IČ: 14868938 35 658 169,91 / 43 146 385,59 

2. MB Quality s.r.o., IČ: 24247677 37 134 484,62 / 44 932 726,39 

3. Metrostav a.s., IČ: 00014915 37 180 085,- / 44 987 902,85 

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka účastníka 

World Invest v.o.s.  IČ: 14868938, který předložil nejnižší nabídkovou cenu Kč 35 658 169,91 bez DPH/ Kč 43 146 

385,59 včetně DPH a splnil podmínky účasti v zadávacím řízení uvedené v zadávací dokumentaci.  

 

Termín realizace: 1. 5.2020 do 31. 5. 2021. 

 
 

Usnesení RM č. 494/2019 
RM schvaluje 

  

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka TERMIL s.r.o., IČ: 25490885 dle § 48 odst. 2 
písm. a) ZZZV č. 134/2016 Sb. Účastník nesplnil zadávací podmínky, protože překročil maximální a 
nepřekročitelnou nabídkovou cenu. 
Na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 
25253361 dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZZV č. 134/2016 Sb. Účastník nesplnil zadávací podmínky, protože 
překročil maximální a nepřekročitelnou nabídkovou cenu. 
Na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka První podještědská stavební spol. s r.o., IČ: 
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47781874 dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZZV č. 134/2016 Sb. Účastník nesplnil zadávací podmínky, protože 
překročil maximální a nepřekročitelnou nabídkovou cenu.  
Na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG 
s.r.o., IČ: 27086054 dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZZV č. 134/2016 Sb. Účastník nesplnil zadávací podmínky, 
protože překročil maximální a nepřekročitelnou nabídkovou cenu. 
 

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

Usnesení RM č. 495/2019 
RM schvaluje 

  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele World Invest v.o.s., IČ: 
14868938, který předložil nejnižší nabídkovou cenu Kč 35 658 169,91 bez DPH/ Kč 43 146 385,59 včetně 
DPH na realizaci zakázky „Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov “ a zároveň schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

16. Výběr nejvhodnější nabídky - Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a 

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

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a 

studené vody č. p. 2031, ul. Žižkova, Turnov“,  který provedla hodnotící komise dne 29.7.2019 se schvaluje výběr 

nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem čekro CZ s.r.o., IČ: 28750187 za cenu Kč 

849 190,35 bez DPH /Kč 976 568,90 s DPH. Termín realizace  - předpoklad od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019 

(maximálně 42 dnů od předání staveniště). 

 

Doručená nabídka dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč 

 

1. čekro CZ s.r.o. 28750187 849 190,35/ 976 568,90 

 
 

Usnesení RM č. 496/2019 
RM schvaluje 

  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele čekro CZ s.r.o., IČ: 28750187 
na realizaci zakázky „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č. p. 2031, ul. 
Žižkova, Turnov“ za cenu Kč 849 190, 35 bez DPH /Kč 976 568,90 s DPH a zároveň schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

17. Smlouva o nájmu nebytového prostoru a pozemku, Mateřská škola Turnov, 

Bezručova 590, p. o. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám na vědomí smlouvu o nájmu nebytového prostoru a pozemku mezi nájemcem, organizací 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace a pronajímatelem, paní xxxxxxxxxxxxx, trvale 

bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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Smlouva o nájmu nebytového prostoru a pozemku je uzavírána z důvodu zajištění účelu poskytování vzdělávání a 

výchovy dětí, dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to jako mateřská škola a zařízení školního vzdělávání.  

U nemovitosti, ve které je mateřská škola umístěna, došlo po vypořádání dědického řízení po zemřelé paní 

xxxxxxxxxxxxx (dřívější vlastník nemovitosti) ke změně vlastníka. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít novou nájemní 

smlouvu k nebytovému prostoru a pozemku. Ta je sepsána obdobně jako dříve uzavíraná smlouva, která byla 

prodlužována dodatky na další období (posledním dodatkem uzavřená na dobu určitou do 31. 12. 2020). Nová 

nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. Smluvně je dohodnuta nová výše 

ročního nájemného ve výši 330 tis. Kč. Nájemné bude splatné ve čtvrtletních splátkách ve výši 82,5 tis. Kč a vždy 

od 1. ledna každého kalendářního roku se automaticky zvýší o hodnotu průměrné roční míry inflace vyhlašované 

Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok, vyjádřené jako procentní přírůstek indexů spotřebitelských 

cen.  

 

Výše ročního nájemného v roce 2018: 278 tis. Kč. 

Výše ročního nájemného v roce 2019: 285 tis. Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 497/2019 
RM bere na vědomí  
 

uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a pozemku mezi organizací Mateřská škola Turnov, 
Bezručova 590, příspěvková organizace a paní xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. 
 

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

18. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko Turnov, p. o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám 4 žádosti ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace o čerpání rezervního fondu školy na dovybavení nově budované nástavby. 

 

1/ Čerpání rezervního fondu organizace do výše 48 tis. Kč z důvodu pořízení myčky skla a nádobí do nově zřizované 

kuchyně v nové nástavbě MŠ a ZŠ Sluníčko.  

2/ Čerpaní rezervního fondu organizace do výše 35 tis. Kč z důvodu pořízení dovybavení - 2 pracovních stolů 

s policí a nástěnné skříňky do nově zřizované kuchyně v nástavbě MŠ a ZŠ Sluníčko. 

3/ Čerpání rezervního fondu organizace do výše 20 tis. Kč z důvodu pořízení 2 ks kuchyňských linek ve velikosti 

pracovní desky 2,4-2,6m, do nově zřizovaných výdejen.  

4/ Čerpání rezervního fondu organizace do výše 10 tis. Kč z důvodu pořízení lednice do nově zřizované kuchyně 

v nástavbě MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov.  

 

Celkem tedy organizace bude čerpat rezervní fond do výše 113 000 Kč.  

 

Povinná rezerva na energie 15% je 98 400 Kč. 

Rezervní fond je k 30. 6. 2019 ve výši 337 361,66 Kč.  

Rezervní fond k čerpání ve výši 238 961,66 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 498/2019 
RM schvaluje 

  

organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního 
fondu do celkové výše 113 tis. Kč na pořízení myčky skla a nádobí, nákup 2 ks pracovních stolů a 
nástěnné skříňky, dvou kuchyňských linek a nákup ledničky do nově zřizované kuchyně v nástavbě školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov, 28. října 

18, p. o. 
 

Rozprava: 

 

Po upřesnění Vám předkládáme žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková 

organizace o čerpání rezervního fondu do výše 138.000 Kč na nákup hracích prvků (velké pískoviště, lavičky a 

systém tabulí) do nově oplocené části hřiště pro školní družinu. 

 

Pan ředitel předkládá 3 cenové nabídky, kde preferuje tu nejlevnější cenovou nabídku v celkové výši 137.500,- Kč 

od firmy Truhlářství Petr Lauda. 

Do konce kalendářního roku pan ředitel očekává zaplacení projektů z Euroregionu Nisa, kde momentálně probíhá 

závěrečná kontrola. Jsou to projekty s polskou partnerskou školou v Jaworu – Opět spolu a Společné hory, společná 

jízda, které byly schváleny v roce 2017 a 2018. Očekávaná platba je celkem cca 550.000,- Kč, která by se měla vrátit 

do rezervního fondu. 

 

Povinná rezerva na energie 15% je 160.500,- Kč 

Rezervní fond je k 30. 6. 2019 ve výši 815. 584,22 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši 655.084,22 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 499/2019 
RM schvaluje 

  

organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 
138.000,- Kč na nákup hracích prvků do nově oplocené části hřiště pro školní družinu. 
 

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

20. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 80 tis. Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace má 

být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2019. V rozpočtu města pro rok 2019 byla pro tento účel částka 80 

tis. Kč alokována. 

Žadatel obdržel dotaci z rozpočtu města již v letech 2016 – 2018, a to vždy ve výši 50 tis. Kč/rok. K podpoře 

Geoparku Český ráj se v minulém roce připojil Liberecký kraj částkou 250 tis. Kč, Královehradecký kraj 200 tis. Kč 

a dále města Jičín a Nová Paka, obě s dotací ve výši 50 tis. Kč. Stejnými částkami a subjekty byla společnost 

podpořena i v roce 2017. Dále byla v roce 2018 společnosti doplacena dotace z projektu DANUBE ve výši 156 tis. 

Kč s realizací projektu již v roce 2017 a přijala dary v celkové výši 37 tis. Kč.  

Závěrečné vyúčtování dotace, která byla na tento projekt poskytnuta z rozpočtu města v roce 2018, bylo podáno v 

řádném termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace. Obsah a přílohy předloženého vyúčtování dotace 

poskytnuté v roce 2018 byly shledány jako kompletní v souladu s Dotačním statutem města Turnov.  

Z dotace byly v roce 2018 částečně zaplaceny mzdové náklady ředitelky společnosti (32.159 Kč), částečně cestovní 

náklady geologa na konferenci Globálních geoparků UNESCO (11.050 Kč) a částečně provozní náklady kanceláře 

(6.791 Kč). Dle výkazu zisků a ztrát za rok 2018 eviduje organizace výnosy ve výši 744 tis. Kč (vše z dotací a darů 

výše uvedených a z tržeb za vlastní výkony a za zboží) a náklady ve výši 731 tis. Kč (tj. 275 tis. Kč spotřebované 

nákupy a nakupované služby, 429 tis. Kč mzdové náklady a odvody pojištění, 27 tis. Kč ostatní náklady. Výroční 

zpráva společnosti za rok 2018 včetně přehledu aktivit a účetní závěrky za rok 2018 jsou přílohou tohoto materiálu. 

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 
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Usnesení RM č. 500/2019 
RM doporučuje 

  

Zastupitelstvu města Turnov schválit individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 80.000 Kč pro 
společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na podporu činnosti v roce 2019 a zároveň 
doporučuje schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. 
 

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

21. Dodatek č. 2 smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na rok 2019 
 

Rozprava: 

 

Na základě změn ve svozu separovaného odpadu je nutné provést i změnu v dodatku ke smlouvě o zabezpečení 

prací a služeb na rok 2019. Změna souvisí se svozem nových podzemních kontejnerů u BILLY a u KC Střelnice. 

Jedná se o navýšení ceny za svoz separovaných odpadů od zahájení svozu v červnu do konce roku o částku 40 000 

Kč. 

Svoz a likvidace separovaného odpadu 

Cena celkem (bez DPH)   3 289 210,26 Kč  

Cena celkem s DPH     3 782 591,80 Kč  

 

Celkové náklady za služby v roce 2019 

Svoz komunálního odpadu   7 934 103,47 Kč 

Svoz separovaného odpadu   3 782 591,80 Kč 

Úklid sběrných míst separovaného odpadu 145 692,32 Kč 

Svoz odpadkových košů   1 783 685,21 Kč 

Nákup pytlíků na psí exkrementy 47 380,- Kč 

Sběrný dvůr - provoz   2 029 102,32 Kč 

Předání plastů k likvidaci  100 682,50 Kč 

Celkem - cena s DPH  15 823 237,62 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 501/2019 
RM schvaluje  
 

dodatek č.2/2019 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými službami Turnov, 
s.r.o. a Městem Turnov. 
 

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

22. Výběr nejvhodnější nabídky - Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 

815 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 

815“, který provedla hodnotící komise dne 1. 8. 2019, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o 

dílo s vybraným dodavatelem Pavel Třmínek, IČ: 66662281 za cenu Kč 780 000,- bez DPH /Kč 943 800,- s DPH. 

Termín realizace  - předpoklad po podpisu smlouvy do 30. 11. 2019. 
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Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti Cena bez DPH/ s DPH v Kč 

 

1. Pavel Třmínek, IČ: 66662281  Kč 780 000,- / Kč 943 800,- 

 
 

Usnesení RM č. 502/2019 
RM schvaluje 

  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Pavel Třmínek, IČ: 66662281 
na realizaci zakázky „Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815 “ za cenu Kč 780 000,- bez 
DPH /Kč 943 800,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

23. Návrh na smír – čp. 8, Markova ul., Turnov – pan xxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Dne 30. června 2018 doručil pan xxxxxxxx prostřednictvím emailu návrh na smírné řešení finančních otázek čp. 8, 

Markova ul. Turnov a řešení pozemků ve vlastnictví rodiny xxxxxxxxxxx na Hruštici.  

Protože součástí vyrovnání byl požadavek na cca 7,9 mil. Kč + daň a upozornění na možnou škodu ve výši 35 mil. 

Kč byl celý případ na podzim roku 2018 k dalšímu jednání předán panu Mgr. Ing. Pintovi. 

 
 

Usnesení RM č. 503/2019 
RM bere na vědomí 

  

průběh dosavadního jednání mezi městem Turnov a panem xxxxxxxxxxxx ohledně Návrhu na smírné 
řešení otázek finančních čp. 8, Markova ul. Turnov a pověřuje pana Mgr. Ing. Pintu dalším jednáním. 
 

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

24. Směrnice Zastupitelstva Města Turnova k odměňování neuvolněných členů 

zastupitelstva 
 

Rozprava: 

 

Na základě naší společné diskuze o četnosti zasedání komisí, výborů a odměně za jejich vedení navrhuji úpravu 

směrnice ZM pro odměňování neuvolněných zastupitelů. 

Princip úpravy je jednoduchý. V případě, že se nebude konat komise či výbor v příslušném měsíci, tak předseda 

komise či výboru nedostane odměnu za předsednictví. Obdobnou praxi má zaveden Liberecký kraj. 

 

Odměna za předsedu komise či výboru činí dle n. v. č.318/2017 Sb. částku 4 279 Kč/měsíčně. 

 

Odměny, které nebudou směrnicí dotčeny: 

Zastupitel 2139 Kč/měsíčně. 

Radní 8 557 Kč/měsíčně. 

 
 

Usnesení RM č. 504/2019 
RM doporučuje  

 

ZM schválit upravenou Směrnici zastupitelstva města pro odměňování neuvolněných členů 
zastupitelstva. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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25. Další řešení pozemku za Vesnou 
 

Rozprava: 

 

Na základě: 

- jednání zastupitelstva města 25. dubna 2019 týkající se žádosti ZŠ 28. října o využívání zahrady, 

- projednávání záměru 31. ledna 2019 na využívání pozemku jako zahrady, 

- úspěšném napadnutí vydaného územního rozhodnutí na stavbu parkoviště, 

- odvolání souhlasu se stavbou parkoviště ze strany pana Petra Smrkovského, Ivety Smrkovské a pana 

Michala Richtra, 

- umístění záměru výstavby parkoviště za Vesnou na 25. místě z 29 v prioritách zastupitelů, 

navrhuji v souladu s převládajícím politickým směřováním nově zvoleného zastupitelstva změnit záměr na využití 

pozemku, směrem k veřejnému prostoru, který bude moci být využit pro odpočinek a rekreaci, jak veřejností, tak 

dětmi ze základní školy. V této chvíli není stavbě parkoviště nakloněna část veřejnosti (negativní ohlasy ze strany 

rodičů a vedení ZŠ 28.říjan) a převažující podpora není ani mezi zastupiteli města (oproti roku 2016, kdy byla 

schválena ZM koupě pozemku). Přesto je potřeba s daným prostorem pracovat a přeměnit jej na kvalitní veřejný 

prostor. 

 

Navrhuji nechat zpracovat studii na využití prostoru, která bude obsahovat: 

- odpočinkový, klidový prostor pro cestující autobusovou dopravou a seniory, 

- možnost průchodu prostorem a spojení ul. 5. května a Havlíčkova náměstí, průchod bude mezi 22:00-06:00 

zavírán, 

- prostor by měl obsahovat hrací prvek v podobě výrazné plastiky, 

- možnost propojení zahrady ZŠ s tímto prostorem, 

- součástí studie by mělo být i koncepční řešení zahrady základní školy,  

- nevylučujeme ani využití prvků pro parkour, 

- respektovat ochranné pásmo kabelu NN u jižní hranice pozemku, 

- minimalizovat použití opěrných zdí a dalších stavebních prvků, 

v prostoru by mělo být veřejné osvětlení. 

 
 

Usnesení RM č. 505/2019 
RM doporučuje 

  

ZM schválit nové zadání řešení prostoru za Vesnou dle předloženého materiálu a doporučuje ZM schválit 
ukončení všech prací směřujících k výstavbě parkoviště v této lokalitě. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 12. srpna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….   ……………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

          starosta             místostarostka 


